איציק מאַנגער

אַבֿרהם שיקט אליעזרן
װײב
זוכן פֿאַר יצחקן אַ ַ
געטרײער קנעכט,
ַ
מײן אַלטער
„אליעזרַ ,
נעם דעם שטעקן אין דער האַנט,
געטרײע פֿיס
ַ
דײנע אַלטע
אײן ַ
שפּאַן ַ
און לאָז דיך איבערן לאַנד!
װײב,
מײן יצחקלען אַ ַ
זיך אױס פֿאַר ַ
זײן אײנע אין דער װעלט,
זי זאָל ַ
בײ טאָג
זײן װי די זון ַ
שײן זאָל זי ַ
און זי זאָל האָבן אַ קניפּל מיט געלט!
מײן אױג און קאָפּ,
װײל יצחקל איז ַ
ַ
איך האָב אים קױם אױסגעװײנט.
עטרײער קנעכט,
ַ
מײן ג
דו װײסט עס אַלײןַ ,
װײל דו האָסט עס אין חומש געלײנט”.
ַ
דער אַלטער אליעזר באָמקעט׃ „יאָ”
אַרײן
און שמײכלט אין דער באָרד ַ
אַרײן
און שטופּט אין אַלטן רוקזאַק ַ
װײן,
צװײ פֿלעשער מיט רױטן ַ
די רעטשענע קיכלעך באַשיט מיט מאָן,
װאָס מען האָט פֿאַר אים געגרײט,
צען האַרטע אײער ,אַ געבראָטן עוף –
דער װעג איז לאַנג און ברײט.
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„רב אַבֿרהם ,אַ גוטן!” – און ער גײט;
אין דרױסן דעמערט דער שליאַך.
די דעמערונג איז בלאָ און קיל,
װי ס'טרעפֿט זיך אין תּנ"ך.
אַבֿרהם אָבֿינו קוקט אים נאָך
און זעט װי דער קנעכט פֿאַרשװינדט
װײנשלבײמער אין טאָל
צװישן די ַ
אױף די פֿליגלען פֿונעם װינט.
פֿאַרבײ
ַ
פֿלאַטערט די מוטער שׂרה
לײכט׃
אין איר שטערנטיכל ַ
„אַװרעמל ,מזל-טובֿ!” – און פֿאַרשװינדט,
פֿײכט.
זײנע אױגן װערן טריב און ַ
ַ
זײן אַלטע ,גראָע באָרד
און ס'פֿלאַטערט ַ
װי ,להבֿדיל ,אַ טיכל אין װינט׃
„מזל-טובֿ ,שׂרה! נישט געװען באַשערט,
דײן קינד”.
זאָלסט פֿירן צו דער חופּה ַ
ער נעמט פֿון דער זשופּיצע ס'חומשל אַרױס,
און לײענט די סדרה אױף אַ קול׃
„חײ שׂרה” –אַ שטערן פֿאַלט
און װערט געניזוקט טיף אין טאָל.
שװײגט
ַ
אַבֿרהם אָבֿינו פֿאַרטראַכט זיך און
די אױגן געװענדט צו דעם שליאַך.
די נאַכט איז בלאָ און סאַמעטן קיל,
װי ס'טרעפֿט זיך אין תּנ"ך.
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