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 ןייז רַאפ ףמַאק ןיא ץַאק עקניעמ
 עיציזָאּפ רעשירעטכיד

 (טרָאװרָאפ)

 .יורג זיט לביטש ןיײימ ,םירא זיא לביטש ןיימ

 ,טעמוא עלעדער א -- טז לרעגניפ א

 --- סיורג יד ,זיױר ענעטארטעצ א יװ

 :םורא ךיז רימ םורא טיירד

 -ניעמ ךיז טָאה ,ןעבָאב ןייז ןופ ?ביטש םעניילק םענעי ןיא ,זיהַא

 -נאג יד טָאה רע .קרָאי וינ ןסיורנ םעד ןטימניא טקנעבראפ ןצַאק עק

 ןייז ןופ ?ביטש םעד ןיא ןגָארטראפ טימענ ןייז ןופ טייקכעלטרעצ עצ

 -אב קידריוומוא יוזא טָאה ,רעטכיד א ,רעװַאכ א ןעמעוו ,עניִאמ עבָאב

 טָאה ,ץאק עקניעמ טגניזאב ,"םיכירכַאט סעצלָאט עבָאב יד, .טקידייל

 ןכילגרַאפ ןעבָאב רעד רע טָאה ייברעד ;ןפרָאוװעגרַאפ םיא רעוװַאכ רעד
 ."ןיּפש רעטסקידענושעמ , א וצ

 עניַאמ עבָאב יד .ןצרַאה םַאב ןָאטעג ּפוצ ַא טָאה ןצַאק עקניעמ ַאב

 ןעיורג םעד ןופ יורפ ענשאּפערָאה עמירַא ,עכעלרע ןַא ןעוועג זיא

 םעד ןקיש טגעלפ יז ."טעמוא עלעדער ַא -- ןוז לרעגניפ א, טימ לביטש

 ,םערָא טינ זיא ץרַאה סָאד, סָאװ ,"ביול א ןוא קנַאד ַא ןטשרעביוא,

 יז :ענייז עבָאב יד עטונ א ןעוועג זיא יז ,"יורנ טינ זיא ץראה סָאד

 יז ;טײלעמירַא יד אב "ףָא ןקנארק ןדעי ןופ ץעּפיּפ םעד ןלייה , טגעלפ

 ןוא .סעלַאד ןיא ןוא רַאצ ןיא ןשטנעמ ןפלעה ןוא ןלָאהָאק ךיז טגעלפ

 -אב יז טָאה רעטכיד רעד רעװַאכ ןייז שטָאכ ,עניִאמ יז טָאה ןסייהעג

 ."עצלָאט, ןעמָאנ ןטימ טנכייצ

 -ונעג ,רעטכיד א רעװַאכ א ןופ טקידיילאב-ףיט ,ץַאק עקניעמ טָאה

 ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס, -- :ןפורעגסיוא ןוא טנאה ןיא ןעּפ יד ןעמ

 -יוו ןעבָאב ןיימ ןופ ליומ םעד דרוד לעוװ דיא :טרעה ."עניַאמ עבָאב

 -יוו לעװ דיא ;לטעטש םירָא ,טעשזרומראפ ןיימ ןזייוו ךייא לָאמארעד

 ,עיזעָאּפ רעד ןיא םעניימ סעמע םענעי רייא ראפ ןעלקיוורעדנאנאפ רעד

 סעדייז עניימ ןופ סעכיי םעד טשימעגפיוא ךימ טָאה ןעמ ןכלעוו רַאפ

 זיא ,ץאק עקניעמ טגָאז ,סעכיי ןיא ןיוש טייג סע ביוא .סעבָאב ןוא

 ןעיירש סָאװ יד זענייז טכערעג יוװ ןעז רימָאל --- ןטכעמראפ ריז רימָאל

 רעשידיא רעד ןיא "ןלָאטסָאּפא עטיור,, יד ןענייז ייז זא ,ןגָאר עלא ףַא

 יו ,סעמע םעד ןוא ייז ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ןוא גנוטכיד

 .םיא עז ,ץַאק עקניעמ ,ךיא



 ןָא טּפאכעגנָא יו דךיז טָאה ץַאק עקניעמ :ןייז עדיומ זומ זעמ

 -ידננָאנ רעד וצ -- ?טעטש ןייז וצ ןרעקוצקירוצ דיז טייהנגעלעג רעד

 טָאה רע .עיזעָאּפ דנעב ייווצ עטצעל ענייז ןופ טייהנעגנאגרַאפ רעק

 :טלָאװ רע יו ,רעקיטשרוד א יוװ ץלא ךָאנ עמעט רעד ּףַא ןפרָאוװעג דיז

 ,טפָא ןוא --- רעבדימ רעקרָאי-וינ ןסיורג םעד ןופ טשעלַאכרַאפ ןעוועג

 ןא יו קרָאי-וינ דייא ראפ טניישרעד ,ןצַאק עקניעמ טנעייל ריא ןעוו

 ןופ ןלאווק יד ַאב ןעקנירטנָא דיז ליוװ ןוא --- רעבדימ רעשילרעטסיוא

 ןוא -- טלַאה רע ?ייוו ,סעוװוַא ענייז וצ םוא דיז טרעק רע .,סעװַא ענייז

 יד ,טָאטש עסיורג יד טריטּפעצקַא ןבָאה סָאװ יד זַא -- ,טכער ןָא טינ

 יד זא ,גנוטכיד רערענַאיצולָאװער רעזדנוא ןיא עקירעמא טלעוו עסיורג

 ןדָאב ןפַא ןעייטש ןוא קלָאפ ןעמירָא םעד עיזעָאּפ רעייז ןעמדיוו סָאװ

 -ַאיצולַאװער ןייק ןייז טינ ןענָאק ,ףמאק-ןסאלק ןופ סעמע ןסיורנ ןופ

 ראפ טקעיבָא ןַא ייז אב זיא "עצלָאט עבַאב, יד ביוא רעטכיד ערענ

 סָאװ רעד ןַאק ,םיא טיול :רעטייוו ךָאנ טייג רע .סענַאצעל ןוא קעזיוכ

 טימ ייז טקעטשַאב ןוא עלָאמס טימ ןרייז רעדָא ןעבָאב ןייז טרימשַאב

 ,קעזיוכ ןוא קעזיוכ ,זייב ןוא זייב רָאנ ייז ןיא טעז סָאװ רעד ,ןרעדעפ

 טליּפשראפ טָאה ןוא טנייה ןראפ ץראה םעראוו ןייק ןבָאה טינ ןָאק

 זיא ,ץרַאה דעלשטנעמ ,םערָאװ א ןָא .טפנוקוצ ןייז ןבעל םאב ךָאנ

 ןייז טינ ןעמ ןָאק ,ץרַאה דעלשטנעמ ,םעראוו א ןָא ;עיזעָאּפ ןייק ַאטשינ

 ןעמ ןַאק ,ריפסיוא םוצ ץַאק עקניעמ טמוק ,עליימעב ןוא רעפמעק ןייק

 .טעַאּפ ןייק ןייז טינ

 יד ,לטעטש םעניילק םנופ סעװַא ענייז ןעמענ עקווַאד רע ?יוו

 ןוא רעקעהד-דלַאװ ,רענלימ ןופ סעכיי םעד , ,סעקינשאּפערַאה עמירַא

 דרעפ ףא ןבָאה סָאװ ,םיריובינ סעדייז ןופ סעכיי, םעד ,"ןטילּפ-עיליוװ

 טימ ןטפעהראפ רע ליוו ייז --- ,"ןטירענ עטרעשַאב יד וצ ,ןצילב ףא יו

 ;טלעוװ רעזדנוא ןופ טפנוקוצ רעד הַא קילב ןייז טימ ןוא ןבעל ןייז

 -ער רעזדנוא וצ ךיז טיצ סָאװ רונש יד ןעניפעג רע ליוװ ייז ןיא עקווַאד

 -רעטאמ ענדיב ערעייז טימ ייס זדנוא ןבעווראפ ןוא ןבעל רענָאיצולָאװ

 עשלטעטש  ,ענעגנַאגרַאפ יד ןופ קיטנַאמָאר רעד טימ ייס ןוא ןשינ

 7 ,ןטייצ

 -נעט-גָאט רעד ןופ קעווא רעדיוו ?ייוורעד סע טריפ ןעקניעמ ,סעמע

 "יד םעד דיז ןיא טָאה סָאװ טייקכלקריוו יד טָא ,טייקכעלקריוו רעכעל

 רעד ראפ רעוולוּפ םעד דיוא רעבירעד ןוא ןפמאק עסיורג ןופ טימַאנ

 -נייא םעד ןזָאל סע ןעק רענעייל ןפַא ,סעמע .גנוטכיד רעקיטייצטנייה

 -קריוו רעסיורג רעד ןופ דיז ןרעקּפָא ןקידנַאנַאכָאנ ןייז דרוד זַא ,קורד

 -אב ,סעװַא ענייז ןופ רעוא םעד ןיא -- טנייה רעזנוא ןופ טייקכעל

 -ענ ןענייז סע ואוו ,םערוט ןייבטנַאפלע ןימ ַא ץַאק עקניעמ ריז טפַאש
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 ןיוש ןענייז ייז ןענאוו ןופ ןוא רעטכיד עכעלרעגריב טלמישעג ןוא ןסעז
 -עג ,"ךיז ןיא , ןרָאװעג טענרעטסראפ ייז ןענייז טרָאר .סיורא טינ

 רערענַאיצולַאװער רעד ןופ רעפמישאב ןרָאװעג ,רענַאיצקַאער ןרָאוװ
 עקניעמ טימ יוזא טינ ןצנַאגניא רעבָא זיא'ס .גנוגעװַאב-טייהיירפ
 קיטציא ןייז רע טפעהאב ?יומ סעניַאמ עבָאב ןייז ררוד לייוו ,ץַאק
 -עג ךיז טָאה עניַאמ עבָאב ןייז ןכלעוו ןגעק סעקכַאד םענעי טימ ןבעל
 עקניעמ ךרוד עניַאמ עבָאב יד טגָאז ,"לרעמיצ ןייד ןיא , .טלגנַאר

 סעקכַאד סָאד סעדייז רעטלע-רעטלע עניימ ןופ דיא עז, ,רעדעפ ס'צַאק

 יד טניוו םעד ןופ טנעקרעד ךיא בָאה טנעוו-עוורוכ ענייד ַאב ;ןבעל

 ןופ סעקכַאד רעד טָא ,ןעגנאזעג-טיונ יד טָא ."ןעגנאזעג-טיונ עקיבלעז
 טימ ץַאק עקניעמ טבעווראפ ,דנַאל םעיינ םעד ןיא טפאשמירַא רעד
 סָאװ ,רונש-טכיר ןייא םיא טינ סָאװ ,סעריוד ענעגנַאגרַאפ ערעזדנוא
 .סמערוט ןייבטנַאפלע ענעי ןופ טייוו ןעילפ וצ לגילפ יד םיא טיג

 ,בראפ ןייז ןוא דליב ןייז ןיא טכע וצ ,שירפ וצ זיא ץַאק עקניעמ

 רע יו יוזא סעקכַאד ןדייל סָאװ יד ,טפַאשמירָא יד ביל ליפוצ טָאה רע

 ןייז ןופ ןסעמע יד ןופ ןפיולטנַא ואוו-ץעגרע ןענָאק לָאז רע ,ןיילא
 עטצעל ענייז ןיא ?טעטש-עמאכלימ ןיא ןעגנאגעג זיא רע ביוא .קלָאפ

 לטעטש םוצ קירוצ רעדיו ןוא "?טעטש קידנענערב , קרעוװ ייווצ
 ןוא ןכיירטסייג םענעגנייא ןייז ףַא יעדעק רָאנ ןעוועג סע זיא ,טציא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדייל ןופ ןעמַאהט יד ןביוהסיורא ןפיוא ןכיירנברַאפ
 רַאנ סָאװ ןֹוא רָאד-עמַאכלימ ַא ןופ ןשטנעמ-קלָאפ יד ןיא טלמַאזעגנָא

 -ענפיוא .ןעמונעגפיוא קיטרַאנגייא ,טפַאהליורג יוזא טָאה ןיילא רע

 טסיאעטַא רעלופ רעד -- ץאק עקניעמ טָאה ,ןבעל-ליורג םענעי קידנעמ

 -מיס ןוא רעדליב ערעטצניפ טּפָא ,עזעיגילער ןיא טקנוטעג דיז ךָאד --

 -יירש עקיטייצטנייה ייר עצנַאג ַא טריקַאש לפייווצ ןָא ןבָאה סָאװ ,ןלָאב

 ןיא קירוצ ?ץַאק עקניעמ טפור ןיהואוו :טגערפעג דיז ןבָאה ייז .רעב
 ?עוצער א ףיוא ךיז ןעגנעהפיוא ןופ טייקנייש רעד וצ ,שערדעמסעב

 ייז ,ץַאק עקניעמ ןצנַאג םעד !עזראפ ןכירטש עקינייא בילוצ ןבָאה ייז

 םענילק םעד ןיא רָאד ןצנאג א ןופ רַאצ ןפיט םעד ןעזראפ ןבָאה

 יו ןעזעגסיוא טָאה'ס .עמָאכלימ-טלעוו רעסיורג רעד סייאעב לטעטש

 עדריוו טימ רעביירש יו טינ ,טייהנגעלעג א ףא טראוועג רָאנ ןטלָאװ ייז

 ףֵא ריז ייז ןבָאה רעלגניא עקידעניק יוװ טּפָא רָאנ ,דנַאטשרַאפ ןוא

 -אטעלָארּפ רעטפאהלפייווצ רעטניה דיז קידנטלַאהַאב ;ןפרָאוװעג םיא

 ןייז ןופ ןסַאּפ ןסירעג ייז זבָאה ,טייקשירענָאיצולָאװער ןוא טייקשיר

 ,ןרעטיירב ןייז ןופ ,טפַארק רעיינ ןייז ןופ ,ןעגנורעדליש ענייז ןופ ,דליב

 .םענרַאפ ןרעפיט

 בילוצ יא רוטארעטיל טנעייל סָאװ רעד ,סעינּפ ןָא שטנעמ רעד
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 ,שטנעמ ןוא טלעוו ןגעוו סעּפע ןענרעלרעד בילוצ יא ,טייקנייש רעד

 -כיד א ןעזרעד ,"לטעטש קידנענערב, קרעוװ ס'צַאק עקניעמ ןיא טָאה

 יד רעבירא טייוו שיטעֶאּפ זיא טנַאלַאט רעקיטרַאנגייא סנעמעוו רעט

 .טניואוועג ןעוועגנ זיא רוטארעטיל עשירַאטעלָארּפ יד עכלעוו וצ ןצינערג

 ,םענראפ ןלַאכרעוװינוא ַא ןעגנַאזעג ענייז ןבָאה ,שידיא לענָאיצידַארט

 ןופ ףמאק ןטכערעג ןטימ ,ןַאמירַא ןופ רַאצ ןטימ רעדיל ענייז ןעמעטָא

 -סַאטנַאפ-לַאער שזַאמיא ןייז ,קיטראנגייא זיא דליב ןייז .סַאלק ןייז

 ןוא עלכורק זרעפ ןייז ,(עיצַאניבמָאק ַאזַא דעלנעמ זיא'ס ביוא) ,שיט

 עטייוו דָאנ ןשינעקנעב טקעוװ ןוא טקנעברַאפ טרָאװ ןייז --- קידנצייר

 ןופ קרעו ,ןצַאשּפָא ןעמ ףרַאד רעטכיד ַאזַא .ןליצ עטכיירגרעד-טינ

 .ןרעוו טריזילַאנַא ןפראד רעטכיד ַאזַא

 -יראטעלַארּפ רעזנוא ןיא ןשטנעמ עקינייא זא ,סיוא טעז סע רָאנ

 םענעגייא רעייז ןיא ןרָאװעג טרעיַאזרַאפ יוזא ןענייז רוטַארעטיל רעש

 .לבייה ןפָאלעננייא רעייז ןטסעמנָא ןעמעלא ּףַא ןליוו ייז זא ,דיא

 ןייא ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ואוו רעטרע יד ּףַא קידנביילב

 -עג טינ עקַאט רשפא ,טנַאקעג טינ ייז ןבָאה ,ץַאק עקניעמ טימ טייצ

 זא ,ייז ןופ סיֹורָאפ טייוו קעווא זיא ץַאק עקניעמ זַא ,ןעזרעד ,טלָאװ

 רע זיא ייז ראפ .טקיטפערקעג ןוא טלקיװטנַא דיז טָאה טנַאלַאט ןייז

 קילדנעצ ַא רעבירא טימ טָאה סָאװ ,ץַאק עקניעמ רעקיבלעז רעד ןעוועג

 -אטעלָארּפ ןיא רעדיל ןקורד ןביוהעגנָא ,ייז טימ ןעמַאזוצ ,קירוצ רָאי

 ,ןשטנעמ ַאב טפָא ץנַאנ טריסאּפ סניוזא .ןבאנסיוא עשירַארעטיל-שיר

 סָאװ ,רעוװַאכ-לוש ַא רערעייז זַא ,זעניואווענוצ טינ ריז ןענָאק עכלעוו

 -סיורא דיז לָאמאטימ לָאז ,לזַאמילש קיטש א ןייז וצ ןעזעגסיוא ייז טָאה

 סניוזא ייז טסירדרַאפ טפָא .ּפָאק א טימ ייז ןופ רעכעה ןייז וצ ןלעטש

 ,לטערב ןייא ףַא דיז טימ ןלעטש םיא ןריבורּפ ייז סָאװ קיצניװ ןוא

 -ינרעד וצ םיא ךָאנ ייז ןכוז ,עציילּפ ןיא ןּפַאלק ןשירעדורב-טוג ךרוד

 .סענַאצעל ןוא קעזיוכ ךרוד ןקירעד

 טימ טוואורּפעג סע ןבָאה רעביירש עשירַאטעלַארּפ עקינייא

 -יל ףַא "סעניוועמ , ענווָאדלַאוװג רעייז ייברעד קידנזייוו ,ןצַאק עקניעמ

 -ירק עשירעוװוַאכ, ןימ ַאזַא דיז טָאה ןעמוקַאב .עיזעָאּפ ןוא רוטַארעט

 -ידנעטשראפ רעדעי רעכלעוו ןופ --- ןפורעג סע ןבָאה ייז יו --- "קיט

 אזא זיא שטנעמ רעד זעוו דָאנ טַארפיב ,ןרעקּפָא ךיז טעוו שטנעמ רעק

 .ץַאק עקניעמ זיא'ס יו ,רעטכיד רעוויטיסנעס

 טייקשלַאפ יד ןוא לַאפנַא רעד --- "קיטירק עשירעוַאכ , יד טָא
 ןופ טרעפטנעעגמוא ןביילב טנַאקעג טינ טָאה -- לַאּפנָא םעד ןופ
 -ינרעד םיא ליוװ ןעמ זא ,ןליפרעד זביוהעגנָא טָאה רע .,ןצַאק עקניעמ

 ,ןקידנעיירש ,ןשלַאפ םעד ןיא ןיינ וצ ּפִא ךיז טגָאז רע לייוו ,ןקירעד
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 -אמעג םיא סע טָאה גנַאל .ענייז םירייווַאכ עקינייא ןופ נעוו ןכַאלפ

 ."ןדכַאּפ רעװַארב רעד, דיל םעד טימ טצַאלּפעגסיוא טָאה רע זיב טרעט

 ,לווירב ןטניילעגייב םעד ןיא ייס ,דיל םעד ןיא ייס זא ,ןנָאז זומ ןעמ

 ןענייז ,19288 ,טסוגיוא ןט-14 ןופ "טייהיירפ ןגרָאמ , רעד ןיא טקורדעג

 שיטסירעטקַארַאכ ץנַאג ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןסעָאט-טנורג ייר א ןעוועג

 רעטכערעגמוא רעד ןנעק טרעטיברַאפ קידנעייז .ןצַאק עקניעמ רַאפ

 -יא עמאס יד טדנעוװועגנָא רע טָאה ,םיא ןגעק "קיטירק רעשירעווַאכ,

 טָאה סלאפנלא -- ןעמוקאב דיז טָאה סע ןוא ןכיילגרַאפ עטכנבירטרעב

 עצנַאג יד ןָא טפיירג רע זא --- ,ןשטייטניירא טנָאקעג סניוזא ןעמ

 -ניירא טזָאלעג דיז טָאה סניוזא ביוא .רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ

 טינרָאנ ןיא טלעטשעג טייז רעטייווצ רעד ןופ רעבָא סע טָאה ,ןשטייט

 ייז .טשטייטעגניירא סניוזא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד טכיל רענייש ןייק

 רעשיראטעלַָארּפ א ןזיא ץַאק עקניעמ זא ,טוגנ רעייז טסואוועג ןבָאה

 -פיוא ייז ןבָאה דָאד ןוא ,סאלק רעטעברַא םעד ןבענעגרעביא ,רעטכיד

 -אפ א ןנעק ןוא רענָאיצקַאער א ןגעק רָאנ סָאװ ,שזאראב אזא ןביוהעג

 .ףיוא ןעמ טביוה טסיש

 טָאה רעד ,ץַאק עקניעמ ןגעק ןפירננָא יד טנעיילעג טָאה סע רעוו

 טרעדנוה עכעלטע ןלייצנַא טנַאקעג ןעלקיטרא יירד ערעסָאו א ןיא

 סָאװ --- ,"סעירָאעט , עכעלרעכעל ,עשלַאפ יד רעפיוא --- רעטרעוו-?לדיז

 -ָארּפ רעד ןופ דנַאטשוצ םענעביוהעג-טינ א ןנעוו טלייצרעד ןייֵלַא סָאד

 ןא זיא'ס זא ,ןטכַארט ליוװ סע רעוו געמ .רוטַארעטיל רעשיראטעל

 -אטעלָארּפ ןגעוו ןסעמע עקירעיורט ןריטַאטסנָאק וצ סעֶאט רעטסנרע

 יו טעז ןעמ ןעוו ,ןגיוא יד ןסירעגפיוא רעבָא זרעוו -- ,רעביירש עשיר

 עקינייא ראפ עליפא רעזייוו-געוו יד ןרעוו םזיניצ ןוא טייקיזַאלנּפיצנירּפ

 ןפראוורָאפ .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא ןעמענ טימ רעטכיד

 קידנענערב,, ןייז זא ,"טסישאפ ַא טינ ריש, זיא רע זא ,ןצַאק עקניעמ

 רענַאיצולָאװער-רטנַאק זיא'ס זא ,"ווידיצער דָאלנזיומ , זיא "לטעטש

 ןטלאהאב טסייה ,עיזעָאּפ עטכע רעטכיד ערעזדנוא ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ

 ןטמיטשאב א ןופ ןּפיל יד ףיוא טפָא ןקַאנק סָאװ ,ןזארפ רעטניה ריז

 ,רעטכיד ןַארַאּפ ןענייז זדנוא ַאב ...ןרענַאיצולָאוװער-סיפנזנעג ןימ

 -וָאּפמַאטש עכלעזַא טנעייל ריא ןעוו רָאנ ,דיל ַא ןביירשנָא ןענַאק סָאװ

 -על סָאװ ,םָארנָאּפ טרָאװ ערעטצניפ ,עמאזיורג סָאד, יו , סערוש ענ

 ןלאפאב טָאטשנָא טלָאװ ןעמ זא ,ריא טליפ ,"רעיוא ןשידיא ןא טרעכ

 -עג ,טייקטכאמעג ןופ רעטָאלב םעד ןרעכעל טפרַאדעג ,ןצַאק עקניעמ

 -עטיל העשיראמעלארפ רעד ןיא טיײקטרעטַאמ

 ןוא יירעיירש עטסוּפ יד ,טייקיזָאלפליה יד טָא זיא'ס םּוראוו .רוטַאר

 רע ןעוו רעטכיד ןטכע ןַא ּףַא ןטסזייבמא ריז טפראוו סאו ,טײקלַאנַאב

 ד



 עטעּפעשטעגוצ ,עשלַאפ ןופ ראפעג רעד ןגעוו ןענַאמרעד וצ טגַאװ

 .ץאק עקניעמ ןָאטעג טָאה סע יװ ,גנוטכיד רעזדנוא ןיא "ןקע עטיור,
 רעשיראטעלָארּפ רעד ןגעק ןטָארטעגסיורא טינ זיא ץַאק עקניעמ

 -טכע רעד ןופ ץוש ןיא ןטָארטעגסיורא זיא רע ,רעמכָאנ .רוטארעטיל

 זיא סָאד ,טכער ןייז רָאנ טינ זיא סָאד .רוטארעטיל רעזדנוא ןופ טייק

 רעד זא ,עשלאפ ןענייז ןקע יד זא ,טנייצרעביא זיא רע ביוא ,טכילפ ןייז

 .רעלב ןטסָאררַאפ טימ ןניוצעגנָא זיא םירייווַאכ עקינייא ןופ ןַאבַארַאב

 ריז ןבָאה "ןדכַאּפ רעווַארב רעד, דיל ס'צאק עקניעמ ןופ ביוא עליפַא

 לָאז ןעמ טינ טייוו דָאנ םיא טמוק ,ןקורדנייא עשלַאפ עקינייא ןעמוקַאב

 -אב רעדָא ,גרעבנירג יווצ ירוא יו ,טסישאפ א טימ ןכיילגראפ םיא

 ."ווידיצער דָאלנזיומ , זיא "?טעטש קידנענערב,, ןייז זא ,ןטּפיוה

 ?עיזעַאּפ ןייז ןוא ץאק עקניעמ ןנעוו סעמע רעד זיא סָאװ ,םורָאװ

 יירד, ענייז טימ רוטארעטיל רעזדנוא ןיא רע טָאה ןביוהעגנָא

 -קָארּפ םענייז רעדיל ךוב ןטשרע םענעי ןיא ךיז טָאה רע ."רעטסעווש

 זיא סָאד .טניה ןוא ץעק עזָאלמייה עלא ןופ נינעק רעד יוװ טרימַאל

 -טסיא ןופ םינָאמיס עֶלַא ןגָארטעג ריז ןיא טָאה סָאװו דוב א ןעוועג

 יוװ ,טציּפשראפ ןוא טפרַאשרַאפ רעמ רָאנ ,עיצַארענענעד רעיײװדָארב

 ןייז בילוצ .רעטכיד עכעלרענריב יד ַאב עדָאמ יד ןעוועג ןַאד זיא'ס

 -ענ קראטש דיז ןצַאק עקניעמ טימ רימ ןבָאה ,טנַאלַאט ןקיטראנגייא

 עקידסענַאשקַא ַאזַא ףַא טייג'ס יוװ ,קיליוורעדיוו טָאה רע .ןגָאלש

 זייז וצ ןוא סַאלק ןייז וצ ,דיז וצ סיורָאפ טקורעג דיז ,ענייז יו רוטַאנ

 ןעננאגרעד ךָאד זיא רע רָאנ ,קיליוורעדיוו ןעננאנעגנ זיא רע .קלָאפ

 טקרעמעגנָא טָאה סָאװ ,רעדיל דנַאב ַא -- "ןגָאט ןיא שטנעמ , ןייז וצ

 םיא דיז ןבָאה ַאד דיוא שטָאכ ,טייהנעגנַאנראפ ןייז טימ סיר ןפראש ַא

 ןעמ טָאה ַאד רָאנ .ןפיוה-רעטניה רעיידַארב-טסיא יד טּפעלשעגכָאנ

 רעבָא ,סעניורפעכ טימ -- ןקיטפערק א רעטכיד ַא ןעזרעד דיז רַאפ

 ןייז ןוא דליב ןייז ןיוש זיא ָאד .סעליַאמ ענערָאבעגנייא רעמכַאנ טימ

 םעד ןיא ָאד לייוו --- יוזא דעלריטַאנ ץנאנ ןוא .ןסקאווענסיוא טפַארה

 רעזדנוא ןופ טייקכעלקריוו יד טרעדלישעגנ ןיוש רע טָאה ,דוב ןטייווצ

 ייס ,ןשטנעמ םנופ ?גנַארעג רעד ןאראפ זיא ַאד .ןבעל קיטייצטנייה

 ןשידיא םעד ןיא ייס ,עניכ יא ייס ,דנאלשטייד ןיא ייס ,דנאל ןיא ָאד

 רעמ ןבעגענ םיא טָאה טייקכעלקריוו עטנעָאנ יד .ןבעל רעטעברַא

 ןץש יא רע  .דליב .טנכײצענ .רעפראש א .טֿפארק

 -קנארק ענייז ןופ טייױו ,סוילָאּפ רעדנַא ןַא רָאנ ףא ןענַאטשעג

 .טניה ןוא ץעק עזָאלמייה טימ ןפיוה-רעטניה ןופ רעדליב עשיטסַאטנַאפ

 ןצנַאגניא טַאמיק רעריל יד ןיוש ןענייז "ןנָאט ןיא שטנעמ , םעד ןיא

 ראפרעד ,טלדנַאהַאב רענָאיצולַאװער ,סעמעט ערענַאיצולַאװער ףַא
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 רעקידוועגיוב שיטסַאלע ערוש ןייז ,רעקיטפַאה עקאט בראפ ןייז זיא

 .טריזינַאגרַא רעסעב זרעפ ןייז ןוא

 ךיז טָאה ,"לטעטש קידנענערב, :דנעב ייווצ עטצעל ענייז טימ

 ןוא "רעטסעווש יירד, ענייז ןופ טייוו-ןליימ ןַאטעג קור ַא ץאק עקניעמ

 ןַארַאפ ."ןנָאט ןיא שטנעמ , ןיא ןעוועג זיא רע יוװ רעטייוו ליפ-ליפ

 -עלב א ייז ןבָאה -- ?רעטכַארט עסיורג, ןימ ַאזַא זדנוא ַאב רעבָא
 ןעוועג זיא "רעטסעווש יירד , ןיא :ןענופענ ןוא דוב םעד ןָאטעג רעט

 -ער , זיא ראפרעד ;?יורג ןַאראפ זיא "לטעטש קידנענערב ,, ןיא ,?יורנ

 אזא ,טעשַאּפטא ריפסיוא רעקיצנייא רעד ,"ךָאלנזיומ ןופ ווידיצ

 -נענערב , ןיא זא ,ןעמענאב וצ רעווש ייז זיא'ס .עיצאזיראנלואוו ןימ

 ןענייז ןשטנעמ-קלָאפ עשידיא ערעזדנוא ואוו טרָאד ,"לטעטש קיר

 זא ליורג רעד זיא ,ןעיימרא עכעלטנייפ ןופ רעייפ ןרעטנוא ןעמוקעגמוא

 ןייז ןופ ךלימ ןטימ טּפאזעגניירא טָאה ץַאק עקניעמ סַאוװ אזא ,רעטכע

 -נאפ ןעוועג סע זיא ,רעדיוו ,"רעטסעווש יירד , ןיא .טפורב סעמאמ

 ץאק עקניעמ סָאװ ראפרעד עקַאט -- ליורג רעטכארטענוצ-שיטסַאט

 -סיוא טאהעג טינ זַאיצניוװס ןוא קעשילאכימ ןופ םזיגארט םענעי טָאה

 טּפאזעגנייא ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,דליב-ליוַרג סָאד .ךיז ןיא טבעלעג
 ןטלּפירקראפ א ןנַארקעג "רעטסעווש יירד, ןיא ןבָאה טייהדניק ןייז ןיא

 עדיומ ןיילא זיא עקניעמ יװ ,זנעוו עמורק ףַא טריפראפ םיא ,קורדסיוא

 קעשילַאכימ ןופ רַאצ ןוא ליורג רעד ."ןגָאט ןיא שטנעמ, ןייז ןיא

 רָאי סקעז טימ טשרע טריזילאטסירקעגסיוא ךיז טָאה ןַאיצניוװס ןוא

 א טימ ,טציא .רעפראש ןרָאװעג זיא ןייזטסואוואב רעד ןעוו ,רעטעּפש

 רעד ןיא סניוזא טכארבעג ץַאק עקניעמ טָאה טנַאלַאט ןטקיטפערקעג

 יד לַאקַאה-ףאק ןיא טסיימשראפ סָאװ ,רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ

 טיג ָאד .ןפיוה-רעטניה עשיצעק ןופ ליורנ עטכארטעגוצ-שיטסאטנַאפ

 ןוא ענעגייא ענייז ןופ ןבעל ןלופרַאצ ןקידעבעל םעד ןיוש זדנוא רע

 -טיל םעניילק םעד ןיא ,עטנעאנ ןוא ענענייא ערעזדנוא ןופ ,עטנעָאנ

 .עמַאבלימ-טלעוו רעד סייאעב ,לטעטש ןשיװו

 :ןָאט גערפ א דיז טגעמעג ןטלָאװ "רעטכארט עסיורג, ערעזדנוא

 ייז דיוא טנַאלַאט סנעמעוו ,רעטכיד ןטכע ןַא רַאפ ךעלנעמ ןעד זיא יצ

 םיא זיא סָאװ םעד ןגעוו טגניז רע עוו ,ןגערפוצּפָא טנַאװעג טינ ןבָאה

 זיא יצ --- ,ןייב ןייז ןופ ןייב ןוא טולב ןייז ןופ טולב ,טנעאנ ןוא ןנייא

 עקיבלעז יד טימ ןלָאמ ,רענעט עקיבלעז יד טימ ןענניז וצ דעלנעמ ןעד

 -רעטניה עשיטניה ןוא עשיצעק ןופ ליורג ןטכַארטענוצ םַאב יוװ ןברַאפ

 עסיורג, ערעזדנוא ןטלָאװ ןוא !ךעלנעמ טינ זיא'ס ,ןיינ ?ןפיוה

 טריפראפ טינ רעשפע ייז ןטלָאװ ,ןעז וצ דעיוקעב זעוועג "רעטכארט

 טָאה רעכלעוו ,ץאק עקניעמ ףא לַאפנָא ןשיניצ ןוא ןזָאלנּפיצנירּפ ןייק
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 יו קרעוו ַאזַא רוטארעטיל רעזדנוא ןבעגנ ראפ ןרעוו טסירגאב טפראדעג

 זיב ךעלסירדראפ זיא'ס :לָאמאכָאנ גָאז ךיא ."לטעטש קידנענערב,

 -ארעטיל רעזדנוא ןיא ןטסנידראפ ןוא ןעמענ טימ רעטכיד סָאװ ,רָאג

 ,"רעטכארט עסיורג, יד ןופ געוו זקיבלעז ןפַא טזָאלעג ריז ןבָאה ,רוט

 טאראּפא ןא ראפ סָאװ טימ ?מיה ןיא טָאנ ןייא טסייוו טּפָא סָאװ

 .ןטכארט ייז

 טינ טכארט סָאװ שטנעמ א ןעוועג ןיילא ץַאק עקניעמ טלָאװ

 -יא ,ערעווש יד ןיא ןלאפעגניירא טינ רע טלַאװ ,ןצרַאה ןטימ סיואכרוד

 טּפָא רעייז ."ןדכאּפ רעווַארב רעד, דיל ןייז ןיא ,ןסעֶָאט עשיאייד

 ,ץַאק עקניעמ רעטכיד רעכעלרעדנואוו רעד טָא ןעוו :ןייא טלַאפ

 ןייז טימ דראמ ןייז ,ןייזטסואוואב ןייז ןקינייאראפ טנָאקעג טלָאװ

 א טאהעג רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעד ןיא רימ ןטלָאװ ,ןצרַאה

 טנייטש טפָא ןוא ,טפָא רע טנַאמרעד טנייה ןיוש .עינענ א ,רעטכיד

 ןיז טימ ןוא ננורעדליש רעכעלדליב רעפיט ןייז טימ רעבירַא רע

 טזייוו ,טינ רעבָא רע טנינראפ .ןדיא אב רעטכיד עטסעב יד ,טפארק

 ןלַאפניירא רע זומ עקוװַאד .קלָאפ םענשאּפערָאה שידיא םעד ,סיוא

 ףעשיטעאּפ זייז ןופ ּפָארא םיא טמענ סָאװ ,ןָאט ןוויטקעיבוס םענעי ןיא

 ןיא רעננעק ענייז ןגעוו גנורעדליש עטקעריד יד טזייוו סע יוװ ,דיוה

 -אס יד ."עניַאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס, :דוב ןקיטציא םעד

 ױרענגעק ענייז ןופ בייל םניא ןיירא ךיז טדיינש רע רעכלעוו טימ עריט

 א ,רעוויטקעיבוס א דָאד טביילב ףירגנָא רעד רָאנ ,קידסעמע ,טכע זיא

 ןוא שטנעמ ןשיוװוצ דיישרעטנוא ןא ןַארַאפ זיא'ס .רעכעלנעזרעּפ

 -דיא ןאראפ ןענייז ןדיא ןשיווצ ןוא ןדיא ןאראפ ןענייז סע .שטנעמ

 טינ לָאז ץַאק עקניעמ ליפיוו סָאװ ,רעטכיד ןאראפ ןענייז סע .סעקיל

 -ראפ עטמיטשַאב טימ ןטעאּפ רָאד ייז זביילב ,גנוטכיד רעייז ןופ ןטלַאה

 טלָאװ ץַאק עקניעמ -- רעמכָאנ .ןקעמסיוא טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןטסניד

 םיא זיא סָאװ ,סניוזא ןקעמוצסיוא גנאלראפ םעד ןבָאה טפראדענ טינ

 ענעזָאלבעגפיוא ןוא ענעזָאלבעגנָא עכלעזא רעדיװ ןַארַאפ .ןלעפעג טינ

 ףיוא טכער א ןבָאה ייז דיוא ןוא -- דעלעשטנעמ ןוא ךעלרעטכיד

 -נָא ןטכערעגמוא םעד ראפ ןרָאצ ןייז ןיא ,ץאק עקניעמ .ןבעל רעייז

 .סטכעלש ןופ סטונ ,סייוו ןופ ץראווש טינ טדיישרעטנוא ,םיא ףא לַאפ

 -טכייוו רע ןוא ןקורדסיוא עטפאהרעלעפ ןיא ןיירא רע טלַאפ רעבירעד

 -אטא רעד ןופ טייקפראש יד .רעטכיד ַא ןופ געוו ןקידריוװ םעד ןופ ּפָא

 ןקיטראננייא ןייז ףיוא ,סעמע ,לָאז רע ,טינ טקיטכערַאב םיא ףַא עק

 רענעגייא רעייז טימ םינָאס ענייז ןלָאצּפָא ,ןפיוא ןשירעטכיד ןוא

 .עייבטַאמ

 ץַאק עקניעמ ךיז טזָאל ,עייבטַאמ רעקיבלעז רעד טימ קידנלָאצ
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 טינ ךיז טיוב רע שטָאכ ןוא .לטעטש ןיילק ןייז ןיא קעווא רעדיוו

 רע זא ,טקַאפ רעד רעלניישנניוא דָאד טביילב ,םערוט ןייבטנאפלע ןייק
 -יר ,עסיורנ יד .טייקכעלקריוו עקיטייצטנייה יד טציא ףיוא טינ טמענ

 טינ ,עינאּפש ןיא טינ --- טייצ רעזדנוא ןופ ןפמאק עשיאָארעה ,עקיז

 טאה ,טלעװ רעד הַא ץעגרע ןיא טינ ,עקירעמא ןיא טינ ,עניכ ןיא
 רַאצ ןוא ?יורג רעד טינ עליפא .טרירַאב טינ סנטצעל ץַאק עקניעמ

 ןדעי ןדניצנָא ןזומ סָאװ ,טלעוו רעקיטציא רעזדנוא ןיא ןדיא יד ןופ

 טינ סנטצעל ןצַאק עקניעמ ןבָאה ,רעטכיד םעד לעיצעּפס ןוא ןשטנעמ

 ףיוא ןפראוו ךיז יו רע געמ .דיל קיצנייא ןייק ןביירש וצ טנעוואב
 םיא ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא זא ,טקאפ רֵעד טביילב ,סרעלאפנָא ענייז

 טָאה ,ןטלאה טינ געמ ץַאק עקניעמ ןעמעוו ןופ ,טריקַאטַא טכערעגנמוא

 ןצנאנ א טעמדיוועג קלָאפ ןשינאּפש ןופ ףמאק ןשיאָארעה םעד דָאד
 עסייה יד ףא ןפורענּפָא ךָאד דיז רעטכיד ערעדנא יוװ רע טָאה ,דוב

 ןטיונ יד ,רענייטש רעייז ףא ,סעמע ,ןעגנוזאב דָאד ייז ןבָאה ,ןפמאק

 -ַאה ,עיזעַאּפ ןופ טקנוּפדנאטש ןופ זא ,סעמע דיוא זיא'ס .קלָאפ םנופ

 .טרעוו ןּפַאנק א רעדיל עקיטייצטנייה ערעזדנוא ןופ ךַאס א רָאנ ןב

 ,רָאפ ןצימע טפראוו רעטכיד רעשיראטעלָארּפ ַא ,רעטכיד א ביוא רָאנ

 -אט טָאה רע זא טליפ רע ןוא ,"ןקע עטיור, ןופ ןדייל רעדיל ענייז זַא
 -עמ רע ןזיא ,ןייז רע לָאז טשטנעבעג ,םיא טָאה עקניעמ ןוא ,טנַאל

 ןופ זפמאק עשיאַארעה יד ןנעוו ,טציא ,דיל עטכע סָאד ןבעג וצ וועיוכ
 סע יװ ,ּפֶָא טינ דיז טפור רע ביוא ,טנייווש רע ביוא .טייצ רעזדנוא

 ןכערבראפ ַאזַא טקנוּפ ןנייווש ןייז טרעוו ,רעטכיד םירייווַאכ ענייז ןעוט

 ."ןקע עטיור, יד יװ

 עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס, :דוב רעקיטציא ס'צַאק עקניעמ

 -עַאּפ רעזדנוא ןיא ןנארפ ייר א ףא רעפטנע ןא ןבעג טריבורּפ ,"עניִאמ

 -עלַאּפ א זיא'ס ."ןקע עטיור, ןופ עגַארפ רעד ףַא דעלכאזטּפיוה ,עיז

 ןוא ענעקורט ןייק טינ ןבירשעגנָא טָאה ץאק עקניעמ רָאנ .דוב שימ
 -ליש עכעלשטנעמ ,עקידעבעל ַא רָאנ ,קימעלַאּפ ענעזָאלבעגנַא ןייק טינ

 -ענ ןבָאה סָאװ עכלעזא ייס ,ןשינעעשעג ןוא ןטלאטשעג ןופ גנורעד
 רע סָאװ עכלעזא ייס ,עניִאמ עבָאב ןייז יו ,שינעכעדעג ןייז ןיא טבעל

 עלעזיר סָאד, יוװ ,טריזאטנאפעגסיוא ןקעווצ עשימעלַאּפ בילוצ טָאה
 -רעדָאּפ טוצ סיורא רע טריפ ,ןטלאטשעג יד דרוד ."קיומרוק ריבאמ

 .ןשטנעמ ןוא ןבעל ןגעוו ןעננוטכארט ןוא סעיּפָאסָאליפ ענייז טנורג

 ,ךוב םניא עשימעלָאּפ סָאד טנורגרעטניה ןיא ןקורּפָא לָאז ןעמ ןעוו ןוא

 יד ןביילב ץלא ךָאנ טעװ ,ליצ-טּפיוה ס'צאק עקניעמ ןעוועג זיא סָאװ

 דליב דעלרעדנואוו סָאד ןביילב ץלא ךָאנ טעוו סע ןוא עסיַאמ-רעדנואוו

 ןקימָארטש-סייה ןופ טייקמעראוו יד ןביילב טעוװ סע ןוא שזַאמיא ןוא
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 ךיוא זיא סָאװ ,סרעלאפנָא ענייז טימ ריז טנכערעצ רע סייאעב ,טולב
 שיטעָאּפ ַא ןביילב ץלַארעביא ךָאד טעװ -- ,ךירטש רעכעלשטנעמ ַא

 -ורּפ א טניל םעד ןיא ןוא .קימעלָאּפ רעד ןופ ןעזעגּפָא ,ךיז ראפ קרעוו

 -יצ עזָאלנּפיצנירּפ רָאנ סָאװ דךַאז ַא ,רעטכיד ןטכע ןַא ןופ ןייטש-ריב

 רעטרעוו טימ ןפראוו דיז ןוא טנאה ןרעטנוא ןשיווראפ ןענַאק רעקינ

 .קרעמ עכעלרעגריבניילק ףא ןבילקעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ

 -ריבורּפ םעד ןטלאהעגסיוא ץַאק עקניעמ טָאה לָאמארעדיוו ,עי

 סעדייא ןא ראפ קידנעמענ .טעָאּפ ןרענָאיצולָאוװער ,ןטכע ןא ןופ ןייטש

 -יטציא ערעזדנוא זיב רונש יד טיצ רע רעכלעוו ןופ ,עניִאמ עבָאב ןייז

 טימ , טלעוו א ןזיווענ זדנוא קיטפערק-דעלדליב רע טָאה ,סעריוד עק

 -עג זיא עניַאמ עבָאב יד ןכלעוו דרוד ,"ןניוא יד ןיא שעדקעה סעריוד

 עבָאב יד ."ןעגנאגפיואנוז עטגָאזעגוצ יד טסיזמוא קידנכוז, ןעגנַאג

 ןעגנונעפָאה עריא ןיא עטרַאנעגּפָא ןַא ,רַאצ ןיא ןברָאטשעג זיא עניאמ

 עיזיוו רעקידריווקרעמ ןייז טימ רָאנ .עניכט רעד ןופ ןגָאזוצ יד ןיא ןוא

 -עצ רעד טעװ ןענוז ענעשַאלראפ,, סעבָאב ןייז זא ,ץאק עקניעמ טעז
 == == -- רָאנ ,"ןעניפעג טינ ןיוש ןטכענ רענעטָארט

 -- -- -- טולב ןיײמ ויא ,ןייב ןיימ יא

 .ןעגגאגעגפיוא טשרע גָאט רענעשַאלרַאפ ןײיד זיא

 טָאה רע .נָאט רענעשַאלראפ רעד ןעגנאנעגפיוא טשרע זיא'ס

 -שטנעמ םנופ טכיל דעלרעדנואוו ,סיורג סָאד ןעזרעד ןביוהעגנָא טשרע

 -ראפ רעד .ןיילא זיא ץאק עקניעמ יו דעלרעדנואוו יוזא ,ןבעל ןכעל

 ןוא קעשילַאכיס ןיא טרָאד עניאמ עבָאב ןייז ןופ גָאט רענעשַאל

 -לא רעד ןופ דעלטעטש ןוא טעטש ערעזדנוא עלא ןיא --- ןאיצניווס

 עקיטנייה ערעזדנוא זיב עשורעי ַא טזָאלעגרעביא םיא טָאה ,םייה רעט

 -- עשורעי יד .נעט
 .רעװטש דעלעסעג עמורס ,סמערוט רעביא :רעטרעװ

 ,לאטש ןקידנעײרש ןופ ןכליה סָאװ רעטרעװ

 ,לאמא ןופ שיור םענעדײשַאב טימ

 ,ףרעװטס עטידנרַָאצ -- רעטרעוו

 .ןאיטניװס יװ טירעגנוה ,טעשילאכימ יװ טבילראפ

 .עמולב ר-טיוט רעטרעװ ,סעילט ףא ענעגרַאטרעד רעטרעװ

 .האראפ זיא טײקמוטש רעד ןיא גנאלק ליפיװ ןלײצרעד

 עט טעגכהוד זיא טיטצרהאטש יד ןש ליפיה טימ

 םעד זדניבראפ וצ טריפעג םיא ןבָאה ןַאיצניוװס ןוא קעשילַאכימ

 ןשידיא ,ןעמירָא ,םעניילק םעד ןופ ,קלָאפ ןכעלרע ,ןעמירַא ןופ לריוג

 רעקידנעיירש יו רעטרעוו ,ןרעווקס עקידנרָאצ -- רעטרעוו טימ ,?טעטש

 רעלנע רעטרעוו ;לָאמא ןופ שיור םענעדיישאב טימ ןכליה סָאװ ,לָאטש
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 .סעשילאכימ ןופ טייקטבילראפ רעד ּףַא -- ןַאיצניוװס ןופ רעגנוה ןּפַא

 עביל יד טגניז ןצראה ןיא ןעמעוו ַאב רעטכיד א רָאנ ןָאק ןעגניז יוזא

 ןלאפנָא םוש ןייק זא ,טליפ סָאװ רעטכיד ַא ;שטנעמ וצ ןוא טלעוו וצ

 עג גנאזעג ןייז זא ןוא געוו זשירעטכיד ןייז ןופ ןרעקּפָא טינ םיא ןלעוו

 .סאלק רעטעברא םוצ ,קלָאפ םענשאּפערַאה םוצ טרעה

 ,ןצאק עקניעמ ןלאפאב ןענייז סָאװ רעטכיד יד ןטארעג טלָאװ דיא

 -ופא ביוא ןוא ,ךוב קיטציא ןייז ןענעייל םאזקרעמפיוא רעייז ןלָאז ייז

 ןסעגראפ ,סעָאק רעייז טייז א ןָא ןזָאל ,ףראש וצ ןָא ייז טריר סע על

 עליפא ביוא ןוא .ןייטשראפ םיא {ריבורּפ ןוא ַאנע רעייז ןָא ?סיבא

 זיא רע זא ,סרעייז ןופ רעקיטפערק זיא דיל ןייז זא ,ןעניפענ ןלעוו ייז

 -ענפיוא ןרעוו טינ ייז ןלָאז ,עיזעָאּפ רעד ןיא ןניטשעגרעבירא טייוו ייז

 -עהוצנא עטלעטשראפ רעטניה ןטלאהאב דיז ןריבורּפ טינ ןוא טנער

 ןוא ?"טסישאפ, ןייק ןיירא םינָאּפ ןיא םיא ןפראוו טינ ןוא ןשינער

 ןעוו .רעטכיד ןייק ראפ טינ טסאּפ סָאד ."ווידיצער ךָאלנזיױמ ,, ןייק

 ןעמ ףראד ,ןעיירפ סע ףראד ,ןסקַאו רעטכיד א ,רעוואכ א טעז ןעמ

 -רעד וצ ןיילא דיז םעד טימ יעדעק ,ןסייר םיא טינ ןוא ןפלעה םיא

 ..ביוה

 ךיז טעװ רע זא ,ןפָאה דיז טליוו ,ןצאק עקניעמ ךעיַאש זיא סָאװ

 ןייז ןיא) .ןרעקמוא טינ לטעטש םוצ ןוא עמעט רעקיטציא רעד וצ

 ןרעדליש רע טעוו ,ךיא ייטשראפ ,וצ ןוא ווו ךוב ,"ל?טעטש קידנענערב,

 ןייש ןוא קיטפערק יו םורָאװ .(עקירעמא ןיא ןשטנעמ עשלטעטש יד

 לָאז קימעלָאּפ ןייז טקיטכעראב יוװ ןוא ,ןענניז טינ םעד ןנעוו לָאז רע

 ראפ ל?לננארעג רעד ןוא עסיורג אזַא טלעוו רעזדנוא רעבָא זיא ,ןייז טינ

 רעכעלצונ ליפ ןוא רעקידריוו ליפ זיא'ס זא ,רעסייה אזא טלעוו רעיינ ַא

 -- ןטכַאלש-קלָאפ יד ףא טנאלאט ןייז ןדנעווראפ וצ רעטכיד ַא רַאפ

 -קלָאפ ןוא טנַארפ ןשיטארקָאמעד ןפא , ןדיא יד ,עניכ ,עינאּפש ףא ,עי

 ,ןלאּפנָא יד .רעלאפנָא עטכערעגמוא טימ קימעֶלַאַּפ ףא יוװ -- טנַארּפ

 עכלעוו יד ןלָאז .ןטַאש טינ םיא ןלעװ ,ןעקנעדעג ץַאק עקניעמ געמ

 רעייז ןצישאב וצ רעפייא טימ דיז ןפראוו טנַאלַאט רעייז ןיא ןעלפייווצ

 אזא ףראד ,טנאלאט ןטכע ןא טימ ,ץַאק עקניעמ יו שטנעמ א .ָאנע

 -צונ ןוא טייקסיורג ןייז ןופ ןעמיס רעטסעב רעד .ןדנעוװנָא טינ דָאטעמ

 -ניא טעװ רע ןעװ ,ןייז טעוו קלָאפ ןייז ןוא סאלק ןייז ראפ טייקכעל

 ריז טעװ רע ןעוו ,ןלַאפנָא יד ןנעוו קידנסיוו טינ ןכַאמ ריז ןצנַאג

 רע ןוא "רעטכַארט עסיורגנ, יד ןופ קיכליה ןוא דיוה ןכאל ןענרעלסיוא

 רעסיורג רעד ןרעוו וצ ןריפ םיא זומ סָאװ ,געוו ןייז טימ ןייג ריז טעװ

 .טייצ רעזדנוא ןופ רעטכיד רערענָאיצולָאװער

 ,םמארבייא םַאיליװ

13 





 עסיַאמ 4 2 258 ,ד שי 5' 2





 .קעשילַאכימ -- עבָאב יד ןיב ךיא

 ,ןגיוזעג ךיא בָאה טסורב סעמאמ ןיימ ןופ
 .קערש ענעדנוצעצ יד -- "לטעטש קידנענערב, ןופ

 .ןגיובעג עניכט א רעביא ,םעלַאד -- עבָאב יד ןיּב ךיא

 :םסעלַאד -- עבָאב יד ןיב ךיא
 .טסָארפ ןופ דנעלב ךרוד עלעפיוא יולב א ןופ ץרַאה סָאד
 -= זיא קערש ןיימ
 ;ןליפט ןופ עילטעּפ א ןיא -- קידנעגנעה שישרַאט-בייל-עשריה
 - א קערש ןיימ

 ,סעלַאט רעטרימָארנַאּפ ַא -- קע ןשיטניה ַא ףַא
 ןטדנעשענ א ןופ שעדױקנרָא ןווערָאכ םעד ראפ ןעוו

 ,שערדעמפסיעב

 .ןליב קידמידייש ַא ןיא ךיז רֶע טיינראפ

 ,טייהנעגנַאגרַאפ -- עבָאב יד ןיב ךיא
 .םייוו יוזא ןופ ןדייר ןעק טָאג רָאנ
 ,טסָאר ןצנאנניא ,טסָאר ןענייז געט עניימ ביוא
 .טסַאר םעד טקיטולברַאפ טייצ יד טָאה

 ,טיוט סעריוד ןיוש ,םיומ ןיב ךיא
 --ןרָאצ רעמסקידנמיומ רעד ךיא ןיב ,ךעלקינייא עניימ ךרוד רָאנ
 .ןָאדַאמעװקרָאט ןוא ןענָאמָאה ןגעק
 ,טכַאנ סעריוד ןיוש ,טכאנ ןיב ךיא
 ,ןַאמעגנָא קלָאפ ןיימ ןופ ןדנואוו ןיא רָאנ
 -- ןָאפ עמיור :ןצנאגניא ךיא ןיב
 ,גָאט רעטסקידנגָאט רעד ךיא ןיב
 .ןגָאירַאפ ךעשיוכ םעד ןוא דעש םעד ,טיונ יד םעוו סָאװ

17 



 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאהס

 :עסיַאמ א ןעוועג זיא לָאמַא
 .םיובעג סנקלָאװ ןופ יו ,עלעביטש טרעכיורַאפ ַא
 .למיה רענעשַאלראפ ַא -- ליד םענעדרע םעד ףא
 -- טיוט רעד טניואוו םעליוסיעב ןטנעָאנ ןיא
 .למיש ןופ ץרַאה ַא טימ ,זָארג ןופ ףוג א טימ

 ,ןזייר סערַאמכ יד ,טינ-ץעגרע ןצרַאווש ַא וצ
 .ןייש עטייוו יד -- טנייפ םעד ןענעגעגַאב
 ,ןזייוו ןכיוה עקיבייא יד ,ךעלרעטצנעפ יד ךרוד
 .ןייז עביל רעזדנוא טעוו'ס ,קיבייא-קיבייא יו

 .ןגעז וצ ןעָאש יד דימ טינ טרעוו לירג יד
 ,ןייטש א רעטנוא ןופ זָארג קימעמוא ןַא
 -- ןגערפ ךיז טסייר
 ,טלעוו רעד ףַא רעמוז זיא'ס יצ
 .ןייוועג םענעגייא םעד לירג ןיא --- ןרעה ךיז טסייר

 ,דיילק םַאב ךימ טלַאה ןוא טלמערד עטַאט ןיימ
 ןפולטנַא טינ ןטסביל םוצ לָאז ךיא
 :דייר ענייז ןופ םיורט ןיא ךָאנ ןיב ךיא ןוא

 ,עניימ עלַאק ַא
 ?ןפיוק ענַאװעל רעד ןופ רעבליז עלעקנירּפש א ןעק רעוו
 .ןבעג ריד רעבליז עצנאג סָאד -- ענָאוװעל ןופ לעוװ ךיא ןוא
 ןרעטש יד טימ ןוא טָאג טימ ָאש א זיא ,עלעגילפ עטסדנימ סָאד
 .ןבעווש טייקיבייא רעד ךרוד ,סעלסעמ ןצנַאג א ןלעװ רימ ןוא

 ,זָאלדנעדזָאלדנע זיא עביל רעזדנוא
 ,ייוו ,עלאק ןיימ ,ייוו רָאנ

 ,גערב א טָאה טייקיזָאלדנע יד ךיוא
 .זַארג ןקידמעליוסיעב ןיא קערש יד :זיא סעדיע ןַא

 ,טניוו רעקידנגרעוו רעד -- ןעמיוק ןיא ,רעה
 .ענעגנַאהעג ןשטנעמ ןַא טנַאמרעד
 ,ביוש קיטכַאנרַאפ ַא םַא ,עז
 .ענעגנַאגרַאפ-גנַאל םעריוד --- וד ןוא ךיא
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 עסיַאמ א ןעװעג זיא לָאמַא

 :עניימ עלאק ,8
 ,ןעזעג ךיא בָאה ןגרָאמרעביא ןַא
 -- דרע רעטבילרַאפ רעד ןופ ןצָארּפש
 .ןעוועג גנילירפ-ווערע ןיא זיא רע
 :טרעהעג ןעשטּפעש םיא ךיא בָאה ,עלעטעלב ןדעי ךרוד
 .ןענייוו עטכיירגרעד-טינ ןופ סערקיש סָאד ןיב ךיא ,
 ,טרעשַאב ןייז רימ טעוו שינרעטצניּפ-קָאטש ךרוד

 -- ןעניפעג
 ;ןעניגאב ןקידנעשזדנַאלב ַא
 -- ייוו ,עלַאק ןיימ ,ייוו רָאנ
 ןלעגראפ ךיוא ןלעוװ םגנילירפ עטסקידגנילירפ יד
 .ןעניישעצ טסָארּפ רעד טעוו ,ןענוז עטיוט יד ןוא
 .ןייז ןטכענ רעטסטייוו א טעוו ,ןגרָאמ רעטסמייוו רעד
 .ןלעהעצ טינ טייקיבייא רעד טעוװ ,ןייש עטסקיבייא יד
 ,ןביילק טעוו שטנעמ רעד
 ;טינש עטרעלקעגסיוא סָאד -- דלעפ שירַאדנעגעל ַא ןופ
 ,ןביילב טעוו םימָאיַאה-סירכַא ןיא
 ."טינטשינרָאג ענעגנַאגרַאפ סָאד -- טנוװָא םענעזעוועג א ןופ

 ,דיילק םַאב ךימ טלאה ןוא טלמערד עטאמ ןיימ
 ןפיולטנא טינ ןטסביל םוצ לָאז ךיא
 :דייר ענייז ןופ םיורט ןיא ץלַא ןיב ךיא ןוא
 ,ש-ש-ש ,עלַאק ןייט ,ש-ש
 ,ָאד זיא רעיינש רעמעפ רעד
 -- אש רעקנירָאלק אזא ןיא

 ;טלייהעגסיוא ךעשיוכ ןקנַארק םעד טָאה קסַאילב ליפיוזא
 ,ש-ש-ש ,עלַאק ןיימ ,ש-ש
 :טלייצרעד רעיינש רעטעפ רעד

 -- ,רעלעה עביל רעזדנוא זיא ןטייקיטכיל עלַא ןופ
 ,ייוו ,עלאק ןיימ .ייוו רַאנ
 .יינש רעטסלעה רעד זיא -- טוט רעטסלעה א



 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 .יורג זיא לבימש ןיימ ,םירָא זיא לביטש ןיימ
 ,טעמוא עלעדער ַא -- ןוז לרעגניפ ַא
 -- סיורג יד ,זיור ענעטָארטעצ ַא יו
 -- ,םורא ךיז רימ םורא טיירד
 ,ביול א ןוא קנַאד ַא ןטשרעביוא םעד רָאנ
 .יורג טינ זיא ץרַאה'ס ,םירָא טינ זיא ץרַאה'ס
 ,ןביוש עקידעטַאל יד ףַא ,עז
 -- סיורא זיא טכאנ עקידרעביוצ ַאזַא
 ,רעדנואוו ןקידרעטַאלפ טימ ,טניוו טימ ,לגייפ טימ טכַאנ ַא
 .ןגָאט וצ ָאש רעטשרע ןיא ,גונעג טכיל טימ
 ,לקינייא ןיימ רָאנ לָאז'כ ןעוו ,יָא
 ,ןרעטש יד --- טסעג יד רַאּפ
 .ןגָאמרַאפ ךעלרעטצנעפ רעמ -- דעביק רעמ
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 עסיַאמ א ןעװעג זיא לָאמַא

 .ןענַארַאפ שא רעקירעיורט זיא רעייפ ןטסכעליירפ םעד רעטנוא
 טערב-ערַאהמ א -- םעלָאכ ןיא ךיז טעז םיוב רעד
 ,דלַאװג ןעיירש טניוו ןיא ןגייווצ יד ןוא
 .דלַאװ ןופ טייקנייש רעד ןופ טדער רעקעה רעד ןעוו

 ,ןייוועג רעמ ךָאנ דלַאװ ןקידגנילירפ ַא ןיא
 ןיירא לנייּפ-רעדנַאװ יד טפור עביל ןעוו
 .יירשעג קידרעּפָאה ַא -- טרובעג ןופ ךיז טנָארט'ס ןוא
 ,ןעיצ ךיז ןכיוה יד וצ ,רעמיײב יד
 ;ןעילפ ךיז ןסייר ןטלָאװו ייז יו

 ;ןייּפ ןופ ןירנ טרעוו דלַאװ רעקידננילירפ רעד
 !ייוו !ייוו --
 !ןייש ןיב ךיא -- טנָאז רעקעה רעד
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 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 :טלייצרעד םערומטש רעד ,רעה
 ,ןדיענַאג ןיא עליפא ןקידניז סָאװ סעווצימ ןענַארַאּפ
 ;טייג סעילוק ףַא יו ,טייקנייש יד ייז ךרוד
 ,םענעהעג ןיא עליפא טינ ןקידניז סָאוװו סעריעווַא ןֿארַאפ
 .טיילפ עטסקידנענייוו יד זיא --- םענעהעג רעד ,ייז ךרוד

 ,טעז רעד וצ רעגנוה םעד טסולג'ס יו
 .רעגנוה םעד וצ טעז יד טסולג
 ,םַאי םעד טיצ רָאבדימ ןופ טשרוד םוצ
 .םִאי םענעקנורטעגנָא םוצ רָאבדימ םעד םיצ'ס יו

 .ןגָאירַאפ טינ לָאמנייק ביוטש םעד טעוװ ןגער רעד
 .ןדייש טינ לָאמנייק ךיז טכיל ןופ טעוו ןטָאש רעד
 ,טכאנ ןוא טכַאנ ןוא טכַאנ ןייז זומ וועריַאמ ןיא
 .ןגָאט ןָא טביוה ךערזימ ןיא רעדייא

22 



 עסיַאמ א ןעװעג זיא לָאמַא

 :טלייצרעד םערוטש רעד ,רעה
 ,טרעשַאב זיא רענוד םעד
 -- ,ןעיירשוצסיוא רעלמַאטש ןופ ןייּפ םעד
 ,רענוד םעד ןיא טייקמוטש ליּפיוזא ָאד זיא רַאפרעד
 ,טייקמוטש רעקידערואווג ןיא -- רענוד ליפיוזא
 ךעיירש רענוד רעד יו ליוו סָאװ רעלמאטש םוצ ייוו רָאנ

 -- ןענאב ןגעוו עלַא ןענייז ,ןַאב ןקידנגָאי א ףא
 ;ןגָאלק עקיטניוו סָאד ,לָאטש יוװ טכליה טייוו ןיא
 ,ןביוש ץקידטעּפמיא יד ךרוד
 ;ףייר עקידנעילפ א -- טיײקיצַאלּפ עדעי זיא
 --- ,ףיול ןקידלדניווש ןיא קעב סעדאטפ ןביוה רעדלעפ

 ,ןענאב קעב עלַא ענייז ,ןַאב ןקידנגָאי ַא ףַא
 ןגָאי ךיז ןַאב רעד יו ליוו סָאװ קָאב םוצ ייוו רָאנ

 :טלייצרעד םערוטש רעד ,רעה
 ןביוש עמעוועטיקראפ טינ ןופ עכיצער יד
 ,טניוו ןטימ געלשעג ןיא סנדָאל עזייב יד ןוא
 .ןביוה טינ גנילירפ םוצ בוטש קידרעטניוו ַא ןענעק
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 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 -- רעמעּפש ,םעשעצרימיא
 ,ןלייצרעד ריד עסיאמ-עבָאב עטסנעש יד ךיא לעוו
 ,רעטעפ ןקיאיינש א ןופ
 .ןלייה טנזיוטמ --- סיפ טימ ,גרעב ןעצ -- ּפָאק א טימ

 ,ןרעה וטסעוװ עטסָארּפ ַא עלעסיַאמ א ,לייוורעד
 :ןַאּפש רעיורג א ךיז טרעווש סע יו
 ,ןרעמש יד ןופ רעבליז עצנַאג סָאד ןיב ךיא
 .ןָאפ עטיור יד ןיב ךיא ,םערוטש רעד ןיב ךיא

 ,ןרעה ומסעוו עטסָארּפ ַא ,עלעסיַאמ ַא ,לייוורעד
 -- יורטש ַא טעוועטיימורט סע יו
 ;ןעמַאצרַאפ טניוו ןיא רעייפ םעד לעוװ ךיא
 ,ןעמאמ ןיימ ןופ רעטלע ןיב ךיא -- עלעגיצ א טעגיצ סע יו
 :םַאי רעד ןיב ךיא -- עלעקטָאלב ַא טלכרָאכ סע יו
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 עלעזיר סָאד

 :דניק ןיימ ,טיור ַא ןַארַאפ
 -- טולב עטדנעשעג סָאד ,ךעלקינייא עניימ ןופ
 ,םירָאװק ןופ טכַאנ רעד ןופ ןוא ַאזַא טיור ַא ןופ
 -- ,ןָאפ ַא ךיז עשָאר רעד טניּפש
 ,טונק רעטקיטולברַאפ ַא -- ןָאפ יד זיא
 .טנַאה סעשָאר ןיא עילטעּפ ַא -- ןָאפ יד זיא
 .רע טגרעוו ךָאנ זדלאה ןטיוט ןיימ ,ןָאפ ןייז טימ

 יץמיב ןָאמַאה רעד זיא -- סעריעװשַאכַא יעמיב ןָאמָאה רעד ,יָא
 .קעשילאכימ

 ,קַארּפ ןטענ ןיא ,רעדניליצ ןלעבָאנ ןיא
 .עניֵאב רעשיטלעוו ןופ רעטכעש רעד רע זיא
 רע טסייר סעריוד ליפיוזא ןיוש ,םיכירכַאט עניימ
 ,טנַאװעג ןקילייה םעד ןופ ןסיר יד טימ ןוא
 .רע טננעהראפ רעדנילב ץלַא קלָאפ ןיימ ןופ ןוז יד
 -- רע טננערב סעניטָאליג ןופ קסַאילב םעד ןופ טייקיטכיל ַא
 !טייקיטכיל סנָאמָאה ,יָא

 ,קַאה יד טכיול'ס ןוא
 -- ,עניימ ךעלקינייא-רעריטרַאמ יד רעביא רָאנ טינ
 ,קאה יד ךיוא טכיול'ס
 .עניַאמ עבָאב רעטיוט ןייד ןופ רעדילג עטצעל ןיוש יד רעביא

27 



 עניַאמ עכָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 ,דניק ןיימ ,טיור ַא ןַארַאפ
 -- גנַאגפיואנוז רעמשרע ןַא יו קידרעּפָאה
 .דניז ןופ רָאלק זיא סישיערב רעד יוװ ,רָאלק
 .ןַאפ רעזדנוא --- טייקיבייא רעביא טרעטַאלּפ סָאװ טיור ַא
 .טיוט סָאוװיקַא-יבַאר יו ,קידעבעל טיור ַא
 טולב סָאד ךרודַא ץילב יו טכיול סָאװ טור א
 .גנַאג ןקידרעביוצ ןיא ץראה סָאד טזָאל ןוא

 ,דניק ןיימ טור ַא ןַארַאפ ןוא

 ,ןָאפ ןייק ןייז טינ ןעק סָאװ
 .דרעווש ןייק ןייז טינ ןָאצ רעזיול א ןעק'ס יוו
 ,דניק ןיימ ,טיור ַא
 עלעפעל םַאב לָאמוצ טרעוו ,עליפַא ןטסקרַאטש םעד סָאװ ןופ

 .טוג טינ
 .ןברַאּפַאב וצ טרָאװ ןשלַאפ א ,טּפײנקעגסױרַא עטַאיּפ ןופ טיור ַא

 -- אזא עלעזיר א ,טיור ַא
 .רע טסקַאװ ןוז ןופ טינ ,ןנער ןופ טינ
 ,אוודוא ,אוודוא -- עלעזיר ַא
 ,רע טגָארט עניוס ןגעק יו ,רימ ןגעק
 "ןוװַארב , םעד ףַא ,אזַא סקיב ןטסיוװ א ,ריוכט ןקיטנימ א

 -- ,לסקא
 ןברַאטש ךיז טסולנרַאּפ רימ טָאה ,גָאטליױאוו ןופ טינ סיוועג סָאװ
 ,לטערב קידעכָאװ א רָאנ ,עוויעצַאמ עקידוװעטנָאי ןייק םינ ןוא
 :טלייצרעד סעכיי ןטסָארּפ ןיימ ןופ
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 עלעזיר סָאד

 -- עניָאמ עבָאב עטונ יד טניל ָאד,
 .םעלָאשַאהדָאהעלָא ,םעלָאשַאהיָאהעלַא
 .ןרעה ףרַאה סדיוװָאד יז לָאז ,עלעטניוו ןדעי ןיא
 .םעלָאכ וצ ןעמוק ריא לָאז ,יװָאנַאה-והָאיליע
 .ןרעטש יד יוװ ,ןלייצ וצ טינ ,סעווצימ עריא
 ,ףיוהלוש ןקידסעלַאד ןיא יז טָאה םעניכעב
 .ףָא ןקנַארק ןדעי ןופ ץעּפיּפ םעד טלייהעג
 ,טעּפש זיב סירכַאש ןופ יז טָאה םעניכעב
 טערג ןשאוועג -- שעדקעה םעד רַאּפ
 .ןכַארּפשעגּפָא סערָאהנעיַא יד ,סעברָאט עקידייל יד רַאפ ןוא
 .ןרעיורט יז טגעלפ ןעגנַאגרַאפנוז ערעזדנוא טימ
 .ןפָאה יז טגעלפ סנענינַאב ערעזדנוא טימ
 ,רעמָאי ךרוד ןוא שטייב ךרוד
 .ןכָאװרעדניא ןקילַאג רעזדנוא טּפעלשעג יז טָאה
 ,םעטָא ןטצעל ריא טימ
 .ןביוש ערעזדנוא ןופ טסָארּפ םעד טכיוהעג יז טָאה
 ,ףױרַא ןיהא-ןיהַא יז לָאז םעניכעב טינ ,יֵא
 ןביוא-ןביוא טרָאד ןרעטעב ַא זדנוא רַאפ ןייז
 -- ,קיבייא-קיבייא טבעל סָאװ רעד ןוא
 ,ןרעיומ עטשרעדָאפ יד ,ןדיענַאנ ןופ טינ ביוא
 ."ןפָא-ךּפָא ריא רַאפ ןטלַאה ,ריט-רעטניה ַא שטָאכ לָאז
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 עניַאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 ,אזַא עלעזיר ַא -- טור א
 ,אוודוא ,אוו-וא -- עלעזיר א
 ,דניק ןיימ ,ּפָאק ןייד רעביא טָאה
 ןכָארבעצ לטערב-עוויעצַאמ קידסעכיי ןיימ
 -- עליפַא ךיז טָאה ןוא
 .ןכָאטשרַאפ טינ ץרַאה עקידניז סָאד

 ,אזַא עלעזיר ַא -- טור ַא
 ,אוודוא ,ַאוו-וא ,עלעזיר א
 ,"עצלָאט-עבָאב , ,סרעטניוו עטסיוו עניימ ,םיכירכַאט ץניימ טפור
 .ןעמָאנ א וטסיב סעכיי ןטעװערָאהרַאפ ןיימ ןוא רימ ךָאנ סָאװ
 ,ןעמַאזןרָאק עכעלרע יד ךָאנ טקנעדעג לימ "רעשטארטפ, רעד
 -- רענלימ עקילעמ יד ,סעדייז-רעטלע עניימ ןופ
 .ענליוו ןיא שזַא טקעמשעג שידלעפ טָאה עצַארּפ סנעמעוו
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 עלעזיר סָאד

 ,סָאװ זיא
 ,רע יוװ טינ זַא
 ,ןגערפ רעגייז םעד ףֵַא ךיא געלפ
 ,ןָאה ןצלָאטש םעד ןוא ןוז עטוג יד

 .ןבירשעג ךעלעטניּפ יירד טימ ךיא בָאה ,רע יו טקנוּפ זַא
 ,סָאװ זיא
 ,ןַאמ ןטענַאיװרַאפ ןופ יו ,טיור ןלַאיוװ א טימ זַא
 ,ןגעוו עקידנגרָאמ ןופ דיירפ ףַא ןענַאװ רע ןעק
 -- ןלייצרעד רע ןעק ,ךיא יו טינ זַא
 ,רעב םעד -- סעדנוק םעד טימ ,עפיַאמ-עבָאב יד
 ,דָאב לסעג-רעזַאכ ןיא
 ,לָאּפ ןטסייה םעד ףַא ואוו
 ,לָארעטסוש סעקרוא טימ ןעמ טָאה
 ;ןעמונעגסיורא ךיוב ןשירעב ןופ ,ךעלעשטנעמ עקידעכַאל ןעצ
 ,סָאװ זיא
 ץעלעטניוו בלַאה ַא רע ןעק ,םערוטש ןצנַאג ַא טימ זַא

 ,ןעמושזסיוא
 : ,ךיא יו טינ זַא
 ;דָאר עקינוז א ךעלקינייא עטעשזרומרַאפ טימ ןצנַאט רע ןעק
 ,ךיא יו טינ זַא
 .ןביל םַאטש ןייז ןופ ןפימ עקידנואוו יד רע ןעק
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 טניַאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 ,ןגָאטרַאפ עשידניק ןיא
 -- ןאיצניװס ,קעשילַאכימ :שינעקנעב עקיטָאלב ןיימ זיא
 .יולב רעצנַאג רעד -- םעלָאכ ןקידגנילירפ א ןופ
 ,ןגָאטרַאפ עשידניק ןיא
 :דניק ַא -- לָאמא ןיימ זיא
 .יוט רעקידנליק רעד -- רעדלעפ עטילגעגנָא ףא
 ,םעטש עקניאיינ ןופ גנַאזעג םענעלָאטש ךרוד
 ;טנַאה רעקידנעיוב רעדעי ןופ גנואווש רעד -- לָאמַא ןיימ זיא
 ,ןאב םעיינ א ןופ טעּפמיא רעד -- לָאמַא ןיימ זיא
 .ןגָאי ךיז לָאמ ןטשרע םוצ טמענ סָאװ

22 



 עלעזיר סַאד

 ,ַאזַא עלעזיר ַא -- טיור א
 ,אוודוא ,אוודוא -- עלעזיר א
 ,ןָאפ רעטסקילייה רעד ַאב טזייוו
 ,ןזעוועג זיא עצלָאט-עבָאב רָאנ ,רֶע טינ זַא
 ;ןָאטעגנָא םיכירכאט ןיא -- ןיּפש עטסקידענושעמ א
 ,ןָאפ רעטסקילייה רעד אב טזייוו

 ,ןסירעצ דעש ַא ןופ ךַאלַאמ ַא -- ןבעל ריא טינ
 ;םנזעוו עקידנעקניה -- סעווצימ עריא רָאנ
 :ןפיול ריא ךָאנ עקידמירָאװק םיאורב טזייוו

 ,ןפייר-ףעשיק ענעגיובעצ ,םענַאװעל עקנַארק
 ;ןסיבעגנייא סעליוסיעב ןופ םנטָאש ןיא ליומ ַא
 ,ןָאפ רעטסקילייה רעד ַאב טזייוו
 ,זיּפש-ןרַאמשַאק ַא -- לגענ ערעשָאק עריא ןופ
 :זיא טיור סָאװ ץלַא ןקינייּפ וצ
 ,אזא עלעזיר א -- םיור א
 .אוו-וא ,אוו-וא -- עלעזיר א

 !עניימ ךעלקינייא עווַארב לָאמ ןעצ ,ָא
 !עניימ ךעלקינייא עווַארב לָאמ טנזיוט ,ָא
 ַא שַא רעטנוא ,ּפָאק םעד יַאכדרָאמ יו טינ טקעטש סָאװ ריא

 ;קַאז
 ,ץלָאמש לָאמ טנזיוט טייז ,ץלָאטש לָאמ ןעצ טייז
 ."סעצלָאט עבָאב , עקידעניכט ,עטונ יד טימ
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 ,אזא עלעזיר א -- טיור א
 ,אוודוא ,ַאוו-וא -- עלעזיר ַא
 ,םינָאּפ "שירעסערפ-טיור ,קיטפינ א טָאה
 .ןָאטעגנָא ךיד דניק ןיימ
 ןַאפ רעמכערעג רעד רעטנוא ,ןטלַאהַאב ןגיל םעד
 ,לַאקַאש א ןופ טולב טימ טקעמש סָאװ טרָאװ א טימ ןוא
 ,םינָאס עניימ ,ןפט ,ריד ןגעק ,רֶע טַאה
 :טלַאשעג רעמַאינצַאק אזַא -- טעלעקס ןטעשזירגעצ ןיימ ךרוד

 וא ואַאימַאימ וא ואַאימ יעח,
 ץאק עקניעמ וא ואַאימַאימ ַאימַאימ
 לָאמַא טינ זיא'ס
 רעווקס ןטיור ףֵא עקשַאבור רעשידלעה טימ ןעוו
 ןעמוק טשרעמיולק טסגעלפ
 לָאק רעזדנוא טימ
 ןעמורב ץעיצולָאװער
 ןרעה רעיוא ןטּפָאטשרַאפ טימ טרָאװ סנינעל טשרעמיולק
 ןליוק ןליצ עניוס ןגעק טשרעמיולק
 טכיל ראפ קערש ןיא זיומרעדעלפ עזעוורענ ַא יו ךיג ןוא
 ןרעקמוא ךיז סעלירק עשיטעץָאּפ טימ
 ןליורג עטבילעג ענייד רעטסעווש יירד יד וצ
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 ןַאד ןוא;
 רעמַאק ןייּפטסבלעז ַא ןופ שינעטלעהַאב ןיא
 ןרעמַאלק ּפָאק םעד סעקעוושט עקיטסָאר ןָא
 ףמַאק ןשיטלעוו םעד ןקוראפ וצ יעדעק
 עסעיװַאז רעטרעוװַאשזרַאפ ַא ןופ לטלעּפש א ןיא
 ןפמַארק עקידסעריוד יד ןליהרַאפ וצ יעדעק
 עניטעווָאּפ ןופ רעיילש ַא טימ
 רעקיש ןוא זָאלטנַאלַאט יעדעק
 ןענייוו עקיטפיג ןוא ןפירגַאב יאוסּפַאשט ןופ
 ןקעטש גנוצ ַא ןָאפ רעטיור רעד
 רעקיא רעד רעקיא רעד ןוא
 ןענינעל ןגעק ןוא רימ ןגעק ןליװקסַאּפ ןעגניז
 ןקעלק ןטסישאפ ןוא םירעוו ןטסיכיזניא רַאפ לָאזס
 ןענערבראפ וצ סעמע םענייר רעזדנוא רעייפ רענדורב
 ןענייש דיל ןטכע ןיא שינרעטצניפ יד לָאזס יבא
 וא ואַאימַאימ וא ואַאימ יעה
 וא ואַאימ .ַאימַאימ ַאימַאימ

35 



 עניָאמ עבָאב ןיימ טרַאװ סָאד טָאה'ס

 וא ואַאימַאימ וא ואַאימ יִעח
 ץַאק עקניעמ וא ואַאימ ַאימַאימ ַאימַאימ
 ךָאמ ןקידמירָאװק ןופ טַאטשרַאװ ןעלכוט טימ וד
 ךָאלנזיױמ ןטעבעגסיוא למיש טימ םַאב
 ןיב ךיא ןיב ךיא ןיב ךיא

 רעגניז רעטיור רעטיור רעטיור רעד
 זָאנ ןטיור א ןוא זָאה ןטיור ַא ןופ זָארג ןטיור ַא ןופ
 ןיּפש רעקרַאמענעד א וד וד וד

 ןעניז ןופ ּפָארַא זיא סָאװ למירעוו ַא
 ךייווקידמירעוו לרעגעלעג א ךיז טעיָאר ןוא
 יינ ןוא ייג ןוא ייג ךיא ןעוו
 ּפָארַא ןָארטרעטכיד ןופ שזַא ןָאפ רעד רַאפ
 רעוו ןוא רעוו ןוא רעוו ןוא
 ךיילב עכיצער ןוא טייקשידלעה ןופ
 רעה ןוא רעה ןוא רעהכ ןעוו
 ּפָאק סמענעי ןופ ךיז ןטלַאּפש סָאד ךיז ןעגזַארב סָאד
 ןיב ךיא ןיב ךיא ןיב ךיא

 רענניז רעטיור רעטיור רעטיור רעד
 זַאנ ןטיור א ןוא זָאה ןטיור א ןופ זָארג ןטיור ַא ןופ
 וא ואַאימַאימַאימַאימַאימ
 "וא וא ואַאימַאימ וא ואַאימַאימ
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 ,רעדנואוו ַא יַא ,רעדנואוו א ךָאנ
 ,דניק ןיימ ,רע טָאה ,ריד ןיא סָאװ
 ,ןעזרעד טינ דרָאמטיור רעה םעד
 -- עדנילב א ןוז יד טכַאנַאב טריפ סָאװ רעד
 ןיירא םעלָאכ ַא ךרוד ,קסיּפ םעד טעװנַאג סָאװ רעד
 סיוא טּפוז ןוא
 -- רעדניק עקידנּפָאלש ןופ טולב עכַאװו סָאד
 :קידנעשטּפעש
 ,ןייפ-ןייפ ץי ,ןייפ וד ץעלעדיימ

 ,ןעשעג עי ,ןעשעג זיא לָאמַא
 -- קילג ןופ עלעסיַאמ א
 !קיכ-קיכ !קישט-קישט
 ;ןייפ-ןייפ עי ,ןייפ וד ץלעדיימ

 ןיירַא םעלָאכ א ךרוד קסיּפ םעד טעוונַאג סָאװ רעד
 ,םיוא טּפוז ןוא
 ,רעדניק עקידנּפָאלש ןופ טולב עכַאװ סָאד
 :קידנעשטּפעש
 ,ןיימ-ןיימ עי ,ןיימ וד עלעגניא

 ,ןעוועג עי ,ןעוועג זיא לָאמַא
 -- קירטש ץעקניטוג ַא
 !קירטש ,קיטש !קירטש ,קיטש
 -- ןיימ-ןיימ עי ,ןיימ וד עלעגניא
 ,לוק-לוק-לוק ,ךיז עילוק ,ךיז עילומ
 !קיכ-קיכ !קישט-קישט

 ,רעדנואוו ַא יַא ,רעדנואוו ַא ךָאנ
 ,דניק ןיימ רע טָאה ריד ןיא סָאוװ
 -- ןעזרעד טינ דרָאמטיױר רעה רעד
 ,טילפ סָאװ רעד

 ,םיורא זדלַאה טרעכיורַאּפ ַא ךרוד יו ,ןעמיוק םעד ךרוד
 ,םילגעצ טסָארּפ טימ -- רעמוז םעד קידנזָאל
 :לופ-לופ-לופ -- ךעלעגיוו עטסוּפ קידנזָאל
 .דרָאב רעקידעשזַאס רעקיטש טימ
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 ף ראש ענעזַָאלבעגפיוא יד ףַא -- עלעזיר סָאד יא ,עלעזיר סָאד

 :ץלָאה טקיטסימראפ א -- ןעּפ ַא טָאה
 ,רעגניפ-סופ ןבָארג ַא -- זָאנ ַא טָאטשנַא
 ,קַאר ןקידרעטרעוו ַא -- ליומ א טָאטשנַא
 ,קַאז ןלופ א -- "ךיא ,, :עציײלּפ ַא טָאטשנַא
 .רעגנילק-ןַאבַארַאב ַא -- ּפָאק ַא טָאמשנא

 !ןיינ 8 !ןיינ .ָא

 ,ןַאבַארַאב רעד -- דלעה רעד טינ
 ,סױרָאפ גיז םוצ טריפ סָאװ
 .ןַאּפש םענעטסָאמעג ןיא ,רעטיוועג ַא יו ,ײמרַא ןַא
 !ןיינ ,ָא !ןיינ ,8

 ,ןַאבַארַאב רעד -- ּפָאלַאג ןיא טינ

 ,דרע רעקידעכָאק ךרוד טגָאי סָאװ
 -- דרעפ עקידנעילפ שזַא ,עטמעקענ-שירפ
 ;ןלַאש עקידננילירפ סָאד -- טסברַאה ןקידרעכיוו א ןופ טינ
 -- ,עטאל עקידרעוװַאשז ַא -- ןֿאבַארַאב א רָאנ

 ,רעּפמוד א גנולק א
 :םיורא ּפמוז ןקידעקַאוװק ַא ןופ טגנירּפש סָאװ
 ,אווק-ַאוקיאוװוק ,אווק-ַאוװק,

 -- טעז
 ,טעַאּפ סטלעוו רעד ןיב ךיא
 .קנאדעג ןופ רעדרעמ ןגעק סַאה ןיימ ןעגניז ליוו ךיא
 :גנאזעג סָאד ןעגנאזעג עלא ןופ ןעגניז ליוו ךיא
 ;ןטַאט ןטיירפאב ַא ןופ ןעגניז ליוו ךיא
 !ליטש-ליטש-לימש !ש-ש-ש !ש-ש-ש
 -- ןּפַאכ טינ ןָאט םעד ןעק ןוא ןעגניז ליוו ךיא
 !ליוו-ליוו-ליוו ךיא !ליוו ךיא !ליוו ךיא
 .אווק-אווק-ַאווק ,אווק-ַאווק

38 



 עלעזיר סָאד

 -- םעליוא-לעש ךיא-ךיא-ךיא ,יִַא,

 :ןעקאווק "עלעכיא, ןַא ריד ראפ לעוו ךיא
 ,עלעכיא ןֿא ,עלעכיא ןא ,יֿא
 -- אווקיַאווק-אװק ,אווק-ַאווק

 !ךיכיא-ךיכיא-ךיכיא -- !ךיא !ךיא !ךיא ,יָא

 !םאכיא !םאכיא !םָאכיא -- !םָא !םָא !םָא ךיא ,יָא,

 !םאלכיא !םאלכיא !םָאלכיא - !םָאל !םָאל !םָאל ךיא ,יָא

 !םַא לדיט-לדיל ,לדיל-לדיט ךיא

 !םָאל לדיל-לדיט ,לדיט-לדיל ךיא

 ?ןעניפעג עי ךימ ךיא ןעק ואוו ,יִא,
 ?ןעניפעג טינ ךימ ךיא ןעק ואוו
 !ךיא --- יימש ךיא ואוו זא
 !ךיא -- ייג ךיא ואוו זא
 !ךיכיא !ךיכיא !ךיכיא -- !ךיא !ךיא !ךיא

 !םאכיא !םאכיא !םַאכיא -- !םָא !םָא !םָא ךיא

 !םאלכיא !םַאלכיא !םָאלכיא -- !םָאל !םָאל !םאל ךיא ,יִא
 !םָא לדיט-לדיל ,לדיל-לדיט ךיא

 !םָאל לדיל-לדימ ,לדיט-לדיל ךיא

 !ךיא -- וועריַאמ !ךיא -- ךערזימ ,יא;,
 !ךיא -- ןפָאצ !ךיא -- םערָאד
 !ךיכיא !ךיכיא !ךיכיא -- !ךיא !ךיא !ךיא
 !ךיא רַאנ !ךיא רעדיוו !ךיא רעבָא !ךיא קַאר ,יא
 !ךיכיא !ךיכיא !ךיכיא -- !ךיא !ךיא !ךיא
 "!ךיכ -- -- --יא
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 ַאה

 ,ףיוא ןצלָאטש יד טזָאלב עלעזיר סָאד זַא
 -- טיורב ןקיטנימ םַאב ,רעטוּפ םענעריּפַאּפ םַאב
 ףױרַא רעלעט ַא ףא טייקיבייא יד טצנַאמ
 :"טיור , טעשטיר ןוא "טיור , טעשטיווק ןוא "טיור , טעווער ןוא

 יד ַא

/ 
/ 

 ַאה

 :דניק ןיימ ךרָאה טציא
 ,טיור עליפַא -- ןצלָאטש טימ

 -- טוט םעד טראנרַאּפ טינ רענייק ךָאנ טָאה
 ,עלעצימ ןלָאטש םעד טימ ,עלעזיר קידנעשטיר'ס

 ,רעקיצנונעציּפ רעד ,רעקיצנוק רעד ,רעקניצרוק רעד
 ןלַאפ זומ

 ןלַאפ
 ןלַאפ

 ּפָארַא ענעזַאלבעגפיוא יד ,ןצלָאטש יד ןופ
 ּפָארַא

 ּפָארַא
 ,רעגניפ-םופ ןבָארג םעד -- זָאנ םעד טימ ןוא
 .ּפָאק ַא ,םינָאּפ א -- ץעגרע ןכוז ךיז
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 ---.קיומרוק-ריבַאט :עלעזיר סָאד ,יִא ,עלעזיר סָאד טסייה'ס ןוא
 .ךיוה יד -- ןגיל ַא ,טיירב יד -- ןשָארג ַא
 ,זָאלבנפייז ַא -- ילפ ַא

 :ןזָארג עטרעלקעגסיוא רעדלעפ ךרוד
 .ךיור עלעקייק ַא -- ןאקלואוו ַא

 ,קיומרוק-ריבאמ ,עלעזיר סָאד ,יא ,עלעזיר סָאד
 .קױּפ ןקידעקארק ןייז ,רעטוגטינ ַא יו טלַאּפַאב
 טיירש ןוא
 :טייוו רעקניצרוק ךרוד -- זדלַאה קידנעלכרָאכ טימ
 -- !גנַאזעגיַאדַאנרָאט קיוּפ ךיא -- םובדוב-וב
 ,ןָאצ טימ ןָאצ ןופ ץירק טינ ,לָאק ןייז זיא
 -- ,ןעמוטש א ןופ ןייוועג טינ ,לָאק ןייז זיא
 ,ןַאה ןטעיירקעגסיוא ןַא ןופ יירקעג טצעל ַא יו רָאנ
 :גנַאל ןוא קירעזייה טעיירק סָאװ
 !וקדדק-וק ,וק-וק
 !והכההברהב .הבוהב
 .ןעמורב עטסקידנטיוט סָאד -- ךיא ןיב ,םערוטש ןקידנגרָאמ ןופ

 ,קיומרוק-ריבאמ ,עלעזיר סָאד ,יא ,עלעזיר סָאד
 .ןַאפ רעזדנוא ןופ טולב ןווַארב ןיא טרעװַאשז
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 !וק-וק-וק ,וק-וק
 !ורבהרברבכ .ורבררב
 ;ןלױּפַאב עלעזיר סָאד טָאה'ס זַא
 ,געט עטסכיילג יד טמירקענ ךיז ןבָאה
 ,קעלש רעטניט א -- ןעוועג דיירפ יד זיא

 -- ןרָאי ענעטינשרַאפ טימ ,טייקיבייא ןַא

 .ןרָארפראפ טרָאוװ ַא טָאה ,סגנילירפ עלַא ,םישיערב ןופ שזַא

 -- ,ןלױּפַאב עלעזיר סָאד טָאה'ס זַא
 ,ןגָאװצעג ךיז עטַָאלב ַא טניט ןיא ,עלעגיופ רָאלק ַא טָאה
 ;ןגַארטעג למירעוו ַא -- רעלדָא םעד טָאה
 ,גנַאגפיואנוז ןיב ךיא :ןרָאװשעג טָאה רעװַאשז רעטיור
 -- ןגיולפעג עלעיורטש ַא זיא ,ןרָאד עסיַאמ

 .ןגיוא יד ןקיּפסױא ,דעש ןטסקידנרישטש םעד

 !וקרקרק .וקרּק
 !ןרבררברהרב .,ורבהרבכ
 ,ןלױּפַאב עלעזיר סָאד טָאה'ס זַא
 ,ןדנוצעגנָא ךיז ןַאּפש א יוװ ,םיורט ַא טָאה

 ,ןשָאלעג ךיז ןענוז ןבָאה
 ;ןליוק עסַאנ -- ןוויוא ןקיטסָארפ ַא ןיא יוו
 ,ןבירטרַאפ עלעגילפ א טָאה ,ףלָאװ םעד
 ;ןדנובעג למידעפ א טָאה ,םערוטש םעד
 ;ןליופאב עלעזיר סָאד טָאה'ס זַא
 ,ןבילבעג עלעזעלב ַא ,םַאי ןופ זיא
 -- ,ןסָאלשרַאפ עלעקניוו ַא טָאה ,ןטייוו ץלַא
 .ןדנושעצ עלדַאּפ א יוו ,טייקנייש יד זיא ןגעלעג
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 עלעזיר סָאד

 ,קיומרוק-ריבאמ עלעזיר סָאד ,יִא ,עלעזיר סָאד
 ,ןַאטעגנָא עטָאלב רעקיטניט טימ טָאה
 -- ןָאּפ רעזדנוא ןופ טיור ןטעקַאנ םעד
 (.ןביל טינ ןוז רעד ,ץלָאה ןליופ ןופ ןייש רעד ןעק'ס)
 טארוקָא ןוא ףייטש -- עלעזיר'ס טלכיימש
 ,דיירפ עיורג ןייז ,ּפענק עטיור ןטלַאה'ס ןוא
 ;טעמוא ןקינוז ןגעק טלּפענקרַאפ
 -- עדָאמ רעטצעל רעד טיול ,עלעזיר'ס טלכיימש
 ,םערוטש ןופ גנַאזעג ןקידנַארב םעד
 םורא רע טמענ
 ,סעדָא עקידנּפירקס טנזיוט טימ
 -- ןייז לאגיטכאנ א ליוו סָאװ טרָאװ ןטּפעלקעגוצ םוצ ייוו רָאנ
 םינ ןעלנילּפ-יילפ ןייק לָאמנייק ךָאנ זיא לַאגיטכַאנ ַא ןופ

 .ןבילבעג
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 טניַאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאהס

 :רעקיטָאלב זיא סָאװ ,יִא ,עטָאלב ַא טניט ןופ
 ;ןעקנורטעג טינ ןיילַא טשרוד רעד טָאה ַאד
 ,רעקיש א ,םעלָאכ ןיא יו ,ענָאװעל יד
 .ןעקנוהעגכרוד ָאד םיוק טָאה

 .ןזָאלעג טינ ןעגניר ןייק ָאד טָאה עלעדנייטש קידנלַאפ ַא
 ,ףרַאה סכעליעמַאה-דיװָאד -- עלעטניוו ַא
 .ןזָאלבעג קַאזדזָאלב רעטרעכעלעצ א יווװ טָאה
 ,"רעבָאטקָא , ןטסקיטכיל ןופ רעקַאלּפ ךרוד
 ,טניוו רעד טצנַאטעג ןזיר טימ טינ ָאד טָאה
 ,ןעקנוהעג עלעזיר ןופ טקַאט םוצ רעטיוועג ַא טָאה
 -- טניט רעד םיא טָאה ןרעיוא ןוא ליומ ןופ ןעוו
 .ןענורעג קידלביא ןוא טעפ

 ?רעּפמעט זיא סָאװ ,יָא ,טרָאװ ןּפמעט ַא ןופ
 ,ןייטש רענעטלָאשרַאפ ַא
 .ןפרַאש טינ לבָאנש םעד טלָאװ ץליּפַא לגיופ-ביור א ואוו
 ?רעדנילב זיא סָאװ ,יָא ,טרָאװ ןדנילב א ןופ
 .ןייוועג ןייק עליפא טינ טיג סָאװ ,גיוא ןענורעגסיוא ןַא
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 עלעזיר סָאד

 ,ןזיר ןופ עלעסיַאמ ַא -- זיא םערוט ַא זַא
 ?קרָאידינ --- וטסיב ךעלעסיַאמ לפיוו ,ָא

 ,רָאד ןטייוו ַא ןופ עדנעגעל -- זיא עלעטניוו א זַא
 ?םערוטש א ןיא עדנעגעל לפיוו ,ָא

 ,רענעש רָאד רעזדנוא זיא ,סעדנעגעל ןוא ןזיר ןופ ביוא ןוא
 -- רענעלק ןיילא ךיז ןופ דניצַא עלעזיר א זיא
 -- ,ןעזרעד וצ טינ וויטקאּפש ןייק ךרוד ,ןעמיורט עבָארג יד
 ,םערוטש א ןיא רָאנ
 ;קערש רענרעצליה טימ ,עלעדנעּפש א ךיוא טּפיול
 ,םערוטש ַא ןיא

 ,עטנארט עטקייוועגכרוד ַא ,ןָאפ ַא יוו ךיוא טבעוו
 .לקערב ןגיּפשעגסױא ןַא ,קידרעלדָא ךיוא טילפ

 ,גנַאגרַאפנוז ןטסקירעיורט םעד ךרוד יוװ ,ןדנואוו סעריוד ךרוד
 ,טדנעלבעג טסָארּפ רעליוה טָאה ,גנילירפ ןדעי ןופ ןעוו
 סלאגיטכַאנ םעד טבױטרַאפ טָאה ,ןעָארק ןופ יירשעג ןעוו

 ,גנַאזעג
 --.טנערבעג םענעהעג ַא ,דרע יד טָאה ,גערב זיב גערב ןופ ןעוו
 .ןעוועג עלעזיר עטיור סָאד זיא ,יורג ןוא יורג ןוא יורג יו
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 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 --- ,קיומרוק-ריבַאמ -- עלעזיר סָאד ,יא ,עלעזיר סָאד
 ;ךיוה יד -- ןגיל ַא ,טיירב יד -- ןשָארג ַא
 ,זָאלבנּפייז ַא --- ילפ ַא
 ,ןזָארג עטרעלקעגסיוא רעדלעפ ךרוד

 ,ךיוב ןצנַאגניא -- עמָאשענ ַא
 -- ןלעטשרַאפ טינ םעוו
 ,רעדנואוו רעביא רעדנואוו םעד ,עדנעגעל יד -- רָאװ ןופ
 .ןלעה טינ שינרעטצניפ רעד ,ןטרענייּפעג טרָאװ טימ טעוו

 ,םענעסעגעגכרוד רעווַאשז -- ןעזעג בָאה ךיא
 ;גנַאגפיואנוז ןיא ךיז ןעלמיור
 ,רענעסעגעגכרוד רעוװַאשז רעטיור רָאנ
 גנַאגפיואנוז ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ךָאנ זיא
 ,ןבירשרַאפ טינ ןקָאלּפ ןייק ךָאנ טָאה'ס ןוא
 ;קױּפ ןקידעקַארק א ףַא -- םערוטש ןקידנַארב םעד
 ;דניצַא זיב םעיַארצימ ןופ ,סרעצלירג ץלַא,
 " -- ,דניק ןיימ ,ךיילג ןצלירג
 ,ייוו רָאנ
 ,קיױמרוק-ריבַאמ -- עלעזיר סָאד ,יִא ,עלעזיר סָאד
 -- ןבירטרַאפ עקנילייוו ַא ,יירשעג קידנבָארקפ טימ טָאה
 .רעדניק יד ןוא ךעלענייפ יד ,טכַאנ יד :דיירפ יד
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 ןדכַאפ רעהנוארב בעד .

 ןכלעװ םורַא ,טנעמוקָאד ַא יװ טכַארבעג ָאד טרעװ ,"ןדכאּפ רעװַארב רעד,

 .רימ ןגעק לַאפנָא רעד --- "עיסוקסיד, יד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא'ס





 ןדכַאּפ רעװַארב רעד

 ,ןדכאּפ רעד טעוו קיביײא
 -- ןקערש ךיז עניָאמ עבָאב רעצלָאטש ןיימ רַאפ
 ,ןקעטש-רעביוצ סוניײבַאר-עשיומ לָאז'ס
 ;ןקעװ טינ יז ףָאלש ןקיכָאמ ןופ
 :ןעמוק טינ רעווייק ןטלַארוא ןופ ערעטיול א ןוא עטיוט א לָאז יז
 ,ןעמורב ענעכעלב סָאד 0 בעצ -- לָאק ןייז ןופ
 ,ןזָאלבעצ ןצלָאטש ענעזָאלבענפיוא יד ,םעטָא ריא טימ
 ןקעמראפ טיור ןקידרעסאוו םעד ,טולב ריא טימ
 .ןזָאל רעלכרָאכ םעד ןופ לכרַאב םעד רָאנ ןוא

 ,ןדכאּפ רעד טעוו קיביײיא
 ןלַאפַאב םיורט םעד געטש ןלעקנוט ףַא
 :טכערעג ןעשטיר ןוא קילייה ךיז ןעיירד ןוא
 ,דיירפ ביג רעהַא ,טעָאּפ ,יעה,
 ;טכענק עקיטעמוא רַאפ -- דיירפ
 -- ןלַארטש ביג רעהא ,טעָאּפ ,יעה
 .טכענק עדנילב רַאפ --- טכיל
 עקאמשענ טּפַאז טימ יוװ ,לופ ןעמַאט טימ טנייה א ןיב ךיא

 .רעדעט
 ,ןגרָאװרעד טייצ יד ןיוש טָאה ,ןטכענ םעד
 ;םינָאלטַאב ינכלקניורק ראפ ןגרַאמ םעד
 .טנייה םעד רעהא ,רעהַא ביג טנייה םעד
 .קע שדסעליוסיעב ןמנייש ךיל ןייד ןופ

 :ךַאלנזױמ םוצ געוװ רעלכוט א -- דיל ןייד

 ."רעדער ערעטנומ ערעזדנוא ןיא ןיזנאוו ןייד קעטש טינ



 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 -- ןדכַאּפ רעווַארב ,ָאװַארב
 ,ףור רעקידנגזַארב ןייד
 ,ןקעוו עלעזעה קירעטיצ ַא ,למירד ןופ סיוועג טעוו
 ןריפ טינ טכַאלש םוצ לעוו ךיא רָאנ
 ,ףוג םענעיורטש טימ ,דיל ןיימ
 .ןדנוצעצ טיור לָאמ טנזיוט ,עליּפַא ביוא
 ?ןריר גרעב ןעמ ןעק יו ,יורטש ןופ ערואווג טימ
 ,ןקערש וטסעוו יו ,טנייפ ןקיטכעמ םעד
 .ןדניב ךיז ןיילא לָאז רע ,עליּפַא בוא

 ,טסיופ ןשיטסַאטנַאפ טימ כליט ַא -- טרָאװ ןייד
 ,םיורג יד ןקָאלפ ַא -- דיירפ טנַאמ

 ?ןייז רעקימעמוא ךָאנ ןעק סָאװ
 ,םערוטש ַאזַא -- דייר עיורג ןופ
 ?ןייז רעיורג ךָאנ ןעק סַאװ
 ,םערוטש ַאזַא -- דייר עיורג ןופ
 ?ןרעהרעד ןעק רעוו
 ,טולב קיאור טימ ,לָאטש ןופ ץרַאה טימ
 ?ןרעווש ןעמ ןעק יוו
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 ןדכַאּפ רעװַארב רעד

 :ןגרָאמ ןופ רעטסעווש ,יָא -- ןטכענ ןופ רעדירב ,יָא
 ,טולב ןיימ טרעווש סע ,ץראה ןיימ טרעווש סע
 .ןצירקעצ ןייצ עזייב טינ ןלעוו ךייא
 .טור סנדכאּפ םעד ןכיירג טינ טעוװ ךייא
 .ןציש ךייא טולב טימ ןוא ץרַאה טימ לע ךיא

 .ןענייוו יד ןטלַאה גנוי טײקטלַא עקיטעמוא יד טעװ קיביײא
 ,ןגרָאמ רעטסטייוו רעד טעװ קיביײא
 ,ןמכענ ןטסטייוו םעד טימ טמערָאעג
 .ןענייש טנייה ןמסטנעָאנ ןופ רעביוצ ךרוד
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 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 ,זיר-רעייפ א --- ןרָאצ ןייד
 -- ןענערברַאפ עלעגילפ א ןופ טעמוא םעד סיוועג גונעג
 ;לבַארג ַא גיוא ןיא טנייפ םעד ,ןבעג סאה ןייד רָאנ טלָאװ
 .ןצייהאב עלעביטש קיטסָארפ ַא ,ןענעק םַאלפ ןייד רָאנ טלָאװ
 ,לבַאמ ַא "טכיל, יוװ טרָאװ ןייד טצַאלּפ'ס
 ,ןציילפראפ טכענ יד -- שזא נונעג
 -- ןצוּפ וצ ךיש סעריוד -- ןלַארטש טימ גונעג
 טכיל ליפיוזא ןופ רעטצניפ-רעטצניפ טרעוו רימ רָאנ
 .דיירפ ליפיוזא ןופ קירעיורט-קירעיורט טרעוו רימ ןוא
 ,ןקערש ךימ ןעק דיירפ ןייד רָאנ ןוא
 ,לָאמַא-לָאמַא -- לכיב:ץעסיַאמ 8 ןיא יו
 :םעליוסיעב םורַא ,טכַאנַאב ,קעשילַאכימ ןיא
 ,לָאק ןטרעלקעגסיוא טימ םעליוג א ןעוו
 ,דיילק-םיכירכַאט ַא ןוא טכיזעג-דעש א טימ
 .ןקעוו עקּפָאה ךעליירפ א טימ ,םיסיימ יד טגעלפ
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 ןדכַאּפ רעװַארב רעד

 ,ןענוז "דנַאלייא-ינוק , טנזיוט יו קיטעמוא טסיב וד לייוו
 ;דיײרּפ ןייד ןטעמוא עלַא ןופ רעקיטעמוא זיא
 ,ןייז טעמוא םרעטכיד םעד ןעק ,ןדיירפ עלא ןופ רעקידיירפ לייוו
 ןענופעג טעמוא ליפיוזא ,געט עניימ ןבָאה
 ,ןענייש דיירפ רעטסלעה ךרוד שינרעטצניפ יד ךיוא ןעק'ס יו ןוא
 .דיל ןיימ ךרוד שינרעטצניפ יד ךיוא טנייש

 ,ןענארק עקידנעניר ןופ ןכיימ עלא ריד בינ ךיא
 .יוט ןטרעלקרַאפ -- ןּפָארמ ַא םענ ךיא
 ,ןטעקאר עקידרעטרעוו ןופ סנגיובנגער ץלַא ריד בינ ךיא
 קנופ ןקיצנייא ןַא --- ןרעייפ עלַא ןופ םענ ךיא
 :יוזא ךיא בָאה טלָאה ןוא

 ןענאּפש ןשינרעטצניפ עלא ךרוד ,קנופ רעקיצנייא ןַא
 :יוזא ךיא בָאה טלָאה ןוא

 .רימ םורא ךעשיוכ םעד טלעה סָאװ טכיל סָאד ןיילא ןייז

 ,ןעזעג בָאה ךיא
 ;ןלעטשרַאפ ןרעייפ ץלַא -- קנופ ַא

 ,ןעזעג בָאה ךיא
 .ןלעהעצ ןגרָאמ םעד -- ןטכענ ןדנילב ַא

 ,ןעזעג בָאה ךיא
 :ןעילב ןעיַאמ טנזיוט יו .רעבָאטקַא םעד
 ,ןעזעג בָאה ךיא
 ןעיצ עקינעי ןייז םירָאװ ןופ ךיוא לגיופ ןטסנעש םעד
 ,ןקערש טינ ךיז ןדכאּפ רעד יו לעװ ךיא ןוא
 .ךָאלנזױמ ןיא עליּפַא ,טעקאנ ןָאטסױא טרָאװ ןיימ

 ,ןעזעג בַאה דיא

 ;ןגַאט עזַאלדנע ןַא טכַאנ ַא
 ,ןעזעג בַאה דיא

 .ןגָאירַאפ ןדכאּפ סעד -- םערוטש ַא
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 רעטסיוו רעד ביוט ךיוא טרעוו ןענזַארב ליּפוצ ןופ ןעוו ןוא
 ,רעגזארב

 :קױּפ רעמאזנייא רעד ,סיוא עליפט ַא טמוטש
 -- םוק ,רעקיױּפ רעווַארב ָא ,םוק
 ,םנקלָאװ יד ןעקנעבסיוא ךיא לָאז יו
 ,ןגער רעד טינ זַא
 ,רימ ןיא טקיױּפ דייר עטרַאה לגָאה ַא רָאנ
 ;םוק ,רעקיױּפ רעווַארב ָא ,םוק
 :קױּפ רעמאזנייא רעד סיוא עליפט ַא טמוטש
 ,םוק עטסביל ָא םוק -- טּפַאשקנעב ַא ,םוק
 ,דיירּפ ןוּפ -- דיירפ ןיימ ריד ןָא זיא טשרעדנא לייוו
 --דלעפ ןעיירפ ןיא שינרעטצניפ עקיטּפוד א זיא'ס טשרעדנא יוו
 רעמאקנטיוט ןיא שינרעטצניפ רעטעּפשימרַאפ ַא ןופ
 -- ,טיילּפ עקירעיורט ,ָא ,םוק ןוא
 ,ןייש ןטסרעטיול זיב טנָאנ סָאװ טייקלקנוט א ביג
 .טייקלקנוטמ זיב ךרודא טמענ סָאװ ןייש ַא
 -- ןרערט זיב ףיוא טרעדיוש סָאװ דיירפ ַא ביג ,ָא
 ,טיילפ עקירעיורט ָא ,דיירפ ַא
 ,ףיוא ןפימ יד טביוה סָאװ
 -- ףיורא ךיוה רעטסקידנעקנעב רעד זיב ייז טגָארט ןוא
 .ךָאװ יד ןוועטנָאי לָאז סָאװ ןייּפ ַא ביג ,ָא
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 קעשילַאכימ ,יָא

 :עסיַאמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא
 .טיובעג סנקלָאװ ןופ יו ,עלעביטש טרעכיורַאפ ַא
 .למיה רענעשָאלרַאפ ַא -- ליד םענעדרע םעד א
 -- טיוט רעד טניואוו םעליוסיעב ןטנעַאנ ןיא
 .למיש ןופ ץרַאה ַא טימ ,זָארג ןופ ףוג א טימ

 ,עקיטכיצ סעטָאלב טימ סעכיי ןיימ ,קעשילאכימ ,יִא
 -םיכָאלַאמ ןיא רעדניק עטעשזרומראפ :סעסיַאמ-עבָאב טימ

 ;ןליּפש

 ,ךייט-ץיליוו ןטייוו םעד טימ

 .ןליטש ריד ַאב טשרוד םעד טמוק סָאװ

 -- עקיטכיל ןשינרעטצניפ טימ סעכיי ןיימ ,קעשילַאכימ ,יָא

 ,ןסָאװרַאפ סנדייז םעד ןוא סרעשפע סעבָאב רעד טימ

 ןטָאש ַא ןופ ןטָאש רעטעביז רעד -- רעגניפ-ערָאמעג ןופ

 ,ןזָארג-עסמוק יד םורפ ןעמעק ךעלעטניוו ואוו

 .טָאג --- למירעוו סעדעי ,סענ -- זיא עלעדמעז סעדעי ואוו

 =-רימ רוה
 ,סעירק-זייא עטשרע יד טביירט סָאװ ורמוא רעקידגנילירפ ןייד
 ,עיליוו רעד אב ךעלדיימ ןוא ךעלגניא ןופ רעמיצ רעד
 ןרָאבעג לדײמ-רעסַאװ ַא טרעוו עילַאװכ רעדעי ןופ ןעוו
 -- טרָאד ןוא
 ,עינזוק סמעיאכ-רעטעפ ןופ עמייא רעקיטכַאנ-בלַאה ןיא
 .רעסעמ ןקידעניק םעד -- רעטסטבילרַאפ רעד טפיילש
 ,רימ ךרוד
 ;ןרָאעטעמ עקידנלַאפ -- סעוורוכ עטקנעברַאפ יד
 .רעפערג ןטלעוו עלא ןופ -- עלעגעטש עטסלָאמש ןייד
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 ,ףימ ךרוד
 ,ןעגנוי עטעוועטנובעצ ןופ סעקארד יד ,לסעג-רעזַאכ ןופ סאה ןייד
 ,רימ ךרוד
 .ןעגניז סגנילירפ טנזיוט ןופ קיבײא טעוו ,טסבראה רעדנילב ןייד

 ןריס ךרוד
 ,םעקערטש עקידנעלנָאװ יד -- רעלטעב ענייד ןופ

 ,ליוה ןוא סעוװרָאב ןעוו
 -- ןּפרָאװרַאפ
 ,ףרָאד םענעשָאלרַאפ ַא רעטניה
 ליטש-קידעמייא יוזא ,טכַאנ רעקידנעיירש רעד ייז ןעשטרָאק
 ,םיורג יד דניז סעשָאר ַא יו סָאצכ ןקידעלַאלק םעד ןעעז ןוא
 ;ןגָאט ייז ןעמענ ליורג סעברָאט יוו זיב
 ,רימ ךרוד ןוא
 :ןלעּפ ענעסימשעצ טימ טניה עשלָאהָאק ןופ טנלע רעד
 ,ליבטג קידעכיצער סָאד
 .ןגָאירַאפ רעגנוה םעד ןוא טסָארפ םעד טגַאװ סָאװ
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 קעשילַאכימ ,יָא

 :עדנעגעל עלעה -- רָאװ עלעקנוט ,קעשילַאכימ
 -- ןבעגעג רימ טסָאה
 ,ןבעל-רעבמעטּפעס א ןופ ןטּפַאז עטַאז טימ טינ ,רעטרעוו
 -= ,ןביורטנייוו ענעסָאגעגנָא-לופ ףא ,רעקיש ןגיל ןרעטש ואוו
 ,רעמוז רעטרעגייּפעג ַא -- קעז עטעוועריצרַאפ ןיא ואוו רָאנ
 .רעביטש עקידנעיסָא יד -- טסָארפ טימ ןוא םעלַאד טימ טקערש

 :ןבעגעג רימ טסָאה
 ןגיובעג עמכָאכ רעוויס ןופ טסַאל טימ ,םינייקז -- רעטרעוו
 ,ןריצַאּפש ענעגרָאברַאפ ףַא -- רעטרעוו ןוא
 ןגייווש קידענָאוװעל טכָאק ,טולב ןטבילראפ ןיא ןעוו

 .ןריפראפ ךיז ערעדנא יד ענייא ,ןלייא סעגער ןוא

 ,טייקיבייא עגנוי ַא -- סיוא ןליּפש סָאװ רעטרעוו
 ;ןייװ ןקידנטסולג ןיא -- טלַארוא רעד גנוי טליּפש םע יו
 ,ןגָאי סָאװ רעטרעוו
 .ןוז רעד ןופ דָאר רעד ,טכַאנ רעקיבייא ךרוד
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 :עדנעגעל עלעה -- רָאװ עלעקנוט ,קעשילַאכימ
 -- ןבעגעג רימ טסָאה
 ,ןעלמעק עקידערואווג ,ערעווש -- רעטרעוו
 -- ,ןדָאלעג סרָאבדימ ץזָאלדנע רַאפ דלודעג טימ
 ,טײװ-ןלַאקַאש ןדליוו ךרוד טיירג
 .ןדָאב וצ דמַאז ןקידנעירב ןיא טשרוד םעד

 ,ןייש ןופ טייקטכייל רעד טימ עגנירג רעטרעוו ןוא
 .טייהיירפ יד זיוהנמיוט ןיא סיוא ןגָאט סָאװ
 ,ענעשַאלרַאּפ-קָאטש -- ךעלדלעוו ךרוד ,רעטרעוו
 .ןריּפשוצסיוא עניוס םעד ,ןדנואוו ףא ךיז ןרַאש סָאװ
 ,ענעסָאלשרַאּפ רעסעלש טנזיוט רעטנוא ,רעטרעוו
 .ןריר ןעק דרָאמ טינ ןוא דעש טינ סָאװ

 .ןרעטש ךעלעסעג עמורק ,סמערוט רעביא :רעטרעוו
 ,לַאטש ןקידנעיירש ןופ ןכליה סָאװ רעטרעוו
 .לָאמא ןופ שיור םענעדיײשַאב טימ
 ,ןרעווקס עקידנרָאצ -- רעטרעוו
 .ןאיצניווס יו קירעגנוה ,קעשילַאכימ יו טבילרַאפ
 -ןטיוטמ -- רעטרעוו ,םעילט ףַא ענעגרָאװרעד -- רעטרעוו

 ,ןעמולב
 ,ןַארַאפ זיא טייקמוטש רעד ןיא גנַאלק לפיוו ןלייצרעד
 .ןעמונעגכרוד זיא טייקצראווש יד ,ןוז לפיוו טימ
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 קעשילַאכימ ,יָא

 == קעשילַאכימ ,יַא

 :רעבירא וטסיב טייהדניק ערַאד ןיימ רעביא
 ָאדַאנרָאט ַא ןופ ןַאּפש טימ
 .גנאלק-ךטעלעקס רָאנ ןזָאלעג ןעננַאזעג עלַא ןופ ןוא
 ,טקילפעגסיוא ןעניגַאב םענעגיצ ןייד ןבָאה ןטַאמרַאה
 טקישעגנ ךעלדרעב עקידנגָאט טימ ,ןגיצ ןבָאה'ס ןעוו
 .רָאי-טוג ,ןגרָאמ-טוג ַא -- ןרעטש-ןגרָאמ םעד
 .גנאגפיואנוז ןקידנטיוט א ןופ שַא רעקידנואוו -- קעשילַאכימ ,יִָא

 ,טור-רעייפ סעשָאר םעד -- רימ ךרוד
 ,טכַאנרַאפ ןקידנעַארק א ןופ סערוסב עזייב יד
 .ךאד ןדעי ןייד רעביא ,ןעקנוזעג זיא סָאװ

 .ןרָאד ןקידנעיָאװ ַא -- םערומש ןיא :ןעזעג ריד בָאה ךיא
 .רעביל רימ וטסיב ןעמולב ץלַא ןופ ,ןרָאד ,יָא
 -- ןטָארעג ןייז טינ ריד ןיא לָאז יוו ,קעשילַאכימ ,יָא
 ,טולב ןיימ ןוא דיל ןיימ ,דיירפ ןיימ

 -- רימ ךרוד זַא
 ןמסקיצנאװצ ןופ שזַא ערואווג ןייד ןוא ןוז ןייד ,טיוט ןייד טכיול

 .רָאד
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 עניָאמ עבָאב ןיימ טרָאװ סָאד טָאה'ס

 :דיירפ עטייוו ןיימ -- לקינייא רעטנעָאנ ןיימ ,גָאט ןטוג ַא
 ,לרעמיצ ןייד ןיא
 ,ןבעל-סעקכַאד סָאד סעדייז רעטלע-רעטלע עניימ ןופ ךיא ץעז

 ,טמעשרַאפ קרָאי-וינ ןופ טָאג ןשירטקעלע םעד ךיא עז
 -- ,ןבעווש לטכיל-רעיורט ַא םורא ,ןטוגטינ ןקיבלעז םעד טימ
 רעמיש ןקיבלעז םעד ןיא ,ןעקנַאצ םַאטש ןקרַאטש ןיימ ךיא עז
 ;ןעגנַאלש עקיכיור -- םוא עילעטס רעד ףא טריפ סָאװ
 ,טנעקרעד ךיא בָאה ,טנעוו-עוורוכ ענייד ַאב
 .ןעגנַאזעג-טיונ עקיבלעז יד -- טניוו םעד ןופ

 :דיירפ עטייוו ןיימ --- לקינייא רעטנעַאנ ןיימ ,גָאט ןטוג ַא
 -- ןעמַאנ ַא וטסיב סעכיי ןצלָאמש ןיימ ןוא רימ ךָאנ
 ,ןטילּפ-עיליװ ןוא רעקעה-דלַאװ ,רענלימ ןופ סעכיי ַא
 ,םיריוביג -- סעדייז ןופ סעכיי א
 -- ןטירעג עטרעשַאב יד וצ ,ןצילב ףַא יו ,דרעפ ףא ןבכַאה סָאװ
 .ןענַאמרעד וצ ןענעשמיש טימ -- רעקזיי םַאב ,סעכיי ַא
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 קעשילַאכימ ,יָא

 :עניַאמ עבָאב עטוג ָא ,טכַאנ עטונ ַא
 ,שעדקעה רעטבילרַאפ רעד -- קעשילַאכימ
 ןסיבעגנָא טינ ץלַא ךָאנ עקלוב טימ טָאה
 ,שעדקע רעכעלפעה רעד -- רעגנוה ןוא
 .ןסיר-עירק עקיטייצירפ ךָאנ טסייר

 -- ,ןענירג טינ רעדעס ןייק ךָאנ ןעמ טעז ,לסעג-רעזאכ ןיא

 רעדניק עשירעלטעב ךָאנ ןענירג ,סעוורוכ ענעטלָאשרַאפ יד ןיא
 עטילש יד ךָאנ ןבָאה ,ךדעלעגעטש עמורק יד רעביא ןוא

 .רעטסייג עטוגטינ
 .לביטש-ערואווק ןיא ךָאנ ןגָאלק ,ןטסברַאה עטשטיינקעצ
 ,עטימ רעד ןופ ליורג םענעשאוועגסיוא םעד רעביא

 .רעטסייט-רעבליז סנעלזַאג ַא יו ,ענָאװעל יד ךָאנ טגנעה

 ,סַאצכ ןקידמיליהט ךרוד סעבָאב עטנייוועגסיוא
 -- ץלַא ךָאנ ריד רַאפ ןכוז
 ץלַאז ןקידענַאוװעל ,טיורב ןקידנסָאיוועל
 ,ץלַא ךָאנ ריד ראפ ןענעק ןוא
 .ןעניפעג טינ טרָא-ןדיענַאג ןייק

 .עניַאמ עבָאב עטוג ,ָא ,טכַאנ עטוג א
 ,ןגיוא יד ןיא שעדקעה סעריוד טימ
 ,עניכט עקידעבעל א --- ריד ךיא עו
 ;ןגיובעג םיױויָאט-םיסיַאמ רעביא
 ,ריד ךיא עז
 ;ןעגנאגפיואנוז עטנַאזעגוצ יד --- טסיזמוא קידנכוז
 ,ןענוז ענערָאלראפ ענייד רָאנ
 .ןעניפעג טינ ןיוש ןטכענ רענעטַארטעצ רעד טעוו
 ,טולב ןיימ ןיא ,ןייב ןיימ ןיא
 .ןעגנאגעגפיוא טשרע גָאט רענעשַאלרַאפ-גנַאל ןייד זיא
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 ;רעבַאכעמ ןקיבלעז םעד ןופ

 ;19232 --- היי יי = רעטסעװש יירד

 ;1925 -----היד----= ןגָאט ןיא שטנעמ רעד

 1938 -------= (וװ ךוב ו ךוב) לטעטש קידנענערב
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