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1♦

 דעט אבוהמ׳עלע ניט קאנןזמוראוויאווכןע אין װער
? עגלה בעל

 קווצען דמגזען פון טײן:פאך הויפט דער ,רבותי ,י_א
 כאטש אונ ,ענלה בעל א ווי ,טעהר שט!ני איז ^ר־צאהלוןנ

 סאמע בײם רוקען פער זיןד בוי־ד איןי װײט ווי מעגט איהוי
 ווער בעטואכטען ,ב׳לעבען ניט, שאךט ד־אןז־ אױבענאן,

.אונז щ פיהךט . . щ ארײן ,כ׳לעבען ,ניט ־שאדט 
 פאר איז וועלכע ,װעלטעל בעלעגלה׳שע דער אין קןקען

 לבנות ,זונען איהרע מיט װעליטעל בעזונדער א אלײן זיך
.שטעךק אז־נ . .

 האט זיף צעישטעלען פאר אויף רײד פי#ל '_קײן
 האט א-נ-אום.כעקאנטער ווען ,מידאךפט גיט אברהמ׳עלע

 אזנ קורץ האט ,איז ;גר יװער געטהון פראג א איהם
 מן ״עגלה״ בעל ״אבךהמ׳לע :געעגטפערט שיטיל טרועךינ

 אדנ .געװען גענוג שוין השובה קוךצע די ,איך
 װער ,םביבה גאנצער איהר אונ מוואוױאווקע אין באמת
עגלה? בעל דעם אברהמ׳עלע ניטגעקאגט האט 1т V * Т ; ־־־ * V V V ▼ Т -- ־ז "4י ז ;

חאבען



,נעסט קומען געלאלפט שטאלט-פױץ צום האבען
 דעל אונ אבלהמ׳עלען, נאןי געשיכןט באלד #ל האט

 אוים צוױי זיינ^ געשפאנט אײן באלד האט לעטצטער
 יםל3 אללע מיט געאךבעט אונ ,פפעךךלאך געפוצטע

 .מינוט בעישטימטע לעל אין געטט ף ברײגנען אדון צום
 נאל #ל איז ,קומען געךאךפט לבי׳ן צום חסיד א האט
 שטאךט וועלכער האט ,געפאהלען אבלהמ׳עלען מיט
 געלד ,בריף נײטהינען א אךעל ,פאהלען געדאךפט ױד
 זיןיגלײןי #ל האט ,נעמק אלאפ באלין פון י פחולה אזנ
 פיננןטליך איז װאונש זיץ אונ ,געווענדעט אבלהמ׳עלען צו

 ווי אלײן, לבי דעל זאנאל אונ ,געוואלען ?גלפיעלט'
 האבין ,שניל אוג אײלימם , נןינרעל אללע י זײנע ,אוייןי
 щ לעךט אלײן #ל וויא ,אכלהמ׳עלק ביי ,איהם בײ

 געמאנט ס׳האט אוג ,געלעהרענט ענלה מםכת ךי ,אוים
.מזמול א וויי גלאט אלאפ אלץ щ איז ,’האלב ווי זײן

 זײן ג;ימאגט ס׳האט ,טאנ געװאלען נאל ם׳איז ווי
 לעגען, אוג וױונא ,שנעה ,ווינד ,פלא?ט גלאסטעל ךעל
 פפעלדלאך צווייי זײנע אײנגעשפאנט אלס אבלהמ׳עלע האט

 אונ .()פאסאשזילען פאלשײנען זײנע געקליבען צוזאמק
 שאנעוױץ קןײן מאלש .נעמאכט בױד פול?גל א מיט
 אללןן 'געוואלט איבעל דאלט האט ,באנהאף צום

בײלעל זײן ווילעל האט ,פאיעזלען פאסאשךלםקע
עלפיעלט



 _קײן גלשלעפט וױאוסט צװאנציג זיך אונ ?נרפיללט
י צוױק. מוראװיאװכןע
 פול ,ױךען אלע ווי ,געװען איז אברהמ׳עלע כאטש

 כאטש ,מינוט אההינע האבען צו ניט ,אךבעט מיט
 טךיפה׳ניג זײן געווען מ_קנא איהם האבען עגלות בללי אללע

 ווענינ זיןי טיט אברהמ׳עלע האט דאןי ,הצלהה
 בײ געווען ,געהאלטען נישט נאר זיך פדן ,געשטאלציךט

 יבײ ערניךעךט מאךנע ,נעפאלען אראפ -משונה׳ךיג זץ־
 אי׳ז ,גלינןק אללע נאןי דענן ,אױגען די אין זעלבפט זיך
 ,מגלענלה י ביעךנער א ווי מעהר ניישט פאךט ךאן־ #ר
 ,זיןי געשיקט ווי ? זײן אנדעךש ;נס זאלל וויא אונ
ױ וועלכער אברהמ׳עלע אז מ לי כ  װענענס, אוגטער איז

 גךיבעלאך חן אלע מיט ענלדז בעל א איז וועלכר אבךהמ׳עלע
 לאנגען ױין מיט ,פעלץ לאגגען אונ שטיןןפעל גרויסע ךי מיט

 אלע ווי וויא!״ ״וויא, שרײען זיץ מיט אונ בײטש
 פון זײן אנדערס גאר זאלל - ,ענלות בעלי מוראוױאוונןער

 זא האט דאס י וואס פאר אונ וויפיעל אויי־ף ? אללעמען זײ
 די אין װערען געזעהען ארױש וועט אבךהמ׳עלען געקרעננןט

-קומענדע.קאפיטלאן־ .



%

 בעל דער אין נעווען יחמן _קײן איז אברהמ׳עלע
 בן .עגלה בעל א ניט איז ?גו דענן ,וןעלטעל עגלה׳שער

 ,ביװשה אנגעקזמען ניט איהם איז בױד ךי ,ענלה בעל
 עגלה מסכת ךי זין־ ;נר האט גו־יננ פײגעלךיג גאר ניט

 טהײער זעהר טהימגי, איהם האט דאס ,נעלעוענט אױש
.געכןאסט . .

 געווען פעל.ענלה _קײן גאר איז פאטער אברהמ׳עלעס
 איהם מען האט פאר דער אונ אפאךריאוציק זאנדערען

 מוואוויאװקע אי־ן אללע אונ ,פאךךיאךציק לײבעלע בערופען
 האט מע וואם פאר תיר טאנןע געקאנט טט איהם האבען
 ,לאפעטעס מיט גאלד שאךט אז / איהם אויף געזאגט

 / יעךערק צו געלאזט צו געווען איז #ר ווײל פאר דער אונ
 אךעמע מוראוױאװקער מיט האט אונ גוט אונ וןראסט

 ,געטהון טובות ^רױםע ,פמיל זעהר זײנען וועלכע לײט,
 ךיאויג געווען םביגהאיזלײבעלע ךעו פון פריצים אלע בא
 ךעם בײ אפילו אוב ,יועץ בעל נאךצער דער ,קאפ׳ףז פזן

 געלעבט .געווען געאפט אויןי ער איז אלײן מוראוויאווהןער
 ,ױךען מוראוױאווקער אללע ווי ניט ,גראפםקי פא %ר האט

 פהי, שהי מיט לעבק גאנצען .זי;ער אפ קזטען וועלכע
זײן זאלל ;נס געהאט לי^ב חאיט לײבעלע ,וואס אבי מיט
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 הויז אין איהם בײ איז מיטוואןז מיטען אץ חי-געלעבט
 אין ער האט אברהמ׳עלען זוהן זײן ,טוב׳ךיג ידם געװען

 .געפעהלט פײגעל-מילןז איהםהןײן ס׳האט ,געפיהךט זײךענס
 יװײט #ונעץ • געךרעהט איבער ראךעל די־ זיןי האט פלוצים
 דעו מוראוויאווקע אין מען האט אזוי - מךחלןים אין דאךט

 ,באהן ביים פאדךיאד א אנגענוםען לײבעלע האט ,צאהלט
 ךאךט זין־ האט צו דער ,שלעכט גענאגנען איחם איז ;נם

 ױננער דאךט האט לײבעלע אונ געטךאפען אקאטאםטךאפע
 ױעע .געךיכיט אום געגעבען אװעק נשמה ךי גאט הײד
 געלד לענדנ לײטק איז ,נאטירליןי מעגש, )אוא חובות בעלי

 זיין .געמאכט תל א נוטס זײן פון האבען .(געווען שולךיג
 גיט צרות ךי האט אונ ,געווען שװאנגער דאגן איז פרלי

 ,^עבוירען אלןינד צײט א אהן האט פערטראגען געלןאנט
 ,אוועק מאנן איהר צו צוזאמען איהם מיט באלד איז אונ
 געבליבען י איז יהוםי יאדזףגער אכט אבךהמ׳עלע, אונ

 שיטאךט ךער למשל ווי ,חשבון ̂קתל׳יטען אױף ’ לעבען
 • כןיײנק פעך^לעפטע די יעהןעלע אוג ממזך ןער ,צאפ

 מעהר שױן ער האט ?גךציהונג פון.קײן חדר, _קײן פו־ן
 אין בארפוס,י ’ נאכןעט געגאנגען אום איז ,געװאועט ניט

 געארט ניט щ האט .נןץנעם ,דאךשטיג ,הונגעךינ געווען
 ,צוטהון אי־הם מיט געהאט ע אלל האבען אכעך )|אר ךער

.יהאט יעדערער געריםען, אויהער ךי געשלאגען, איהם
איהם
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 אוג ,פעךיאגט ,פעךהאםט ,נעלאכט אויש איהם
 נעשטעלט זיןי האט ווען געװען איהם איז וועח

 פאר דער ,זײן מציל נפש׳ל פעךמוטשעטען ,^לענדען זײן
 געהיטע אפ ךי אייף צאךען זײן געלאפען אויש ער האט

 געשלאגען צארען וױלדק מיט זײ האט ,כןינדער טאטענס
 מאוס׳ן א גאו־ ךעךפאר תמיד האט עיר כאטש ,געריסען

 פעיךיענסטק זײנע’ פון מעהר נאן־ אונ ,געכאפט פםק
 בעשיטצונג שטינןעל א עי האט דאנן ,געװארען געצאהלט

 איהם האבק װעלכע ,?יגלות בעלי ךי צוױשק געפוגען
 פון,זײ^ךטװענען האט #ר ,וועגען רחמנות פון געגומען צו

 געהײםען׳ נאר אים האט מע װאס ,אללעם געטהק
 ,פיױןד אין גיײט געװען איז ,מיגדעםטען דעם געפאלגט

 ךער .שיקען נאר איהם זאלל מע געהן צו וואםער אין
^י ךי כײ ךירה א געגעבען איהם זײ האבען פאר  אכשניות ב
 יעיערען בעײענק האלץ טראנען געמוסט האט #ר װאן
 האבען פאר ךער ;בלײבט אוךחים ךי פון וואס #ססען אןנ
 א ,הױזען וואטאווע אלטע אפאר נעשײנקט איהם זײ

 .לער ;פעלצעל צעימגסען א אונ ,_קאפטעל פעךשמאלצען
 לשון ;ינלה׳שען ב^ל דעם געלעהרענט איהם זײ האבען פאר

 ב^ל א פון ליעדעלאך עצלה׳שע בעלי ךי ךעען געלעהוענט
 װאס נניד א פךן ,געפאהרען יויבי׳ן צום איז וואס ,ה׳טובה

האט וןאס הסיד א פון ,אײן^בדה בײ געכאפט האט מען
כעקומען
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9עגלה בעל אברהט׳עלע

 האבען פאר דער ♦ גלײכן אוגדאס פםק, מאום׳ן א בעקומען
 אונ חיות אללע ווי ,שווישצען מיעהןען, געלערענט אי־הם ןיי

 ךאס אוג נןינד, צו געהט פרוי ױנגע א ווי ,עופות אונ
 איהם זיי האבען גוט געמאכט האט נן?גר;ווע אונ ,גלײכען

 שטיכןעל א אונ ,(בראנפען גלעזעל נא אקזךנאסע געשײנכןט
 געווארק גךאסער ^ריאיזישױן ווענן פאר, ךער אונ ,.נןײלעץ

 זיןי שלאנען אז־נ זיך זיךלען ,געלעהרענט איהם מען האט
 ךי פאר רײסען ,זיף צו רופען ,פאסאשזירער א פאר

 יעדערק הפען ,שלעבט אונ גוט זײן ,פערנאךק ,פאלעס
 וועךען אונ ךרויםען אין נאך שטעהט #ר ווענן ,קרובז ;ר

 אין גאל ךי איהם לאנגען דער ,פרעמךער ווילד א איהם צו
 זיך האט אבךהט׳עלע ,בויד אין שוין זיצט #ר ווענן ,האלךז

 חן געזעהען כלים, אללע מיט געארבעט געלעהרקט
 איהם האבק זײ .אוינען ךי אין ענלות בעלי בײ נעפינען

 שמיײםער א פאר איהם געמאכט ,געהאט לי#ב טאכןי
 אונ .(פפעךד פרעמךע אױף פאהרער אוש א הײסט )ךאס
 מיט .עגלה אימגל געווארעןי איז אבוהמ׳עלע, .?ר,

.בײנער ךי
נעווארען, אברהמ׳עלע איז כ׳לעבען ךךנד אלי^ב נו, -

 האבץ לײבעלען קומט ,זיןי ךאכט ,וואס פאר !א - א
 ^הרליבעי א געווען איז _ער !איהם איז וועה ,זונעלע אז_א
פאר !א - אברהמ׳עלע ,?גר אונ ,נשמה כשרה א ,יןד

װאס



ע10 ל ע ׳ ט ה ו ב ענלה בעל א

 מיט גערעךט זא - ? וואס פאו ? זיןי דאכט וואס,
 קמןענדיג ,ננתים בעלי מוואוויאומןעו ךי האבען פערךרוט

 האבק אונ ,אכרהם׳עלק פעךדאךפענעם ווילד ךעם אויף
 יןד#ר שאנעו א פאר וואס לײבעלען, מאנט ךער בײ ךער
 וואלטען זײ ווק אז ,ניט נאר פיהלען אונ , געווק איז

יעטצט זײ וואלטען ,מאנט דער פריהער חםךים לייבעלעם
ען בעדױ/גרק צו איהם וואם האבק ניט ד זײנען ױ

 צווײטען דעם אויף לי#ב האבען רהםגים בני רחמנים
 ףןרעכצען ,זי^צען ,איהם בעדוי^רען ,לײגען צו רהמגות

 אילם טהזן ניט גאר הלילה אבער ,אדנגליק זײן אויף
.פעךהיטק. שלעכטעס פון איהם ,צורעטק  גזוראןויאװנןער .

 אברהמ׳עלען ,בעדױ^וט לײבעלען האבען יוךק
 שלעכטס פו;ק איץ אז ,וויסען צו־ ניט ,פעװאעדעךט

 גןטספעך- װאלדער געפלאנצטע אײן נאנצע שטאנד אין איז
.ראמען אויס ,ןרענען

 ,נעאבצעט ,געאײהןעט חאפען יודען מןדאוױאוולןער
 נאר האט עיר ,געארט וועניג >גס האט אבער אברהמ׳עלען

 ךי ,טובות* ״ב^לי זײנע פון פרײ איז אז.^ר ,נעװאוסט
 ,געגעבען השגחה איהם אויף האבק וועלכע ,ױךק גוטע

.וועגק הבא״ ״עולם פון .  אז ,געװאנסט נאר האט #ר .
 ניט מער שוין אױ אונ ,אנקומען ניט צו.נןײגעם ד־אךף

צופךי^דען רוהיג, זיןד האט זא ,הונגעךיג ניט גאכןעט,
אברהט׳עלןן



מאנט דער איהם האט צײט די ביז ,געלעבט אברהמ׳עלע - ;V V V V ▼ т : ׳ • • — т у  : • т:
 אויןד ליענט איהם אויף אונ ,מענש שטלקעל א איז #ר אז
.פאטערלאנד אונ אונזער,נןײזער ךי?נק געהן פון שולד ךי
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♦3

 מען .אוועק ךמגנען אברהמ׳עלע איז פרײד מיט
 איז ךאס אונ ,גענןליבען אױש קאניצעז אין איהס האט
.געווען לרצון איהם

 וועלט נײןי א אברהמ׳עלען פאר זיןי האט ךיענםט אין
 פון פאלשקײט פון ךײן איז וואס ,װעלט א געאפענט, אויף

 ,ניךעךיג ווי ערקלערט איהם האט דאס אונ ,שלעכטס
 אין ,וועלטעל פעךךאךבענע יענע ם׳איז פינסטער ווי

 זיןי האט אונ געלעבט, יעצט ביז האט ,וועלבער
 געטראגען אףבער גאנצען אין כחות אללע מיט אלזא

 וואו ,אטהײל אױך האט װאו ,וועלט נײ^ר דער אין
,געלמיבט אונ געאכט אויך איז

 נאטשאלםטװא בײ איז געלי^ןט אונ געאכט
 ײן1 פאר ,ךיענען עךנסט אונ פלײסיג זײן פאר געווען
 איז אךבעט לעצטע פפערךיל,״ךי ךאס רײנינען אזנ היטק

מאל ערשטען דעם ;געוואוען געפעלין שטארק אבוהמ׳עלק
יאיס



 ווי מעוײניןט, ווי מעפוטצט, ווי עס ער זעהט לעבען אים
 ךי בײ פפערךלאך ביעךנע יענע ווי ניט ,יפפערד מעהיט
 ווי ,לעבען זײער אפ קומען וועלכע ,עגלות בעלי יוךישע
 האט %ר .ארבעט *טוועוע מיט נאר ,בתים מילי זימירע

 ,רײן אונ נאנץ געהן ארום פון ת/יגוג ךעם פיהלט דער ךא
 גאר ,גוט געוןען דיענסט אין איהם ם׳איז וואו־ט אײן מיט

 ךמננפט זײן פון צײט ךי ווק ,אבער פאר דער ,ש!הײמי
 דער־ #לעגד אשרעקליכע ער האט ,גקגנךיגט זיך האט

 ;גר פרעמד וױ ,זעהען ךער ער האט דאנן #ךשט ,פיהלט
 געוואלט, ניט ער האט ווידר ךיגען וועלט, גאטטעס אױף איז

 ,געצױגען פרייהײט ךער צו .^פעס >טױן איהם ם׳האט
 געניסען? ניט ךיפרײהײט אױן־ #ר זאלל וואם פאר אונ

 ,א V ווענדען זיןד זאלל וועמען צו אונ אבער וואהין
 _קײן צוױיק ;יר איז דאך !איז ^לענדען א גזט ניט ווי

ו ,געקומען מוראוויאווכןע צ  נאר ױאסף גאך וועמען? -
 #פעס זיך אין האט שטאךט געביךטליכע ךי ,הײמאטה ךי

 האכער איז וואם ,בה פעךבאךגענעם ,צױבעךליכק אזא
 מחשגות. אונ שאלות אונזערע אללע פון שטאךקער אוג

 ווערען ;יגלה, פךעמדער דער פאר צוךיק זיך־ נעמען
 האט פעךךארבען אונ פערהאסט ,עךניתיךט וױעךעד

 קאנןז אנדעו־ם אבער וואס געקאנט, אברהמ׳עלעיגיט שוין
אונ שלינג געגאנגען אום ווײל תיר איז עו ? טהזן #ר

שלאננ



 אפלי-זמו ווי טאג, ניין ךי אין _קצב א רוי ;שלאנג
.הזמנים בין מלמד א וױ אז־נ ספיךה אין

 לײן זײן שפינער ךעם צי־ שיפןט ,מק זאגט גאטט,
 אבךהט׳עלען אויך האט ,װײן זײן טךינקער ךעם אזג
:נעװאוגשען זץי האט וואס/יר געשילןט, צו

 פון זײנען טאג פריהלינגס שאנעם א אין פלוציט
 מיט , סטוךענטען ךרײ געקומען מוראװיאװכןע פיטעריהףן

 ביסעל א אױף ,מאכען דאציע א זיך דא רײד אוים דעט
 אן־נ אײנגעגיס שטאךטיגע גוויס ךי פון זיןי בעפרײען

 רוהינ אוג ,האךמידער אוג שטורעם איהר פון ,שטיהןעניס
.לופט פךישען דא אטהמען שטילל
 ?גלשטען דעם האבען וןעלכע ױךען מוראוױאװקער ךי ’
 פרן לײט ױנגע גײםאךישע ױךישע ךי זעהק ךער מאלל

 פי#ל שטאךטלעןי ךי אין אן זיןי האךט מען וועלבעי‘
 ךער זעהר זײ פאר זיןל־ האבען מעישיות שויךעךליכע

 ווי - ,^לויבען געקאגט ניט נאר זײ האבען אונ י ,שראנןען
 פאהרען אראננ פיטער פון אשז זאלל מען ךך געשיקט

 אין ךאךט איז נעזו;ד ווענינ ? .קלײבען געזונד דא אהער
 אמאל ’ מען האט ,זיי געדעגכןען ,רגי׳ן צום т? פיטער

 איז דאס באטש ,געבראכט אראפ פיטער פון אדאקטער
 פאר דער ,אנגעקומען גױננ גאר גיט מעדעו־צאהלט', ווי

לעבען מםזנן, געווען איז וואס חולה, דעם האט
געלאזק'



 ךעם צמח .נעבלאזען אלײן נשמה אנײע פשיט ,געלאזען
 ,אנ-אפילאציאן מאכען געמוסט האט מען אז ,בלינדען

ק האט  דאש כאטש ,פיטעל שיייןען.קײן געמוסט איהש מ
ר גאןי אז גענונ, נעקאםט אפ האט ע  ךי זיןי הןאנן* היום _

 זײ פאהלען אט אונ ,פאל דעל צאהלען אויס ניט שטאךט
 די װאו מולאוױאווהןע, הןײן אהעל * װאוהין ,פיטעל פון

 פיטעל נןײן פון װײסען װעלכע ,וואהנעל אײן שטענלינע
 זעהעןאויס ביטעל-קלאנק, אללע טאהןי ײינען ,«זאנען

 גנײנעל לאלע אונ הױט געלע נאל - מענשען טאךטע וױ
 נאל לעבט מען ,צושלעפען פיס לי כחות _קײן דא גיט
 תמיז* בעשילעמט #ל וועלכע מיט נסים, גאטטעס מיט
 זײנק זיי ךענןי, װאס ,אלא - ,ףןלאל פאלק אלעם זײן

ען ,מלגלים אג  שאנד די \עהן אױס ,טאנןי זײ זײנען #ו
 פאלי לבי ךעל ,געקומען אהעל זײ זײנען שטאךט דעל פו־ן

ה אנדעל _קײן האט שלעק ^לויס ל  אוועק ווי ,געהאט ^;
 מיטעל א אויך האןען טלמךים ,באדעל ךי אין פאהלען
 אױגפון װאי״קײן אהעק, ץ’א וןײיט חקט פעל זיןי :נעפונען

 אין ,ךי.קלאמעל .זעהען ניט.נןא^נען זײ זאל מלגלים ף
 ,אללעס ’ כןלײטען ךי פון _זײן ממגל נעמושט האןען אנויטה

 ךאזיגע ךי זעהענךיג דעל ,ױךען מאלק .פשו-ל נאל וואש
 שטענןלאך זײ^לע שלעק פאל האכען ,דלױפק אין לײט

זאל יוואש - היטלען ךי פאל שנעל"נעבא?ט זיןד פעללאלען/
מען
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. גלות אין זײנען ױדען ? טהון טען . ,
 פאו .לײט ךאזיגע ךי זין־ האבען אבער פאר דער

 ,וואלד נאהענטע ךי ,שראנןען דער ניט גאר מוךאוויאװנןע
 געפזנען הן גךאךע זײ בײ האט טײכעל דער ,פעלךער ךי

 פעך־ זוםער גאנצען ךעם ךא בעשלאסען זיןי האבען אונ
 געבראכט מיט ,געדונגען הויז גו־ױסעס א האכען .ברײנגען
 וואס ,פפעךד מיני א*גלכע ;גפעש ,פפערד אײגענע

 זאגאר זעהען, צו געװק זוכה ניט נאך האט מוראוויאווגןע
 ,איהם בײ אפילו אונ קטאךט-פריץ בײ׳ם ,פרייםטאװ ןײ׳ם

 מוראןויאװקע האבעןאין אונזײ ךא, ניט פפעךד אזעלכע איז
 מוטער איהר מיט פךײדעל ,געכןליבען אױש מענשען ךרײ

 וױךטתען א פאר ,מײדעל אךים א ,^ך^טע ךי ,זעלךען
 פאר אברהם׳עלען אזג ,א^קאכען פאר צווײטע ךי ,הדיז אין
.פפערד ךי צו אונ זיןד צו ךיענער א

 מיט װאלט ,ױין קאנןז ,אךט זײן אויף אגךערער אײן
 אבער אבךהמ׳עלע ,געמען צופריעדען אום ךיענשט אזא

 « אלןלײניג_קײט ?גפעס - געפיהלט, גלינןליך העכסט זלך האט
 #ר ;.ענלה וױסטער דער פון אונ ךמגנסט פון פרײ איז #ר

 פון ניט וױיש ,געפוצט אוי^ ,געצװא?ט אויש אןם געהט
 פךײגךליןז אוג אדעל בעהאנדעלט וועךט נןאלט, פון ,היטץ

 וועלט ךי ,טאג צו טאנ פון געװאכסען האט ״איןיי' זיץי
נעפוגק. חן א-ג-א^דער גאר אויגען זײנע אין האט

פאהרענדיג
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 שפאציערען וואלד אץ פךינציפאלק זײנע מיט פאהרענךינ
 געפיליט, גליקליןי זא זיך צגר האט אדןאטע. אויף אדער
 נןעגען טאגצט ,געמײנט ער האט גאנצעוועלט, די דאפ

 ער האט #נדליןי נאר איהם. מיט זיך פךייט אונ איהם
 אוךזאכע ךי ,צוזיטצק הױז אין חאפען ליעב אנגעהײפק

 ךענן ,זיןי לעהרנען צום השק שטארהןער זײן איז דעךפון
 שו־ײפען איהם לעהרגען אנגעפאנגק האבען םטודענטען ךי

 געבליבען פעךװאונךעךט זײנען אונ רעכענען, אונ לעזען
 פאךשךיטע נרוישע מאכען זײן פון ,פייהימןײטק זייגע פון
 פון וואם וו־ײם ווער !אברהמ׳עלע ,א .לערנונג דער אין
 זיןי וואלהט דו• ווענן ,געוואפסען אויש וואלט ךיר

 שיפעטער פעשער ’ גאר ? ױגענד דער אין געלעהרענט
 אונ - שפךיכװאךט ארוםישער זאגט מאל, _קײן אייךער

 זײגע בײ זיטצט היטץ .קינךעךשק מיט נאר אברהמ׳עלע
 , איהם יארום וואם , אללעס פון ווײט גאר איז ,ארךאקען

 וועךטי פאצים ;פעךטראגען לעהךגוננ זײן אין נאר איז
 זײנע ,צושטעךט ווערט לעהרגזנג ױין ,געשטעלט אפ

 אץ אקאכעניש’ ,אבריהעגיש פילט שוועפען, געדאנהןען
 וואס - נשמה, ךער בײ ציהעניש א אצופעניש, העךצק,

 דעךפון אוךזאכע ךי ? בעךײטען £יס נןאנן וואס ? Щ איז
 מיט ,צימער איפעך׳ןי גאנג דודןי איסר מיט פרײדעל איז

.אברהמ׳עלק ,'ביעדנעם ,איהם אויף בליק איעציגק איהר
געקאנט



 גהיגם/דינע יענע מיט פעובוײננק האט געהןאנט
 אזא מיט אבער לאכען, ,שמײכלען זײ יטיט טאכטעו/

 האט פרײדעל, ווי ,קינד אךעל אזא מיט נישמה, רײנע
 ,ריירען צו פרײנךליןי געהאט ךי^הרע מאהל _קײן נאך %ר
 שטום גאר איז ,זי זעהקךינ דער ,פאר דער אונ

 איהרע מיט איהם אויף בליק אײנצינער איהר געבלייבען,
 פעךניכטעט ,ערנידעךט איהם האט אױנעןי, שוואךצע צוויי
 אויף ווי אונ ? איהויי קעגען״ ער איז .ןוער - ,גאנצען אין

 פעתעשענע אלטע ךי איהם מאנט^זיןד ךער להמגים
 ,געלעכט האבען #לטערען 'ווענןזײנע ,יאהרען קינךער

 פון פרײדעל ךאןי וואלט ,זץ־ ער טראכט - דאמאלפט
 איהר פון א?*שר נאןד וואלט ?גר ,נעווק ניט ווײט זא איהם

 פון כעשערע נןײן !נײן ? בעשער - .געווען בעשער
 הילןלישע א דאןי איז זי ,פעוהאנךען גיט גאר איז איהר

 ער איז נד;איצו ניכטס וױ ,א ,לןלײן ווי אוג ,וועזען
 ,אױגען זײגע טךיפפען טךאכטענךיג זא א?נ \ איהר .קעגען

 זוךינע ,וואךימע ,לעבען _זײן אין מאהל _קײן גאך ווי
.טרעהרען

 ? מאהל א צײט ךי ניט שמײכעלט מענ׳טען וועלכען
 מינוט אײן אױף כאטש אױף גיט זי הײננט מעגשק וועלכען

 אברהמ׳על^ן אריף ? הױך הימעל צום ביז אשז לעננען אין
 איהר איהם ,פערנעשען ניט אויך צײט ךי האט

.שײננןען צו שמײכעל . א .

17 עגלר■ בעל אברהט׳עלע
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 - טרומנוייג .זאגט.זעלךע - י מײנע טאכטער ,א1 -
 וױיניג נאןי צו טהון, צו אונז מיט לײט האבען צו.וו׳עגיג

 ױנגע ךי באײ ךא זייין אזנזער פאר אונז מען בעלײריגט
.םטודענטען

 רײסט - ? אונז בעלייףגט מע ,מוטטער ,וואם -
 בעלײךיגט מען - ,רײד מוטטער׳ם ךי איבער פךײדעל

 ברויט שטינןיל א האבען מיר וואס ,פאר דער יעצט אונז
 ,געהאט ו־חמנות אונז אױף האט ,זאג ,אבער ווער !צדזאט
 זיך געוואלגעךט געליטען,י ,געהועערט האבען מיר ווענן

? גאסען ךי אין
 דארפסט ,יתומה א ביםט ,טאכטער ליעבע ,דו -

 ווער דא גיט גאר איז אן ךיר, פאר אז געדיינקען,
 היטען אלײן זיןז п דאךפשט ,ױידען אויס וואךט א זאהל

- !צינג לײטעשע ,א ,צינגער פוןאיטעשע
 האבען זאהל יעךערער דערויף איןי מן יתומה א -

 פאר ? בעשמוצען ,בעפלעקען צו נאמען מײן רעבט
 ,וויסטע א בין איןר אז ךערמאנט, ״קײנער ןיך האט וו־אס

 האב איך װענן צײט, דער אין יתומה, א-נ-#לענדע
? געליטען מאגנעל גרויס

 דו ? ליעבע טאכטער , טענות ךי העלפט וואס -
 דיר #ם איןי.זאג .צינג לײטישע פון היטען זיןז־ ךאךפסט

אברהמ׳עלען מיט פיההנג אויף דײן עגען(ר ,דעם לןעגען
זאג



 ביסמ דו אז ,געדעננןען דארפסט דו .עס איף זאנ
... אברהמ׳עלע אונ ,לייטען ךאךןש װאם ,מײךיל א

 ליעבע ׳מױ גלויב ! ? אברהמ׳עלע איז וואס -
 אךעלער ׳ אסןד#הוליכער איז אברהמ׳עלע אז ,מוטטער
 מוראוױאװכןע, אין וואס ,הךנךער זײךענס אלל# פון בעסער

 ,אביהמ׳נעס ר׳ אלע פון פרימער אזנ נןליגער אם־ איז ע;ר
 . ךאךט כןלימעל אין ךפי׳ן פײם מזרח אין ױטצען וועלכע

חעןז װאם ,מענשען אזזגלכע ,מוטטער ליעבע ,נײן .̂ 
 וואס ,לײט אזעלכע ,זעהען גיט װעללען וואס ,ניט

 פעךשעמק, ,געלײךינק ,כעשולךיגק נאר נ־ןאנק
-לןאננען ניט נאר איןי וויל ^ײט אזעלכע ;
 פךײדעל׳ם אויף האט - !טאכטער ליעבע ,א -
 זי נאו־ ,געװאלט עטװאס.עגטפערען זעלךע רײד היטציגע

 אויך איהר זיןד האט עסי, ,געפונען וואךטער _קײן מעהר האט
 זיגדינע איהךע יאד/רען, מײדעלשע איהרע מאנט ךער

.אמאהל פון געפיהלען אוג מחשבות .  אפשר ? ווײס ווער .
 צאךען ױין נאטט רעכענךער דער איהר אויף האט פאר דער
.געגאםען אויס .  פער־ זינד אזעליכע פזן אבער זי הןאגן ווי .

 וועניג צו ? הןינד אײנציגעס איהר ,טאכטער איהר היטק
 אויס טאכטער איהר האט זי ביז געשטאגען אוים ןי איז

 щוױיס מוטטער וואס.קײן ,אזעלבע צרות געהאדעוועט?
וואם \ א ,מיצט אונ ,געטױאגען אריבער זי האט ,ניט

קאגן
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 ,ארעמער דער איז ווינר אונ וועה ? העלפען איהר זי פןאנן
!מוטטער #לענךע

 פערזונפןען אויןז וועךט זײט איהר פון פרײדעל אונ
 מענשען צװײ געדאנכןען. פינשטערע ,שװעהרע אין

 אברהמ׳על - אויגען איהרע הןעגען אפ איטצט זיןז־ שפיענלען
 ,אברחמ׳על גאס, יאין װאס אברהמ׳עלע, אונ ׳דא וואס
 ווי ^לענד, אין פערצאגט ,פערביטעךט איז דא, וואס
 ,אברהמ׳על ? האבען ױחםניות נןייין איהם אױף מען כןאנן
 יײן, בעשמוצט, אום אזױ ,עהרליך ,גוט אזוי איז ךא וואס

 ,אברהמ׳על ? געפיבען צן אבעשערען וואללען מען כןאנן וןי
 הייליגע פלאמענךע, מיט פול טייינ,איז א ווי וױיןי איז דא, וואס

 פאר ךער ? למגןען ניט איהם מען ווילןאנן געפיד׳לען,
 ךרויםען אין ךאךט וואם ,גאפ אין וואם אברהמ׳עלע אבער

 ,עךנידערט ,ױנג אגראבער ,ב_על.עגלה ^שוט׳ער א איז
 פײהיגצו אױ אטויגעניכטץ, ,אויסװאוךף א איז ;פעךמאוסט

 איז זועלכער ווײש ווער אונ ,גזלה צו ,גגבה צו זאנאר אלץ
 י1קלי;שרע ם׳אין ,שױדעךט עם ,גאטט ,א י ? אמת^ער ךעך

.שרעלןליןד זעהר
ווען• . פאלגען מוטטער איהר וואללען וואללט זי

 פעךנאךט, זי האט לןליפת א ,ךבוק א טאקי אפשר ווײש
 אז זינדיג אזוי טאכןי זי איז אפשר ? װײש ווער !פעךפיהרט
־׳ ,בעשפאטען ,פעוהאסען זי רעהט שײן האט יעדערער

גאר
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 ווי דעגן ,פעךכןואכק שױן ך אין 'ווײט גאגץ ווײט א נאר
 אילירע אלע װערען אברהמ׳עלק זעהט דער זי ווק נאר

 ,פעךשװאוגדען שאלות ביטערע אונ מחשבות פינשטערע
 שװאכער איהר דאגן איז שטאנד אין גיט פערלאךען,

. . זיץ מנצח געפיהלען שטיךמישע .ךי ,שכל  װען .
 ך איז געגאנגק אװעק איהר פון איז אבער אבךהמ׳עלע

 מיפיהלט האט זי וױעדער. געװארען טרױעךיג ךאנן
 איהר אחם אוויסטענעם ,העךצען אין פוסטעניס א #פעס

 האט פ;ים ד־אס פערדולט, געװען איז ױ אומעטום,
 אױהךק ךי אין ,קוםען אבוהמ׳עלעס פון געפלאמט

 גליקליך? ניט דענן זי איז רײד. זײנע גענןל^גען נאך האבען
 זיין װאס ,;נלענדק דעם פאר גליק _קײן ידא ניט !ניי־ן נאר

 א^ויעיע זיך א איהם פאר איז פרײתייט זײן ,ה#ניג
ד...  ןיר ^רװעלןען מחשבות ביטערע פאויגע אללע זינ
 ניט נןאנן װאוגש איהו אז ,זי דעךמאנען זיי ,וויעךער

 ער װעט ? זיין ךי;יגדע וועט וואס אונ ,װערעןי בעצווענןט
 ניט דעגן ווערען ? טײןי אין וואךפק ארײן /יט דעגן זי

 אנװערען דאנן שוין זי ורעט וואם נאר ? זעלכעס א געשעהען
 טיט אוג ,איהר װעךט שויךערלי־ך שרעקליך ^פעס דאןז

 אין בעװאוסטע דאס זל זינגט טךעהרען זוךינע שטיללע
:ליעך׳ל הסישע מוראוױאװנןע ^אגץ

פון
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,״קאנט דער ךיר חאב איןד װאס ,אן צײטי דער פון
;פעךברענט מיןי פײןר העליש א האט
/ פעךלאהרק דאנן איץי האב פרײהײט מײן
.געווארען דאן שױן איןז בין ךיענםט דײן

אנט,(דערל ךיןי האב איך וואס צײט, ךער פדן
' ;פעךבלענט מיןי בליכןק דײנע האבען

פעללארען, חן זײן נן;דא שױן האט לעבען מײן
♦נעװאיען מיר בײ איז פעלנעשען אללעם

,בעשעךט ניט איז אונז אז אץ־, האב פעךגעשען
באנאנד, זאללען.זײן מיר בעשעךט ניט

 ׳ לעבען מיין א ,בײךען אוגז צווישען דענן
.װאנט מורא׳ךיגע אשרענןליך, שטעהט

,ווײסט אלײן ת - וואנט, אשרעכןליכע
 י ,פעךבאטען מיר איז ךיןז־ ליעבען אז

;וואללען איןי וואללט לי^בע מײן פאר נאר
.בעטען צו ךיר בײ איטצט פרײגךשאפט כאטש

 פדן געהעגךינ אוועק ,אבוהמ׳עלע אבער פאר רער
 ליעמג פרײדלס .געפיהלט קליןד־נלי זיןז־ האט ,פךײךלען

״זיף־ האבען איןיןץנען הערץ, זי״ין בעווקט פרײ האט
נןגויעבט

לע 22 ע ט׳ עגלה בעל אברה



ע ל ע ׳ מ ה ו ב ל א ע ה ג ל נ 28ע

 לעבען אנײעם פזן פאנטאזיעס יליכטיגע ,העלע געוועבט
 שטורעם צו ,מיליאנק צו• ניט נאר .גליק אנייעם פון
 האט נעװאונשק ,נעשטראבט אבךהמ׳עלע האט פוטץ אונ
 פרײךלק ױין מיט צוזאמען לענען שטיללען חהינ א זיך #ו

 סקאךבאװען דעם געזעהען האבען אוינען אבךהמ׳עלעס דענן
זײערע פעךכארגען גראשערע פי^ל וועלכען рв ,אמת

4Ц

 צײט נליכןליכע ךי אין אחלום ווי ,אויגען-בליק א וויי
 זאמער ךער זיך האט גע^גףגט .געװארען פערישװאונדען

 זײן ,נליק אברהמ׳עלעס איהם מיט זיןי האט געענךיגט
.אײביג אויף ,אײביג אויף פוײהײט זײן ױגענד

 םטיךענטען ךי ,זאמער דער זיך האט געענךיגט
 צו האט, זעלךען .פיטער הןיין צוךיק געפאהיען אפ זיינען
 ךיבוק דעם טאכטער איהר פון געגאלטען ,פךײד איהר

 געמא?ט חתזנה טאכטער איהר האט זי ,צוטךײבק ארױש
.געבאטען האט גאטט װי .  ױךישע פיעל האבען פךײךלען .

 האבען ווײבעו פרומע ,נליק איהר געווען מכןנא טאבטער
 איתומה ,מצוה א דאןי ס׳איז - געהאצנןעט ,געךועהט’ זיןי

אונ געהאט, חתזנה פרײדעל האט זא .י .’.’נעבעןי V т ;־ у ״״ * Т ▼ ׳
אברהט׳עלע



-אבךהמ׳עלע ביעדנעו אוננאקליכער א, אבוהמ׳עלע?! ! 
 נאך שיקען געזאנט צוי אפילוי איהם האבען םטוךענטען ךי

זײ זאלל איהם ו  האבען זײ ,פיטער ןײ_ק ,קומען צ
 פיל האט צײט ךי - ,;נךפיעלט ניט וואךט זילעיר אבער

 דער ,פעךביטען נלויבען זיץ האט אײנער :גקננדערט
 ךךיטער ךער אונ געפאהרען אפ אויםלאנד אי־זלךין צװײטער

 או־נ ,שאסק דער גאר זיןי האט - !בעסטער דער ,א
 שוואךצען אין שוױמען געלליכען וומגךער אלז אבךהט׳עלע
 ארודער, אחן זאגעל, א אהן ןלענדעלהייט ים שטיךמישען

 וואס צו װעטק צו ,נןעהרען יעט$ט זיןז ?נר זאלל װאוהץ
 יעטצט שײן הןאגן ךאס נאו ? ווענדען איטצט זיןי #ר זאלל

 געוואהרען ;נר אלז הפגןר ,פעךךךיסען ניט אבוהמ׳עלק
 щ .ניהא ניט שױן איהם איז לעבען גאנצע דאס זיך־ן, ביי׳

 גאר לךאנן ער וועלכע י ,פךײךעל אײן נאר אילם פעךךךיםט
 בײראן זאגט - געפיהלען אז״עלכע פאן דענן פעךגעשק, ניט

 ,אױשיקיהלק שטאנד אין גיט איז צליט ךי וואשזאגאר -
 לאנגע ,יאהרען כאטש אונ ,פעךשטיינק אז־ג פערנןרי׳הרען

 נאך ךאך ,געשװאומען שוין דאמאלשט פון ױינען ,יאהךען
’ #ו איז געשלאנען ניךער ,טמעריג אלץ

 שוץ האט ער ,הײנט שוין ?גר איז שטילסער לןין ניט
 װעלכע ,פפערדלאן־ פאר אײגענע א אזנ בײדעל שאן א

איהם ביי איז געפוצט>ךאש אויש ,געװאשען אויש ריץ זײנען
געבליבען



לע ע ט׳ לה 25עגלה בעל אב

 איהם האבען אלע .צײטען( פךיעלךיגע פזן אזכר נעבליבען
 בעל א געװארק איז ער אונ ,איהם מיט נאר פאהלען ,ליענ־
 ,ווען .שחולה׳ךיג מלה זעהל נאר ,בײנעל ךי מיט #נלה

 :געפלאגט איהם בײ מען האט ,איהם מיט פאהלענדיג
 װאס פאל ? געלד דײנע איז װאו ,אברהמ׳^לע ,נוואלד
 זיטצען ח וועסט נאןי לאננ ווי ביז ? חתונה ח_קײן האפט
 ווײטער \ וויא ,״וױא אנטפעךען >יל פלעגט ?״ אבחול
 וױא!״ יוױא, ,ניכער ניכער, ,םוםים׳לאןי מײנע אהין,

 פלאגע זײן געמאגט האט פראנער נײנעףגער דעל אונ
 דעם גאר אלץ /יר האט ,פלאנען איבעל מאהל הוגךערט

 זײנ# פון אײנער אבער ווען .בעקומען אנטפעל ןעלבען
 אלוים קומט װאם - :געפראגט זעלכע ךי האבען בעקאנטע

 ,כ׳לעבען וועמען, אבהול איןיזיטץ אז ךייפראגענישק? פון
 וועללען מיר ,בלןךעל גוטער בעםעל קום у אױם щ מאכט

 /יס מאקט וואס ,״לחיים״ זאגען אונ נעמען"אקולגאםע
.טלינכןק בראנפען נאל מעךאךף у אויס .  פאל ךעל .

 װאלט אז./גל ,איהם אויף געזאגט בענןאנטע זײנע האגען
 פון האלטען ניט װאלט ?יל ווק קלח״ ״פמון געהאט שוין

 צו דעל גענלאכט' מיט איהם האט טלינקען זיץ אוג ,טלונק
.אלײן אין.קגל ביז אבחול װעלען פעךפױלט זאל #ל . . - 

 בלאנפען אנמגהויבק האט אבלהמ'#לע ’,י_א
צװײ ךי געבלאכט איהם״ יהאבען צו ךעל ,טלינקען

פאםאשזילען
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 געוואלט ניט איהם מיט האבען וועלכע ,פאםאשויךען
 םק ,וואונךעוליך גאר פלונק אין ם׳איז . פאהרען

 אלע וועךלינ ,’פאהרען װאלען ניט אברהמ׳^לען מיט זאל
 צוףי ךי : נאטיךליך גאנץ оу איז דאןי ,איהם נאר זוכען

- .מאנן איהר מיט פריידעל - איז פאםאשזילען
 ״עי ׳ געד׳ן צו גענןאנט ניט זײ צז האט אברהמ׳עלע

 - בעטראכט מאנן פךײךעלס ווײטענס דער פון נאר האט
 דאר, העסליןי איז ,ךזן ױךישען מייט׳ן אחניאק איז
 פמגל נאןז פון אונ הוסטעניס ,נזיךיךן פון לײדעט

 אױד ער איז אבער פאר ךער ,חלאות'$ פעךשיעךענינ
 ,חםיד א וב׳ס א אונ אזוהן אטאטענט איז ,הבית׳ל בעל א

 א-נ-אפ וױ געוױזען אויס אויגען זײנע אין האט פרײךעל
 פער־ ,טרױעריג אריןי איז ,בלום צווועלפןעטע געךיעסענע
 געשטאךבען אפ וואנגען, איהךע פדן ראזע די שװאונךק

 זעלבע ךי ניט שױן ,שמײכעל פרײהער ,לעבעדיגער איהר
טדי, פךייךעל,  אױף ק(קור לאגג געװען, וואס גארני

 האבען אויגען זײנע ,געכןאנט ניט אברהמ׳עלע האט איהר
.פרײךעל אונ אברהמ׳עלע ,נרוב א געזוכט שוין . .  ,א !
 זיןז פעךשאפען אויף כח ױךענס ךעם ט׳איז שװאך אוי

 אונ לײדען אויף איז #ס אבער גרויס ווי ,גליק או-נ תענוג
.י פעךטראנען . .

אלטע אין אברהמ׳עלען זעהענךיג דער ,פרײךעל אונ ’
קלײדער



 נעבען בײצעל זײן מיט ,'שטיעפעל נרולםע אץ ,פןלײדער
 ,^ךווײטערט זיןי זי האט ב^ל.עגלה׳ךיג, פפעךךלאןלגאר ך

 אויף קוקענךיג אז זיץ, קאנןז עם - ,איהם פון בעהאלטק
 איהר בעדאנפןט העךצען ״אין זי האט ,אברהמ׳עלען

 ,פעךפיהרעניש ךי־ פון געךעטעט זי האט וואס ,מוטטער
 ,ניט״מעהר ס׳איז וועלכע ,פעוליבענעש נאךישע פוןדיי

 גאר אונ ,א-נ-אײנשמושעניש ,א-נ-אײנךרומלעניש ווי־
 געווארען פול איז ,_זיץ פןאגן ,העךץ איהר אךער י נישט
 איז’ וואס :פראנעם בײזע ,שלאנגען מיט ווי ,צארען מיט
 האבען זיי אז ,געקומען ארויס פון דער זיןי, דאכט ,ױי

 ׳ װעלקען אײביג זאללען בײדע געףעסען אפ בלומען צוויי
?פוילען  אברהמ׳עלען, אויף קוהןענךינ אז זײן, נןאנן ._עם !
 , אנרהמ׳עלע ,דאס אט :נעמאכט שאלה ךי זיןי זי האט

לע איז  פאו־ דער צוקןנפט? דיעוי האפפענו^גיאויף ךיינע■ א̂׳
 זאהל עײט ךי געװאלט אמאהל ,אבוהמ׳עלע ,דו האםט

 ךאם גיכער יװאס זאלםט ת כדי ,פליהען• אריבער שנעלל#ו
?לעפען דער  :געפראנט פראגע ךיי זיך האט זי אײדער !
 ניט אונ פעךנארט זײמגן מענישען װעללען נאןי לאנג■ ווי ביז

 ניט נאך מען איז ,יחוס מיט ,געלד •מיט אז ,פערשטעהן
 אז ,פיהלען ניט וועללען.זיי נאןי לאגג װי ביז גלינןלעןי!׳?

 כןאגן ,בײיד־על אבךהמ׳עלעס אין ךא ,װענענם אונטער
?ײן1 גליקלעך יאויןד מען איז טאקי פאר דער אפשר אונ !

איהר
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 .זעטצען אויץ איצונד זיך איהו אין געווען. שוועהר איהר
 נאי׳ ,פאהרען געוואלט ניט אבו־המ׳עלק טיט האט זי

 Гр- איז ,שטן מעשה דען, כריךה, אין !שלעכט
.געווען פוהרלאןי אנךערע
 שטארק זיןי ,בויד אין טמגף הקט פער זי־ האט זי

 איז איהר כןלאמפעושט ,טוןד גרויםע א מיט געהילט אהם
 וועלכער ,מאנן איהר געזעםען איז איהר נעבען ,נןאלט
 אײסענעש מיט ,הוסטעניס מיט בױד ךי עךפיעלט האט

 ,ךניליות פון שוין זיןי אזױ אדער וועוזטאג, פון
 שטום זי איז וועחטאג פעךגרויס ;אבער אברהמ׳עלע

.פפעךךלאך די נעבען נעזעסען
 די אז ,פאר זי־ןד שטעלט ,מען זאגט ,בעל#גלה א

 בײדעל/ זלץ וול באמת אונ איבויד, ווי אלז וןעלט נאגצע
 וועלכע ,וועלט ךי אברהם׳עלק דאנן געײיזען אויש האט

 פעו־י פלע,ל זיך אויף טואגט אונ ,פללהט בײדעל זלץ וול
.. נשמות פערװלסטע ,גלטעךטע  ךאנן האט וואס/גר אונ .
 טיט גערעךט ארולש דללטללןי הלום _עד גאןז־ וועךט ,נעפיהלט

ךיג תמלד זללן מלט ,פוךיבהןען בראנפען זלין  ײן•1 טרו̂י
 עך שטעהט ,ךאנן פז־ן שטללגער זײן וול ,פערטרויןגךט

 אז ,פעךטראכט איז ,שאגעוױץ אלן ךאךט ,באנהאף אולף׳ן
 ,אננעקומען * איז צוג דער וול גלט נאר בעמעךכןט %ר

ווער געװארען. פעךשװאוגדען אז־ג געפללפט אולש חאט
אבער ’ ־ ־-
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ל וױיע! אבער  אין ד־אנן האבען פאיאזדען שװערע װיפ̂י
 פערשוואונדק ארויןי ווי אונ געפײפט אויש זינגען זיין

!געווארק
 אונ ױײסעניס ,קף^ג שױן1 איז ענלות בעלי ךי צווישען

 מעגשען די שלעפט דער פאקלאןי, ךי האפט דער ,נעשלאג
 א ,שװארענים א געבעט, א ׳גזטייסעניס, א ס׳וועךט

 ׳ יעןישר! פאםאשזירען ךי נאר ,געפילדער א ,שעלטעגיס
 'שטיקעל א אױןי אלײן זיןי אויף - זײ טעגה׳ן - האבק זײ

 מיט נאר ,פאהרען ניט ״קײנעם מיט וױללען זײ או־נ ,ךעה
 פון ווי ,אױף אבךהמ׳עלע זלןז־ באפט דאנן .אבוהמ׳עלק

 זיי מיט ךעךט גאסט, ךי צו שטילל צו געהט ,שלאף
.שעלטעניש אהן אונ חניפות אהן ,אךעל גאנץ

 ווי ,איהם בעפאלען עגלות בעלי האפטע גאנצע ךי
 לאננ דענן ,שט:ני נאר העלפט עס נאר ,הײשעױקען ךי

 פאךט איז ;גר ,ניט אויך טען כןאנן איהם מיט זיך קךיענען
 ךך ועבענט פעךךױגנםט זײן אוגימיט ברודער אגוט

 - ,האךנער ךי פאו־ חאלטען ער זאלל .אױש מאלל _קײן
 מעלנןען, וועלען מייר אבי - ,עגלות מנלי טראכטעןךי

 .צוךיק פעכןלאןז פעךחאפטע ךי אפ זײ גיעבען אלזא אוג
 ,וועק א זיך זעטצט ,בײדעל זײן ;נןפיעלט אברהמ׳עלע

 אונ ,בײצעל לאננען מיט׳ן אמאןי ;לײצעס ךי ציה א גמנבט
אךליערען וױ ,פפעודלאך ךי .ארײן וןעג ווײטען אין י הײךא
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 ,אשמזשיס זיך מאכען בױד אין פאםאשזירען ךי ,פליהען
 אבוחט׳עלע אונ ,בעזונדער יעדערער זיך ךרעמלען אדער

 טיעפען וױיטען אין ארײן קוקט ,משונה׳ךינ זיך פעךטראכט
 ךי ,זי כאטש אז ,מאלל א איהםי זיןי דאכט .עס ,הימעל
 מיט איהם אויף קזפןט ,מוטטער צאוטע א וויא ,לבנה

 זײן אין טיעף ,טיעף אךײן קךקט זי אויגען, רחמנות׳ךיגע
 ,זיןד ווײנען אױש איהם ישויין זיןד ווילט #ס אשז ,זע^לע
 שטערען-זעהט ךי .איהר פאר כאטש זיןי טענה׳ען אויש

 קאמטז :זיך זאגען זיי וױ ,ךארט זיץי סוד׳ק - דאנן עיר
 בע־ ,בעלײכטען וועג פעשטערען זײן באטש גאמיר

.שטראלען .  לײכטער, איהם וועךט העךצען אױף׳ן ,
 אדיך־ ווי ,ער זעהט ,געגענטהײל אין אמאלל, ;נריגגער

 ווילל ;גר ,להכעיס אדיף איהט מיט שפי/גלט ,לבנה ךי ,ױ
 אױף ווי ,זי אדב ,איהר אױף געבען בליק אײן כאטש

 איהמ, פון זיך בעהאלט ,צוזעטצט װער כאפןש ,לאפעניש
 קןקען וױ^ךער ,’פינשטעךגיס דר אין זיןד פערבאךגען בעשער

 נאןז אטאל, אונ .פערצאנטען ,^לענדען ,איהם אױף
 איז ,לכנה שטומע ,ךי.קאלטע ,זי ווי ,#ר זעהט ,אךגער

 שטערען איהךע מיט ש§אצידט,זיןידארט זי ,איהם_קאלט צו
 הןלײן איהם, מיט האבען זײ א^םקלןאננען פאו װאס אונ

. ? מענשעלע . . щ טרדי׳גרג׳ זעהר ,טרױעריג איהם וןעךט 
וױ יאדנ' ,,עלענד זיך פיהלט ?יר ,ערגידעןט ווערט

אחלופ י
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 ,איבעךטראגליןי ניט גאר ,איהם איז עיל^נד די טװעהר
:ל'י#ד פאלגענדעס שטיל ער זיגנט ביטעךנעס פמגל מיט ראגן

גשםה? די צוױיטען בײם גענראבעלט האט ווער
 ? פערבאךגען איז דארט וואם ווייס ווער

 ? נעפיהלען איז.ןענעמס בעװאזמט י א ,וועמען
זאךגען׳? יענעמס קאןזװער פיהלען

,געזעהן איך האב זיםק א חלום א
 - געכןליבען, גארטען אין בלומען האב
,נעװאלען פעךשװאונךען חלום מיץ איז גיןד
.פעךבליבען מי־ר איז נאר טרעהוען אונ . ,

,שטיללק אין וויינען םײן ־שטאנד אין לןײנער ס׳איז
 - ,פעךבארגען שױן ןיןי האט זאננע מײן

 ? געפיתלק יענעמס איז בעװאוסט װעמק י א
- ! У זאךגען יענעמס’לןא;ן ווער’ פיהלען

ע ל ע ׳ מ ח ר ב 31 עגלה בעל א

 חאט ליעד־׳ל ךאס צו צוזאגען ךיבטיג שוועהר
 ליעב האבען בכלל עגלות )מגלי געהאךט אברהמ׳עלע

 » איזפונקטגלײך אונוױיל^ס זיננעןי(. אונטעל שטיל זןין־
 מיט אליין טאלןי אדער ,שטענךינ עם ;ןר זינגט איהם

̂ס האט ,כןאפ׳ף פעל/קלת׳שען זיץ נאר ^עטראבט, אןים י
ס א ד



-חיח*ט אדיןי.קײן אױ ךאס  אונ ,יעדערער האט הערץ א ,
 פאעט בעגײםטעטער א צײטענס איז העךץ מענשענס ךעם
 זײן ווי ,איהם צו• זיןלי קונןען צו גוט זאלל מען באמת אונ

 פזן זיפץ הערצרײפענדער א איז לײצעס ד־י מיט צית יעדער
 זײן ײי האיק דאנן וועט מען ,מענשק מתיאש׳ךיגק א

 אײבלגען א אויף נןינה־ליעד גאגצע א אױןו זינגט ׳בײצעל
 װעט װאס ,̂ליק אזא אױף נשמה טמגפען פון אקלאג ,חרבן

 5אויע יעדער זײן אץ .נןעהרק אום גיט צוריק’ שוין זיןד
 ?״ הזהג ױעם איכה ״א זיןי האךט !וויא ,וויא :נעשךײה
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