אשאלה
אברהם האט אליץ ניט געוואוסט ווי רייך ער איז• די בהמות
וואס האבן זיך ארומגעדרעהט אויף די אפגעצוימטע לאנקעס'
האבן זיך כמעט יעדעס יאר באם צעהלן געדאפלט .שטיקער
לאנד זיינען צוגעקומען  -געבראכט מיט זיך פרישע הענט
און אין הויף האט מען פון באגינען ביז אווענט שווער גע
ארבעט' זיך געווייקט אין שוויים.
אברהם האט ניט גערוהט' זיך ניט געקענט פארלאזן אויף
איציקן' דעם ניט דערבאקענעם בן יחיד .ער האט א קוק
געטון צו די בהמות' געשטאנען באם שניידן די תבואח'
אריעגעאטעמט דעם פרישן ריח פון דער שוימיגער מיל ך'
אויפגענומען סוחרים .ער חאט אויף א מעוט ניט ארויס
געלאזט די לייצעם און געזעחן' אז אלע באשעפענישן אויף
זיין פארם זאלן געהן אין שפאן.
אברהם'ס צעוואקסענער גוף' דער רויטער קארק' וואס
האט זיך געהאלטן באם איבערלעגן' דאם דורכגעבאקענע
פנים מיט די רויטע אדערליך  -אלץ האט ארויםגערופן דרך
ארץ .ער האט ניט געקענט זעהן ווי מענשן זיצן לעדיג
זיינען די הענט" אעטער זיין בליק געווארן פלינקער' די
"
באוועגונגען  -ראשער•
ער אליין פלעגט זיך אוועקשטעלן מיט א קאסע אויף דער
לאנקע' ארבעטן האנט אין האנט מיט די שניטערס' זיך פאר
געסן אין דער ארבעט•
בלויז בא זיך אין הויז איז אברהם געווען שטיל .די
דינסטן האבן געמוזט געהן אויף די שפיץ נעגל' גערעדט מיט
די ליפן' ווי עס וואלט געווען א חולה אין שטוב .אברהם'ם
ווייב ' שרח'לע' איז געווען א שוואכע' אנ'אויסגעצערטע'
שוין יארן געפאכט מיט דער נשמח .זי חאט יעדע וויילע
אויסגעצויגן דעם לאנגן דארן האלז' וואו מען חאט געקענט
צייל ן די אויפגעצילעוועטע רייפלעך' ווי בא אנ'אפגעציפט
העהנדיל' און א בלעכענער הוסט האט געקארטשעט און גע
מאטערט דעם שוואכן גוף.
זי האט פיינט געהאט טומל' געזעםן גאנצע טעג באם
פענםטער' געקוקט אויף דער לאנקע און אז זי האט אמאל
דערזעהן ווי א האהן שארט זיך צו א חיחן' מאכט חנ'דליך'
האט זי זיי ביידע פונאנאנדער געטריבן :
 א גרארי היר ! אוועק !פון אויפרעגונג האט זי זיך פארהוסט' זיך פארקליבן אויף
דער וועראנדע' וואו די שנור האט זיך געשפילט מיט'ן יאריגן
אייניקל.
אברהם' וואם האט געהאט אויף די פינגער דעם גאנצן
הויף און אלע האבן געציטערט פאר אים' האט אין שטוב
קיץ הויך ווארט ניט געקענט ארויםרעדן' זיך געפילט שלעכט
מיט זיין געזונטן גוף .פון זוהן האט ער קיץ נהת ניט
געהאט' זיך אויף אים וועניג געקענט פארלאזן .מיט'ן ווייב

איז ער געווען פון דערווייטנס' שוץ יארן מיט איר ניט
געלעבט .מיט אלע הושים איז ער געווען פארטאן אין דער
פארם ,געווען אויף די פיס מיט'ן טאג צוגלייך' קיינמאל ניט
געוואוסט ווען די נאכט איז אוועק' זעלטן זיך אפגעגעבן דין
והשבון.
אזוי זיינען דורך יארל .אברהם איז רייך געווארן' זעהר
י ייך' האט שוץ ניט געדארפט מעהר ארבעטן' זיך אבער ניט
געקענט מעהר העלפן' געארבעט ווי פריהער•
זייט אבער די שנור איז געקומען אין הויף אריץ' איז ער
געווארן אומרוהיג• אנגעהויבן פריהער צו קומען פון פעלד'
נאכ'ן עסן זיך פארמאכט אין קאבינעט' זיך איבערגעגעבן
שלעכטע מהשבות• און זיי זיינען ניט אפגעטראטן' אים בא
פאל ן' ווי פאר'עקשנ'טע פליגן' זיך גערייצט' וואס ער פייניגט
דעם גוף' וואס זיין פראצע' זיין עשירות' וועט אוועק מיטץ
רויך .דאם ווייב איז קראנק' שוין יארן קראנק
אפט' אז ער איז געריטן איבער די פעלדער' געזעהן
ארום זיך אזויפיל קיה' אזויפיל פערד און דאס לאנד ציהט
זיך אהן א סוף' קרעכצט פון צופיל שפע' איז אים אייגעפאל ן
 אז ער איז אברהם' אז גאט האט אים געבענשט' ווייל ערגעהט אין זיינע דרכים' אז ניט בהנם הייםט דער זוהן יצהק'
די שנור  -רבקה
פון די אומענדליכע פעלדער האט זיך דערטראגן א שטים
זיך געוויק לט ארום אים' איינגערוימט :
אברהם' אברהם
איך האב דיך רייך גע
געה צו
איך האב דיך גרויס געמאכט
פרענקן' דעם שעפער' נעם זיין דייזיץ פאר א קעבס
ווייב - - " -
ער האט אויפגעציטערט' געוואלט פארטרייבן די בייזע
מחשבות און אפגעשטעלט דאס פערד בא א ק ליין הייזל :
 הא  -הא  -הא!דייזי א יונגע מולאטקע' איז ארויסגעקומען' זיך פארנייגט
פארין בעל הבית :
 דער טאטע איז אויף דער לאנקע!אברהם האט לאנג געטראכט וועגן דייזי'ן' געפלאנט זי צו
באזיצן אין וואלד' זיך געטרייסט' אז אלע אבות האבן געהאט
קעבם ווייבער .דער געדאנק האט זיך געדרעהט בא אים אין
מוח' אויסגעשפעען א קרייז איבער א קרייז' א קרייז אין א
קרייז' און אין דער מיט איז געזעסן דייזי אינגאנצן פון םאמעט•
פון שטעדטל איז אנגעפארן דער אלטער שוחט.
ר' לאזער' איר פארט צו מיר י
יא' ר' אברהם!
גוט' איך וויל טאקע מיט אייך עפים רעדן
אברהם איז ארויף אויפ'ן שוהט'ם בריטשקע' צוגעבעדן פון
הינטן דאס פערד .דער שויהט האט אנגעשטעלט אנ'אויער :
X

X

X

X

X

X

 לאמיר העדן• איך מיין' בא יידןהיינט• מיין איך
מעהר ווי איין וריב טאר א ייד ניט האבן' הא?
 ניץ' ר' אברהם' מען טאר ניט! וועגן וואס האנדלט זיך י איך מיין' אז איינער האט א קראנק ווייב' א שלאקרירעקם' איז גאר ניט  - ? -האלט זיך מיט'ן פעק ל !
 איך וועל אייך זאגן' ר' אברהםאז איינער האט
א קראנק ווייב און די קרענק איז ניט היילבאר' געפינט מען
בא די אהרונים אין שאלות ותשובות ,אז מען מעג זיך נעמן
א פלגש  - -מען געפינט עם אפילו בא ר' יעקב עמדן -
 אז-זוי !  -האט אברהם געעפנט א פאר אויגן'אז דער שוהט האט זיך אזש אפגערוקט.
אברהם איז אהיים געקומען אנ'אויפגעלעגטער.
 וראם אזוי שפעט ?  -איז דאס ווייב אים אנטקעגן געקומען  -דאס עסן איז קאלט!
 -וועט מען עם אנווארמען !

 וואס שרייםטו ? רעדםט מיט דיינעפאראבקעםי
ז
_
 איך רעד מיט דיר' שרה! מיט די י ר!זי האט זיך פונאנדער געהוסט.
אברהם האט ניט געגעסן' זיך פארמאכט אין קאבינעט'
געשפרייזט ,געשריען שטומערהייט.
מען האט אנגעק לאפט.
די שנור' א פרישע' איז געשטאנען אין דער געעפנטער טיר:
 לאז דער שווער געהן עסן !דער כעם האט בא אברהם'ן נאכגעלאזט.
 רבקה'לע' גיב מיר דא אדיין עםך גוט ! זאג אים' רבקה'לה' ער זאל זיך מטריח זיין אין עם'צימער אדיין !  -האט זיך שרה'לע אנגערופן פון הינטער
דער טיר.
אברהם האט געלאזט שטעהן ביידע ווייבער' איז ארויס
פון הויז און דך געלאזט מיט די לאנקעם.
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