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 טניו ןסייה ןיא





 עטַאנַאס רעמוזַא

 ,ןרעסַאװ ערָאלק ,עשירפ ןיא ןדָאבעג ךיז בָאה ךיא

 .סיפ עסייוו ,עסייוו עניימ םָארטש םענירג-קיטכיל ַא ךרוד ןעזעג בָאה ןוא

 ,ןעגנַאנעג םייחא דלַאװ ןטכידענ ַא ךרוד עסעורָאב ַא ןיב ךיא

 ,סיז ךימ טשיורַאב ןוא טמעטָאעג דלַאו רעד רעווש טָאה'ס

 ,ןטיירב ַא דלעפ א ףיוא ןעמוקעגסיורא ןיב ךיא

 ,סיפ עניימ רימ טניוו רעד טקעלעג קידנעשטשַאל טָאה'פ

 נילפ רעסיורג א ןופ ןליפא ןוא ,זָארנ סָאד טשוקעג ייז טָאה'ס

 ,סיב רעד ןעוועג טרַאצ ךעלטפַאשנעדייל ןיא

 ,עביל ןוא זַאטסקע לופ ןעמוקענ םייהַא ןיב ךיא

 ,סייה טמעטָאעג בָאה ךיא ,ץרַאה ןיימ טּפַאלקעג טָאה קיטסַאה

 ,ןגיוא עניימ רַאפ ןעוועג ץלַא זיא ךעלרעדנואוו ןֹוא

 .סיורג א ןעשעג רימ טימ סילנ 8 טלָאװ'ס יו

 ,טייה ןוא ?יטש ןעמוקעגנָא זיא טכַאנ יד ןעוו ןֹוא

 ,ןגיוצעג ,טגָאנעג ץרַאה ןיימ רימ ןיא ףרַאש סעּפע טָאה

 ,טכַאנ רעד ןיא ץימע ךימ טשוקעג טלָאװ'ס יו

 .ןניוזענ ךימ ןעגנַאלש ןטלָאװ'ס יו



 טניװ ןסייה ןיא

1 

 ירפרעדניא

 טניוו רעסייה רעד טניוו סע

 ,רעטעלב עשירפ ,עשירפ יד

 רעטומ עננוי א טנייי סע יו

 ,דניק עטשרע ,עטשרע ריא

 טניוו רעסייה רעד טשיור סע

 ,רעטעלב עשירפ ,עשירפ יד וצ

 רעטומ עננוי א טגניז סע יו

 ,דניק ,ןיל ,ויל-ויל ,ויל-ויל ,ויל

2 

 גָאטיײב

 ,ץנַאט ןסייה ןיא ךיז ןגיוו סע

 ,טניוו ןסייה םעד ןופ סמערָא ןיא

 ,ץנאלגנענוז ןיא

 ,ןגייווצ סרעכעפ ענירג טימ

 ,דניז ןֹופ דָאהַארַאק ןיא ךיז ןעיירד ייז

 ,טניוו ןסייה ןטימ ןטכָאלפעצ



 ,טריילקעג ןיישנענוז ןיא

 ,טדיישעצ ייז ןרעוו טָא

 ,טניוו ןטימ ןטכָאלפעצ קירוצ ייז ןענייז טָא

 ,ןנייווצ ןופ ןרעדָא יד ןיא טולב עסייה יו

 ,דניז ןופ דָאהַארַאק ןיא טַאלב סעדעי טצנַאט

 ןגייווש ,ןעור רענייא טינ ליוו סע

 .דניז ןוֿפ דיל ַא טנניז ןוא טצנַאט ןוא

3 

 טכַאנרַאפ

 ,דניז ופ ץנַאט רעד זיא טקידנעעג
 ,טניוו רעסייח רעד זיא ןפָאלשנַא
 ,טכַאמשרַאפ דימ ןענייז רעמיוב יד
 טבַארטרַאפ ךיז ןעיצ ,ןעיצ ייז
 ךיוה רעד ןיא ?מיה םענייר םוצ
 ,ךיור רענירג ,רעניד יו



 קַאמעה ןיא

 .קַאמעה ןיא גיל ךיא

 ,ןוז יד ןיירא סייה טנייש ןגייווצ ךרוד

 ,ןניוא עניימ ךאמראפ ךיא

 טפירש ןשיזעניכ ןעיולב ַא עז ןוא

 ; טַאלב םענעדליג ַא ףיוא

 תויתוא עשיזעניכ עיולב קיטכיל

 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעלקניפ

 רעטצנעפ עשיטסאטנַאפ עניילק יו

 .םערוט םענעדליג א ןופ טנַאו ַא ףיוא

 ,טפירש יד טינ ייטשרַאפ ךיא

 : ץרַאה ןיימ טקירדרַאפ סעּפע רָאנ

 ,ךיד ביל ךיא ,ךיד ביל ךיא

 ,טפירש עשיזעניכ עיולב יד ךיא זעל ױזַא



 ןגרָאמירפ

 ,ןסָאגעג ןגער א טָאה טשרע עכלעוו ןופ ,סנקלָאװ יד

 ןסָאנעצ ןנרָאמירפ ןיא דלָאנ ןרעטיול טימ ךיז ןבָאה

 ,ןשָאלרַאפ ךעלעמַאּפ טרעוו דלָאנ סָאד

 ,יוט טימ יוװ ,טקעדַאב ,ןרערט טימ יו ,טקעדַאב ןֹוא

 ,יולב זייוורעטרע טרעוו ?מיה רעד

 ,לעווש םייב ןענַאטשענ זיא טכַאנ יד

 ןגיוצרַאפ ןלַארטש עקידנעילג יד ןבָאה סנקלָאװ יד

 ,לעה זיא למיה רעד ,קעװַא זיא טכַאנ יד

 ,ןגיוצרַאפ ןרערט עקיטכַאנ טימ רָאנ



10 

 עסייוו סנקלָאװ

 ,טַאזננַאל סנקלָאװ עסייוו ןעמיווש

 ,עטבארטרַאפ ,עט'מולח'רַאפ יו

 ,םַאזננַאל םוא סָאנ ןיא ייג ךיא יו

 ...עטכַארטרַאפ ,עט'מולח'רַאפ ַא

 ןענורעצ םיורט ַא טרעוו סע יו

 --- ןסיז ,ןטכייל ַא ףָאלש ַא ןיא

 ,ןענורעצ ךעלדנקלָאװ ןרעוו

 . ..ןסירעצ ךעלדנקלָאװ ןרעוו



 םרוטשט ןרַאפ

 ,ןרָאװעג רעווש ןוא גנע ןיא טפול יד

 ; רעיורג ,רעקירעדינ למיה רעד

 ןרָאלרַאפ ךיז ןבָאה סנטָאש

 ,רעיולב ַא טייקלקנוט ַא ןיא

 ױזַא סייה ןוא דליוו ןקוק סע

 ; ןקילב עיורג סלמיה םעד

 ייז רעטנוא טעזױּפ רעכיילב ַא

 ,ןקירבַאפ יד ןופ ךיור רעד

 םי ןיא םיוש רעסייוו יו ,זיא סע

 --- ןסירבַאפ יד ןופ ךיור רעד

 םאצ ןרעווש ,ןעיורג ?קנוט ןיא

 .ןקירב עקידנקלָאװ ןופ

 ,ןטלַאּפש ,ןסירב יד ןיוש ןגעז טָא

 ; ןנעז עקידרעייפ סייוו

 ןטלאהאב ךיז רעכיג ןעילפ טָא

 .ןגער ןופ ךעלעבכייט ייווצ

11 
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 טייקדימ

 ,דימ ןיא ץלַא ,טרעווילנרַאפ ץלַא

 ,טירט עליטש ,ליטש טימ ורַּפִא םוצ טייג ןוז יד

 ,ךיוא טנייה ,עקנַארק ַא ,עדימ ַא זיא ןוז יד

 .ךיילב קירעיורט טנייה זיא ןוז יד

 ךייוו ןוא ןפָאלשרַאפ סנקלָאװ יד ןעילג סע

 ,ךיֹוה רעד ןיא ליטש-ליטש ןפָאלשנַא ןרעוו ןוא

 ,דרע רעד וצ טכַאנ יד עדימ ַא ליטש טייג סע

 ,טרעוו רעלעקנוט ןוא רעליק



 גנַאגרַאפנוז

 ,םיריזח רעבליז ןופ סנקור ענעדליג טימ

 ,ררעפ ענעדליג טימ סענובַאט עצנַאנ

 -- םיריוכט ןוא סעבַאשז ענערליג

 ,ררעווש םענעדלינ ןקיצנייא םעד ןנלָאפ עלַא

 טנאה רענרעדליג ריא ןיא ןוז יד טלַאה דרעווש םעד

 ,זנערפ טימ סעצייל ייווצ ןענייש רערעדנַא רעד ןיא

 טנַאװ רענרוּפרוּפ ַא ןופ ּפָארַא ליטש טרָאפ יז

 .זנעג ןוא ןענַאװש ענעדליג ףיוא

15 
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 סנקלָאװ

 ןייז טינ לעה סנקלָאװ ןענעק סע

 ,טייגרַאפ ןוז יד ןעוו

 ,ןייש רעבליז רעד ,ךוּפ רעטיור רעד

 ,טיינעצ ןוז רעד טימ

 יק עדַאטס עטיור ?קנוט ַא

 ,ןייטש טרעווילגרַאפ ךיוה רעד ןיא טביילב

 ירפ ךָאנ ןייז טלָאװ ייז רַאפ יו

 .ןייג ןפָאלש וצ לַאטש ןיא

 יק עדַאטפ יד טרעוו ךעלעמַאּפ

 ןסָאגרַאפ ךייט ןעיולב ַא ןופ

 וק רעטצעל ןופ קע רעטיור רעד

 .ןשָאלרַאפ ךייט ןיא ךיוא טרעוו

 גערב םייב ךייט ןופ וק ַא טנייצ סע

 ןסַאלב קידלָאנ ַא ןרָאה ַא

 נעוו למיה ןעיולב ןטיירב ן'פיוא

 ,ןסַאלענ ףיוא ןרעטש ןעייטש



 גנילירפ

 ,טכַאנרַאפ טָאה ?מיה רעזָאר רעד

 ,טשוקעג דלעפ עצרַאוװש סָאד

 ,טבַאנ ןעמוקענ זיא סע ןעוו ןוא

 ,ןגעלעג דלעפ ןפיוא ?מיה רעד זיא

 טסורב עסייה ןייז דרע רעד וצ טגיילעגוצ ןוא

 ,בייל ןייז ןופ ןטּפַאז יד טימ טכַאנ עצנַאג ַא יז טקיטעזעג ןוא

 טניּפשעג ןיישנענוז ?מיה רעד טָאה ןגרָאמירפ ןיא

 .בייוו רעצרַאוװש ןייז ןופ רעּפרעק םעד ףיוא

15 
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 דלעפ ַא

 דלעפ ַא זיא קידנריר יו

 ,ןעננוצָארּפש ךעל'הפוע טימ

 ,ררע רעטנקירטעצ ןוא רענייטש ןשיווצ

 ךעלעכליימ ענעפָא עקיטשרוד יו

 ,למיה םוצ ייז ןקוק

 לעה קיטכיל ןשַאוװעגנסיוא

 ךרע רעטכייפ סנפיוה ףיוא ייז ןעלכיימש

 ,ןגער ַא ךָאנ

 ,טסירב עצרַאװש ףיוא ךעלרעדניק יו

 . ףךעלדיימרַאפמוא רָאנ ,טסיירד טינ

 דרע רעצרַאװש רעד ןופ ךעלּפעק יד ּפֶא ןלייט ייז

 ,עביל וצ ,ןוז רעד וצ ךיז ןעיצ ןוא

 ,רעטומ רעד ןָא ןסעגרַאפ

 רעסעמ סרעטינש םעד זיב

 .דרע רעד וצ ייז קירוצ ןייא טינ טנייב



 יטנוַאק ןַאװילָאס ןיא

1 

 ,ןגער ןכָאנ טנייה העש עלעה עטשרע יד

 ,ןנעקטנַא דלימ ןוא ךייוו רימ ןוז יד טנייש סע

 ןלָאט סיטנוַאק ןַאװילָאס ןופ רעדלעמ יד

 ,ןלָאמש םעד ,געוו םעד םורַא ךיז ןעיצ טייוו

 ,רעדלעוו יד גרעב ףיוא ךיז ןעיולב ץעגרע ןטרָאד

 . ..רעדלעפ יד ןענייז טמיוצענ ענילַאמ טימ

 ,גנירג ױזַא טינ רָאנ זיא םעד טימ ךיז ןשירפרעד

 גניר ןט'פושיכרַאֿפ ַא ןיא ךיילנ ןיירא טסלַאפ וד

 טנעה עקידעכעטש ,ענירג עטקערטשעגסיוא ןופ

 ,טנעוו-רענרעד ,ןנייווצ ןופ ענעטכַאלפענסיוא ןוא

 ,ןנער ןכָאנ ליפ ױזַא ָאד זיא סענילַאמ רָאנ

 ,ןגעקטנַא דלימ ןוא ךייוו ךָאנ ץלַא רימ ןוז יד טנייש סע

 םרַאפ םוצ ןייג טינ ךיז ?ייא ךיא רָאנ ,ךלימ עשירפ ןיוש טרַאװ סע

 ,םערָא ןיימ ךעלענייווצ יד טכערב ךיז קידעכעטש ןוא

2 

 ,רעדלעפ ןופ קיַאזָאמ עטיור ,עלעג

 ,רעדלעוו ןופ ןעמַאר ןיא טמיוצעג

 ,םיוב רעמַאזנייא ןַא ןטרָאד ןוא ָאד

 ,םיוק-םיוק ןעמ טעז גרעב יד

 ,טלעוו ַא רעמיוב ןופ יו טמיוזעג

 .טלעטשרַאפ לּפענ ַא טָאה גרעב יד

17 



18 

8 

 ...טלעטשרַאפ עיורג ַא טייקכייוו ַא טָאה גרעב יד

 ,רעסעב זיא ױזַא --- גרעב ןייק

 ,רעסערנ ,רעטייוו טרעוו טייוו יד

 ןטייוו עכייוו יד ןיא

 ,לעז ןיימ םוא טעשזדנָאלב טכייל

 ןטייוו עכייוו יד ןיא

 .לעה ןוא ךייוו יז טרעוו
 ,טלעוו עצנַאג יד טמיווש טייקיורנ רעכייוו א ןיא

 ...רעסעב זיא ױזַא --- טלעוו ןייק

 ,רעסערג ,רעכייוו טרעוו ניוא ןיימ

 טייקיורג רעכייוו רעד ןיא

 .דרע ןייק ,טלעוו ןייק ָאטינ

 טייקיורנ רעכייוו רעד ןיא

 ,טרעטשענמוא ךיא םיווש

4 

 יז ןוא רע

 ,םַאטש ַא זיא רע

 ,םַאטש ןפיוא רעטעלב ענירג יד --- יז

 ריא וצ םיא ןופ ךיז ןעיצ סע

 ,ןטפַאז ערַאבטכורפ ,עטעפ ,ןטפערק עלעקנוט

 טניוו ןופ ריר ןדעי טימ ףיוא טרעטיצ יז

 טכַאל ןוא ךיז טעקשוש ןוא

 ,ךיז טרעבליז ןוא

 ; טכיזעג ןבכעלקילג ַא ףיוא ןניוא יו



 .רעמוטש א ,רעכַאפנייא ןַא ןיא רע

 ,ןרילָאק עקיטכערּפ ןיא יז טברַאפ טסברַאה רעד

 ,םַאטש ןופ זייב יז טביירטרַאפ טניוו רעטלַאק רעד
 ,רעכַאפנייא ןַא ןייטש טביילב רע ןוא

 ,.רעמוטש א ,רעקיטפערק ַא

8 

 גרַאב ןופ

 : ןעזרעד ןוא גרַאב ןפיוא ףױרַא ןיב ךיא

 ,ןכייט ענעדליג יו ,רעדלעפ

 ,ןפיש ףיוא ןעלגעז יװ ,ייז ףיוא רעמיוב ןוא

 ,ןכייט ענעדלינ ףיוא ןעלנעז ענירג

 ןפיט ַא ,םענירג ַא ,טנורגּפָא ןַא ןיא טנעאנ ןוא

 ,גנַאלש עוָאזָאר ַא יו ,געוװ רעד

 ,ןפיש ןופ ןעלנעז ענירג םורַא ןוא םורַא

 ,לָאצ א ןָא ,דלַאװ ַא יו

 ,ֿלָאט ןיימ ןעוועג זיא ןיילק יו ,קיטשינ יו

 : לָאט רעקנינירג ןיימ

 ,רניוו ןופ ןעלנילפ ףיוא יו ,ךיז טָאה ןגָארטעג

 גנַאלק-רעמָאי ַא ןטרָאד ןופ

 ; דניק עקניניילק ןיימ ןפורעג טרָאד טָאה ךימ

 ,טדימשענוצ גרַאב םוצ ןעוועג ןיב ךיא רָאנ

 ,דניוו רעד טעדוהעג ןוא טשיורעג טָאה גנַאל ןוא

 ,דניק סָאד ןפורעג ןוא טנייוװעג טָאה גנַאל ןוא

 .טירט עניימ טרעהרעד טָאה לָאט רעד ןענַאװ זיב
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 עטיקסָאמ יד

 ןברָאטשעג טלָאװ ךיא

 ,טכַאנייב טנייה רשפא

 .עטיקסָאמ עקניניילק יד טינ ביוא

 טסייב ,ךימ טסייב יז

 קערש ןופ ךימ טרעטנימ ןוא

 ,סעװַא טינ ץלַא רימ ןופ ?ליוװ ןוא

 ןיד ןוא ליטש ױזַא טעמושז ןוא

 ,טסיירט ןוא

 ,טלעוו רעד ףיוא ךָאנ ןיילַא טינ ןיב ךיא זַא

 ,טיונ ןיא ךימ ןזָאלרַאפ טינ טעוװ יז ןוא

 .טיוט יו ,טכַאנ יד זיא ךעלקערש ןעוו



 ךלעפ ןפיוא קידנגיל

 למיה ןופ ןָאפ ןעיולב טנעמיר ןפיוא

 ,ןעגנַאז ענעדליג ןוא עסייוו ןעמולב דלעפ

 למילב קידנעילפ סייוו ַא יו ,טילפ טָא

 .ןעגנַאז ענעדליג ןיא רעסייוו גנילרעטעמש ַא

 ןעגנַאהַאב ?מיה ןופ ןָאפ רעד ןיא טרָאד ןוא

 ,ענירג ךעלדנקלָאװ טימ יו ,דלַאװ ןופ ןציּפש טימ

 ןעגנַאז ענעדליג ןוא ןעמולב יד ןיא גיל ךיא

 .עניד קידתודוס וצ רענעט וצ ךיז רעה ןוא

 ,ןעגנַאז ןוא ןעמולב עקניסייוו ךיז ןעשטּפעש סע

 ,זָאלב א ייז טוט ?טניוו ןופ שיור רעד ןעוו

 ,ןעגנַאהרָאפ ענירג יד ?דלעוו ןופ ןשיור סע

 .זָארג ןיא ?ירנדלעפ ַא ץלַא טפַאלק סע

 ןעגנאז ןופ ןלאואוו עניד יד ךרוד עז ךיא

 םי ןזָאלדנע ןַא ,ןעיולב םעד ,למיה רעד

 ןעגנַאז ןופ ןלַאואוו עניד יד ךרוד רעה ךיא

 ,םַאנ ןזָאלדנע רָאנ ,ןליטש םעד
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 ,רעמיוב עביל ,ןטָאש רעייא ןיא וצ ךימ טמענ

 ,ןגייווצ ערעייא ןופ ענייא ןייז ךימ טזָאל ןוא

 לעז עטרעיורטרַאפ שירַאנ ןיימ ןזָאלרַאפ ליוו ךיא

 ,ןגייווש ןקיבייא ןיא ןעקניזרַאפ ןוא

 ,ןשטנעמ ןשיווצ ךיא ןיב טנלע ןוא ,רימ זיא רעווש

 : ןגייווצ רעטסעווש יד טימ ןייז טינ טנלע לעװ ךיא

 ,ענירג ךעלטעלב יד טימ ןשוק קידנעטש ךימ ןלעוו ייז

 .ןגייצ רימ סעּפע ןוא ןעקשוש רימ סעּפע

 ןגייצ טייקנייש עביל רעייא רימ טעוװ ריא ,עי

 טניוו רעד ךייא טביל סע יװ ,ןלייצרעד ןוא
 ענירג ךעלטעלב יד ןעלקָאש ךיא לעװ דיירפ טימ לופ

 ,דניק ַא יו ,ךיז ןרעהוצ ןוא

 ,ענירג עקיטסול ַא רימ ןיא לעז ַא ןכַאװרעד טעוװ סע ןוא

 טניוװ ןופ ןייז טבילענ ןוא ןביל לעװ ךיא

 ןייטשראפ טשרע ךייא טימ ךיא לע ןטליּפשרַאפ ןבעל ןכָאנ ןוא

 ,דניז ןָא ,ןדייל ןֶא ןבעל זיא סע םונ יו



 עמַאד סוקריצ יד





 ודירב עביל ַא

 ןביירש ןצעמיא וצ ןלעוו טלָאװ ךיא

 .ףירב עביל ַא ,ףירב עביל ַא

 "עביל יד, ,גנוצנַאלפ ןופ ןעלצרָאװ יד

 .ףיט םעניימ ןצרַאה ןיא ןסקַאװ

 ,גנוצנַאלפ עקיכעטש ןוא עדליוו ַא

 .טניוו ןקיטסברַאה ןופ עטייזרַאפ

 ,עביל ןיימ ,גנוצנַאלפ ןייק טינ זיא'ס ,ךַא

 .דנילב ןוא טעקַאנ ל'שפנ ַא זיא'ס

 גנוצנַאלפ ַא ןבעל טימ ןוא טולב טימ

 ,טיירש'ס יװ ןוא טנייוו'ס יו ,ךיז טסייר'ס יו

 לבליימ ןטימ טכוז קידתונמחר

 ,טייוו רעדָא טסוּפ זיא סָאװ ,טסורב יד

 ,עביל ,ל'שפנ עקירעגנוה סָאד

 ץרַאװש טרעוו'ס זיב ,טנייוו ןוא ךיז טפרַאװ

 ? ןרָאבעג ןוא טייזרַאפ סע טָאה רעוו

 ? ץרַאה ןיימ רימ טסייר ןוא סע טנָאנ רעוו

 ןביירש ןצימיא וצ ןלעוו טלָאװ ךיא

 .ףירב עביל א ,ףירב עביל ַא

 ןעגיסעגג .1 .8
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 ןטייו עטלּפענרַאפ ןיא

 ןעשזדנַאלב ביל ןבָאה ןגיוא עניימ

 ,ןטייוו עטלּפענרַאפ ןיא

 ןטייוו עטלּפענרַאפ ןיא

 ,ןטייר ןביל ןיימ ךיא עז

 רעביל ןיימ ןברָאטשענ זיא סע

 ,ןטייוו רעד ןיא רימ ןופ

 .ןטייוו א דנַאל ַא ןיא

 רעביל ןיימ ץינרע טניל סע

 ,ןטייוורעד ןיא רימ ןופ

 ,ןטייוו ןטלּפענרַאפ ןיא

 דרעפ ַא ,ןטָאש ַא ףיוא

 ןטייר וצ רעביל ןיימ טמוק

 ,ןטייוורעד ןופ רימ וצ



 קילג ןופ םידָאפ רעד

 ,קילג ןופ םידָאפ םעד ןסירענּפָא ןיילַא

 ,ןעניפעג טינ קירוצ םיא ןעק ךיא ןוא

 .קירוצ ןעניפעג טינ ןעק ךיא

 ךיז וצ ןניוצענ קרַאטש וצ בָאה ךיא

 ,סילג ןופ םידָאפ ןיימ ,קילג ןופ םידָאפ םעד

 .ךינ םיא ןסירעגרעביא ןוא

 ,ןעוועג רע זיא רענעדלינ ַא

 ,רעניד ,רעקניכאוװש ,רעקישטילג א

 .ןעזענ םיא טָאה ןעמ סָאװ םיוק ,םיוק

 ? רעדיוו םיא ןעניפעגנ ךיא לָאז יו

 רעניד ןוא רעכַאוש ץלַא ךיא רעוו קידנכוז

 .רעדימ ץלַא ךיא רעוו קידנכוז

 ָארו ךיוא ךיא רעוו קידנכוז

 ןעננערב רימ םידָאפ ןכעלקילג םעד רשפא טעוו'ס

 .העש עכעלברעטש ןיימ ,עטצעל ןיימ



 ןירענידנצעג ַא ןופ דיל סָאד

 לּפמעט ןיא ךיא ןיב טייהרעליטש

 .ןעמוקעג גָאטרַאפ טנייה

 ,טָאנּפָא ןיימ ,רע זיא ןייש יוװ ,ךַא

 ,ןעמולב טימ טריצעגסיוא

 ןפָארטעג טינ ךיא בָאה םענייק

 ,ןטלַא לּפמעט םעד ןיא

 ןפַאלעגוצ קיטסַאה ךיא ןיב

 .ןטלַאק טָאנּפָא םעד וצ

 ןזָאלעג ךיא בָאה ןָאטיכ ןיימ

 ,ןלַאפ ןעלסקַא יד ןופ

 טָאנּפָא ןיימ וצ קיטשרוד ,טעקַאנ

 .ןלַאפעגוצ ךיא ןיב

 רעדילג עסייה עטציירעצ טימ

 ,טמערָאעג םיא ךיא בָאה

 טָאגּפָא רעסיורג ,רעביל ןיימ זיב

 ,טמיראוװעצ סייה ךיז טָאה

 ,טעּפמיא ןסיז טימ טליפרעד בָאה ךיא

 ,רעדינַא לַאפ ךיא זַא

 ךימ טשיורַאב סָאד ךערייוו רעד טָאה

 ? רעדילג סטָאנּפָא ןיימ וצ



 לּפמעט ןיא ךיא ןיב טייהרעליטש

 ,ןעמוקעג נָאטרַאפ טנייה

 טָאנּפָא ןיימ ,רע זיא ןייש יו ,ךַא

 ,ןעמולב טימ טריצעגסיוא
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 טסַאג ןיימ

 ,טסַאנ ןיימ ,םָאקליו טזיב ,םָאקליװ טזיב

 ,טסַאל יד ןבעל ןייד ןופ ּפָארַא ףרַאװ

 סיוא ךיז ור ,סיוא ךיז וט

 ,זיוה ןקיטכיל ןיימ ןיא

 ,סיפ ענייד ,טנעה יד שאו

 ,שיט םייב ךיז רימ טימ ץעז

 טשרוד ןייד ,רעננוה ןייד ליטש

 , . .טסורב ןיימ ףיוא ,טסורב ןיימ ףיוא



 ,ןָאלָאּפַא ןופ טכיזעג א טימ ,וד

 ,דעמינַאג ןופ רעּפרעק ַא טימ

 ,ניוא ףרַאש ַא רַאפ סָאװ

 טסָאה וד שוח ַא רַאפ סָאװ

 ןפלָאהַאבמוא יוװ ,שירַאנ יו

 ,ריד ןנעקטנַא ךיא ןיב
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 ,נילפ ַא ןיב ךיא ,ןיּפש ַא טזיב וד

 ,ץענ-ןעניּפש ןייד טבעוװעגסיוא קיצנוק זיא'ס

 .קירוצ געוו ןייק םיא ןופ ָאטינ זיא'ס ןוא

 ,ןברַאפ רעטומלרעּפ יד ךימ ןצייר סע

 ,ןוז ןופ ץענ ןייד ףיוא ןליּפש סָאװ
 ! ןברַאטש וצ ךיא ןיב טיירג ןוא ,ילפ ַא וט ךיא



 קירב רעד

 : טלכיימשעג ןגרָאמירפ ןיא טנייה רימ טָאה טפנוקוצ עכעלקילג א

 ,קילג ןיא ןרעטש טינ םענייק ןוא ךעלקילנ ןייז ?עװ ךיא

 קירב םענעדליג ,ןסיטכיל א ןעיוב

 ,ןדייב זדנוא ןשיווצ רימ ןלעוו קיד'תודוס

 ! ןדייש טינ לָאמנייס ךיז ןלעוו רימ

 ,ןדייב זדנוא ראפ קירב א ןעיוב רימ ןלעוו קיד'תודופ

 ,םורַא ךעלביל קידנעלכיימש ,סידנרעטש טינ םענייק

 ,םורק זדנוא ףיוא ןקוק קידנזָאל טינ םענייק

 ,ןדייב זדנוא רַאפ קירב רעד ןענייש טעװ קיטכיל

 ! ןדייש טינ לָאמנייק ךיז ןלעוו רימ

 ,םורק רימ ףיוא טקוק ןעמ ביוא וליפא ,ךיא ןיב ענייד

 ,ןדיימ וצ גנוטכַארַאפ ןופ םי םעד גנירג ךָאד זיא'ס רָאנ

 ,ןדייל ןייק םענייק קידנּפַאשרַאפ טינ

 ,ןריירפ עקיטכיל וצ ןריפ זדנוא טעװ קירב רעזדנוא

 ! ןדייש טינ לָאמנייק ךיז ןלעוו רימ



 *  א /*

 ,טמערָאעג ךימ ךעלטרעצ ןוא טשוקעג ליטש טסָאה וד ןעוו

 ,ןגיוא ענייד ןרָאװעג לָאמַאטימ ךעלנעוואבמוא ןענייז

 ,טמערַאװעג ,ךימ טעשטסַאלעג ייז ןבָאה טָא

 ,ןגיוצרַאפ ,טבעווַאב זייא טימ יו ,גנילצולּפ ןוא

 ,ןרָאװעג קנַארק טסיב וד זַא טקנעדעג בָאה ךיא

 ,סוק ןייד ןעוועג זיא שרעדנַא ענדָאמ ?ייוו

 ,ןרָאלרַאפ קערש ןופ יװ ,ןייּפ ןופ יו ,טשעלַאכרַאפ

 .קור ַא ריד ןופ ןבענעג ליטש ךיז בָאה ךיא

 ,טרעמַאלקעגנייא רעקרַאטש ךָאנ ךימ טפָאה וד רָאנ

 ,ייווצ ענייד ןגיוא יד ןעזרעד ךיא בָאה טנָאנ ןוא

 ,טרעמַאהעג טָאה'ס יװ ,ץרַאה ןייד רָאנ ןענַאטשרַאפ

 .ױזַא טפַאשנדייל ןייד ריד וצ טמוק סע זַא
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 ,רָאה עניימ ןענייז סעילַאװכ עלעקנוט יװ

 ! ענייד ןענייז גערב םייב דמַאז רענעדליג יו

 גערב םייב עילַאװכ יד םערוטש רעד ןביוהפיוא לָאז

 ,דמַאז םענעדליג םעד ןוא

 ,רעכיוו ןקידוז ןייא ןיא סע ןשימעצ ןוא

 .ליונק ןייא ןיא

 סנפיוה ענערלינ טימ ךימ טישראפ

 ,דמַאז ןקידוז ןופ

 ריד רעביא ןסיגעצ ךיז לע ךיא

 ,לעװ עלעקנוט ַא יו

 ,רייז רעצרַאוװש רעקיטכיזכרוד יו

 ךיז רימ ןלעוװ ןשימעצ ןוא

 רעכיוו ןקידוז ןייא ןיא

 !ליונק ןייא ןיא



*/ *+6  * 

 ,רעביל ןיימ ,ןרעליש עקיאייפ ןייד ןיב ךיא

 ,עביל ןופ תודוס יד טנרעלעגסיוא ךיג ךיז בָאה ךיא

 ,רעבירט זיא רימ םורַא ןבעל סָאד סָאװ ןוא

 עביל ןֹופ תודוס יד ןיא ןיירא רעטּפָא ךיא קוק ץלַא

 רעביא ייז רזח ,ייז רזח ךיא ןוא !

 ,רעביל ןיימ ,ןרעליש עקיסיילפ ןייד ןיב ךיא

 ,עביל ןופ תודוס יד ןיא ןיירא רעטּפָא קוק ךיא סָאװ ןוא

 ,רעבירט ץלַא ,רעבירט ץְלַא קילב ןיימ טרעוו

 ,עביל ןופ תודוס יד ןיא קוק ךיא רעפיט סָאװ ןוא

 .רעביל ץלַא ,רעביל ץְלַא רימ טיוט רעד טרעוו
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 ,לעווק ךיא ,טסלעווק וד

 ,טָאג רעד זדנוא ןיא טלעווק סע

 ,לת ַא ץלַא ןופ טכַאמ סָאװ

 ,טָאברַאפ ןופ טינ סייוו סָאװ

 ,טנעה עניימ וצ ּפַאלק

 ץיירק ַא וצ סיפ עניימ וצ ּפַאלק

 ,טנערברַאפ רעוו ,ךימ ןערבראפ

 .ץייר ןצנַאג ןיימ םענרַאפ

 ,טמעשרַאפ ףיט ךימ זָאל ןוא

 קעװַא ףרַאװ ןוא סיוא גיוז

 טדמערפרַאפ ,טדמערפרַאפ רעוו ןוא

 .געוו רעדנוזַאב ַא היוא
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 טעדטרָאּפ ןייד

 ,ךוז ךיא עביל ,עביל

 ,ךוב ןייד ןופ טערטרָאּפ ןכיילב םייב

 ךוב ןייד ןופ טערטרַאּפ ןכיילב םוצ

 .ןקַאב עקידנענערב עניימ וצ ךיא גייל

 טערטרָאּפ ןייד ןופ ערוטַאינימ יד ןוא

 ,טעלג ךימ סעּפע ןוא ,סיורג טרעוו

 טעלג ןוא טנַאה א ךיז טביוה ךוב ןייד ןופ

 ,ןקַאב עקידנענערב עניימ

 ךיל ַא סנייד ןופ תורוש יד ןוא

 ,דימ ןוא טרַאצ רימ וצ ןעשטּפעש ךיא רעה



 ,טסטערט וד רעכלעוו ףיוא ,דרע יד ןשוק לע ךיא

 ,טסדער וד עכלעוו ,רעטרעוו יד ןעשטּפעש לעװ ךיא

 ,ןבעל ןיימ ןיא קירוצ ךיז זייוו רָאנ

 ! ןבעל ןיימ ןיא קירוצ ךיז זייוו רָאנ

 ,רימ וצ עביל ןייד ןופ םיוש יד ןעננילש לע ךיא

 ,ריט ןיימ ןופ םַאר רעד ןיא קירוצ ךיז זייוו רָאנ

 ,ןבענ ןבעל ןיימ ריד ךיא לעװ

 ! ןבעג ןבעל ןיימ ריד ךיא לעוװ
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 ,ןציז ןוז ילוי רעד ןנעקטנַא ליוו ךיא

 ,ןדנואוו עניימ ןלייהרַאפ לָאז יז

 ,ןציה יד ףיוא ךיא טרַאװ קידלודעגמוא

 ,ןעמעראוװרעד ךימ נעט עסייה יד ןלָאז

 --- רעצ ןופ טרעוװילנרַאפ זיא טולב ןיימ

 ןעמעראברעד ךיז רימ רעביא טָאנ לָאז



 ,וט ןוא נָאז ךיא סָאװ

 טבַאדרַאפ ןייד ןופ טייק ןיא וטס'לבוט ץלַא

 ,ןקילב ערעווש עטלַאק טימ סיוא טסכַאל ןוא

 ,ליומ ןיימ ןופ ןעננירּפש ןָא לָאמַא טימ ןבייה סעבַאשז

 ; רעגניפ עניימ ןופ ּפָארא ךיז ןשטילג םירעוו

 ,ןגיוא עניימ ןרעוו ,הפשכמ ַא שינעעזרַאפ א ייב יו

 ,ןעגנַאלש יו ,טנעה עניימ

 ,ןסיטשרעד ךיד ןליוו סָאװ

 עטמעשראפ ,סיפ עניימ רָאנ

 לָאמַא יו ,עביל

 ,ליר םוצ טּפעלקעגוצ ןעייטש

 ןפיולטנא ייז ןוואורּפ טסיזמוא

 .ןקילב עקידנכַאלסיוא עטלַאק ענייד ןופ
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 סינָאיד

 ,ןעמַארד ךיז ןעלקיוורַאפ ריד םורַא

 ,ןעמַאד ןופ רעצרעה ענעכָארבעצ ןופ

 ,טולב ךיז טפירט רענעמ עטרַאנעג ןופ

 ,טוג רָאנ זיא ריד ,טוג רָאנ זיא ריד

 ? ןייטשסיוא רעביוצ ןייד ןעק רעוו

 ןעעפָארט רעצרעה עקידנביל ןופ

 ;סילב ןייד ,לכיימש ןייד ךיירניז טנָארט

 ! קילנ ןקיּפמוז םעד וצ טרַאנרַאפ ןוא

 סיפ יד וצ ריד טלַאפ ענערַאפרעד יד

 ,סינָאיד ,ָא ,ןעמַאמ רעננוי רעד טימ ךיילג

 ! סינָאיד ַא ,וטזיב ןייש לייוו

 ,םינָאיד ןופ טולב עקינייוו סָאד לייוו

 .! טסילפ ןרעדָא ענייד ןיא סָאװ

 ,טסינרַאפ טכיזענ ךעלקילנ ןייד



 טנעה ענייד ןיא המשנ ןימ

 ,טנייה ךימ טסקירעדינרעד וד

 ,רימ ףיוא ןקוק טינ ןייד טימ

 ,ןנייווש ןייד טימ

 ,ןלעװ טלָאװ ךיא

 ןעמענּפָארַא טינ טסלָאז

 ןגיוא ענייד רימ ןופ

 ןלייצרעד ?יטש רימ סעּפע ןוא

 ,ןרעה ךיד לָאז ךיא ןוא

 .ןגיוא ענייד ןיא קידנעקניז

 ,ןַאד יו ,רימ ףיוא קוק
 ,טליפרעד בָאה ךיא ןעוו

 טנעה ענייד ןיא וטסמענ המשנ ןיימ יו

 ,ליטש יז טסשוק ןוא
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 ענעקנורטרעד ַא ןיב ךיא

 ,םענורב ןפיט ַא ןיא

 ,ןביוא ןופ גיוא יולב ןייד ניוא ןיימ ךָאנ טעז סע

 ,ןטער ךימ ליוװ ןוא ךימ טכוז סָאװ

 ךָאנ סָאד זיא רשפא וצ

 ,פמיה רעיולב ?קיטש ַא

 גיוא יולב ַא סנייד יו ,טקוק סָאװ

 ? םענורב ןיא ןיירא

 ,קישטילג ןענייז טנעוו-םענורב עטלמישרַאפ יד

 טפַארק יד ןרילרַאפ טנעה עניימ ןוא

 .ייז טימ גנורירַאב ןֹופ

 ,טינ רעמ ןיוש ךימ טסעז וד
 ,םענורב ןופ גיוא יולב ןייד קעװַא טסמענ וד



 דרע ערַאבטכורפ ןיימ טרעקַאעגפיוא ףיט טסָאה וד

 ,טייזרַאפ יז ןוא

 ,ןעננאז-עביל---ןסקאוװעגסיױא ןענייז ןעגנַאז עכיוה

 דרע רעד ןיא ףיט ןעלצרָאװ טימ

 ,למיה םוצ ּפעק ענעדליג ןֹוא

 ןָאמ רעטיור ןעגנַאז ענייד רעביא טָאה

 ,טילבעצ קיטכערּפ ךיז

 רעקיטכעדרַאפ ַא ןענַאטשעג טסיב

 ? טייזרַאפ ןָאמ םעד טָאה רע : טכַארטעג ןוא

 ,ןנָארטענכרוד ךיז טָאה טניוו ַא

 ןָאטעג גיונ ַא ךיז וטסָאה

 .ןבעג וצ םיא געוװו םעד

 ,ןגיולפענכרוד זיא לגיופ א

 .ןניוא יד טימ טיילגַאב טייוו םיא וטסָאה
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 דָאהַארַאק ץא

 ןעקנַאדעג עניימ ןופ דָאהַארַאק ןיא

 ,ןקנַאלש ןיימ ,ךיד ךיא עז

 רעכיג ,רעכינ ךיז יירד

 ! רעכיוו ןעיולב-טיור ןיא

 ? וטסיב ואוו

 ןעקנַאלב רָאנ ןלַאריפס

 ...ןעגנַאלש עיולב-טיור ןופ

 ,טיור זיא ריד ןגעוו קנַאדעג ןיימ

 ,רעיולב ַא טסיב וד ןוא

 ,רעיורט ןופ ךיז טלַאהַאב

 ,טיוט ןופ ךיז טלַאהַאב

 רעיולב ןיימ ,רעיולב ןיימ

 רעיורט ןיימ ןופ טלַאהַאב

 ,דיירפ עשלנניא ןייד

 רעיורט ןיימ ?קיוורַאפ

 רעכיוו ןיא ןלַאריפס ןיא

 רעכיט עיולב טיור ןופ

 ,טיוט ןופ ךיז טלַאהַאב

 ,רעכיג ,רעכיג ךיז יירד



 שוק ַא
 ןעניסעגג .1 .א

 ,ןעמולב טימ קיאור ןענעגעגַאב םיא לעװ ךיא

 ,ןעמוק רימ וצ טָאטש ןיא טעװ רע ןעוו

 ,ןבעװַאב םינּפ ןיימ טעװ טייקיאור א ןוא

 ,ןבעג םיא ןעמולב יד לע ךיא ןעוו

 ור עקיטכַאנ ןייז ןבָאה טעװ רע ביוא רָאנ

 -- זיוה ןייא ןיא רימ טימ

 ,וצ ךיא ךירק טעב ןייז וצ ליטש

 ,זיומ א יו ,טכַאנ רעד ןיא ליטש

 ,טגיוועג תומולח עטונ ןופ ןייז טעוו רע ייס ןוא

 ,טקיטשעגנ ןרעווש א ,םולח א ןופ ייס

 ,טגיל רע יוװ ,יוזא ,רעניימ זיא רע

 ,טסורב ןייז םיא שוק ןוא קעדוצ ןייז ןפע ךיא

 ,טולב ןייז ךיא סנירט קיטשרוד ןוא

 ,טוג יוזא ,טכייל יוזא לָאמא טימ טרעוו סע ןוא

 עביל עמַאזנייא ןיימ ,עקנַארק ןיימ

 ,טולב ןייז ךָאנ טשרוד
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 עמַאמ ןיימ

 ,עמַאמ ןיימ

 ,עקירָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ א

 ,ןבילבעג רעדניק עקניניילק ייווצ טימ חנמלא ןַא

 ,ןרעו טינ רעמ בייוו א םענייק וצ ןסָאלשאב יז טָאה קידתעונצ

 ,ןגיוצעג ןרָאי ןוא געט עריא ךיז ןבָאה ליטש

 ,ןטכיולאב טכיל רענעסקַאװ רעגרַאק א ןופ יו

 ,ןרָאװעג טינ בייוו א םענייק וצ זיא עמַאמ ןיימ

 ,עקיגעטליפ עלא רָאנ

 ןצפיז עקיטכַאנליפ ,עקירָאיליפ

 ,ןזעוו ןדנעביל ןוא ןננוי ריא ןופ

 ,טולב קידנקנעב ריא ןופ

 ,ןעמונראפ ןצרַאה ןשרעדניק ןיימ טימ ךיא בָאה

 ,טּפאזעגנייא ךיז ןיא ףיט

 טפַאשקנעב עקידוז ענעגרָאברַאפ סעמַאמ ןיימ ןוא

 ,לַאװק ןשידרערעטנוא ןא ןופ יוװ ,ךיז טָאה

 ,ןסָאגענסיױא רימ ןיא יירפ

 ,ןפֶא רימ ןופ טצירּפש טציא

 ,רעקילייה ,רעקידוז סעמַאמ ןיימ

 ,רעגַאב רענעטלַאהַאברַאפ-ףיט



 .עמַאד סוקריצ יד

 עמַאד סוסריצ ַא ןיב ךיא

 ,ןלַאשזניק ןשיווצ ץנַאט ןוא

 ענערַא רעד ףיוא טלעטשענפיוא ןענייז סָאװ

 .ףורַא ןציּפש יד טימ

 ףונ רעטכייל םַאזניוב ןיימ

 ,ןלַאפ ןופ טיוט םעד סיוא טדיימ

 ןלַאשזניק יד ןופ ףרַאש םעד םיוק ,םיוק קידנרירַאב

 ,ןצנַאט ןיימ ףיוא ןעמ טקוק םעטָא ןטּפַאכראפ ַא טימ

 .טָאנ רימ רַאפ טרָאד טעב ץימע ןוא

 ןצנַאלנ ןניוא עניימ רַאפ

 --- ,ךָאר ןקידרעייפ ַא ןיא ןציּפש יד

 ,ןלַאפ ךיז טליוו רימ יוװ ,טינ סייוו רענייק ןוא

 ,ךייא ןשיווצ ןצנַאט ןופ ךיא ןיב דימ

 .ןלַאשזניק ענעלָאטש עטלַאק

 ,ןציהרעד ךייא לָאז םולב ןיימ ?יוו ךיא

 ןציּפש עטזױלבטנַא ערעייא ףיוא

 .ןלַאפ ךיא ?יוו
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 טנעה עניימ

 ,טנעה עניימ

 ,בייל ןיימ ןופ ךעלקיטש ייווצ

 ,ןנייצ וצ טינ ךימ םעש ךיא .סָאװ

 ןגייווצ יד יוװ ,רענניפ טימ

 ,םיוב ןלַארָאק ַא ןופ

 ןטסענ ייווצ יו ,רענניפ טימ

 .ןעננַאלש עסייוו

 ןעקנַאדעג יװ . . . רעדָא

 .ןַאמָאטָארע ןַא ןופ



 ם דָא

 ,םענעזָאלעצ ַא

 ,טנעה-ןעיורפ עליפ ןופ ןטלטרעצענסיוא ןַא

 ,ןפָארטעג נעװ ןיימ ףיוא ךיד ךיא בָאה

 ,םדִא רעגנוי

 ,ןּפיל עניימ ריד וצ טגיילענוצ בָאה ךיא רעדייא ןוא

 | ןטעבעג ךימ וטסָאה
 רעטרַאצ ןוא רעטַאלב ,םינּפ ַא טימ

 ; עיליל רעטסטרַאצ רעד ןופ

 ,ךימ סייב טינ ,ךימ סייב טינ ---

 בייל ןייד זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא

 ,רענייצ ןופ סנכייצ טימ טקעדַאב ןצנַאגניא זיא

 .ןסיבעגנייא ריד ןיא ךיז ךיא בָאה עטרעטיצרַאפ ַא

2 

 רימ רעביא ןוָאלבעגרעדנַאנַאפ טפָאה וד

 ,רעכעלזָאנ עניד ענייד

 ,רימ וצ טקורענוצ ךיז טסָאה ןוא

 ,רלעפ םוצ טנָאזירָאה רעסייה ַא יו
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 ? ןעמוק ריד ֹוצ רעדיוו ךיא לָאז ןעוו

 .ןעקנעב טסעוו וד ןעוו

 ? ןעקנעב טינ רָאנ טסעוו ? וד ןוא

 ,ךיז גרָאז טינ רימ רַאפ

 ,ןטלַאטשעג טימ ןבעל וצ טניואוועגוצ ןיוש ןיב ךיא

 ,רימ ןבעל קיבייא ןביילברַאפ טסעוװ וד

 ,ריט ןיימ ןענעפע טינ טציא ןיוש טסגעמ ןוא

 ,ןטלַאהַאב טינ ךיז רימ ןופ וטסעוו



 סנקלָאװ עסייוו רעביא קידנריצַאּפש

 ,סמערַא ןוא סיפ עזעילוקסומ ןופ טסַאל ןרעטנוא

 ...ענעדנובעג ַא ןנעלעג ךיא ןיב

 ,ךימ ןוא ךיד ןעזרעד ךיא בָאה גנולצולּפ ןוא

 ,סנקלָאװ עטכייל רעביא טמעראעג קידנריצַאּפש

 ,קיטכיזכרוד ןעוועג זיא טכיזעג ןייד

 ,ןקלָאװ רעטכייל ַא יו

 ,עטיור ענייד ןּפיל יד רָאנ

 .טילבעג טרַאצ ןבָאה עקכוּפ-שידניק

 למיה רעיולב ךעלקיטש ייווצ יו ,דלימ

 ,סנקלָאװ עסייוו ךרוד

 .ןגיוא ענייד רימ ףיוא טקוקענ ןבָאה

 רוגיפ ןייד ןוא טכיזעג ?דייא ןייד

 ,סנקלָאװ יד טימ ןענורעצ זייווכעלסיב ןענייז

 סרעיילש ךרוד יו ,ענייד ןּפיל יד רָאנ

 ,טילבענ טייוו ץענרע ןבָאה

 ,ןעגנַאנעצ ךיוא ןיב ךיא זַא ,טליפרעד בָאה ךיא

 .ןסלָאװ רעסייוו ַא יו

 .ןּפיל עניימ ןבילברַאפ רָאנ ןענייז סע

 ןקלָאװ ןסייוו ַא ךרוד יו ,ןעזרעד בָאה ךיא ןוא

 ןּפיל עקידנענערב עניימ וצ ןעמיווש

 .עקכוּפ-שידניק ,עטיור ענייד
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 ,רימ ןיא דניק ַא טייזרַאפ טינ טסָאה וד

 --- ,ןיילַא ךיז טייזרַאפ טסָאה רָאנ

 ןָאט 8 סָאװ ,רימ ןיא טציא וטסקַאװ

 .רעסערג ץלַא ,רעכעלטייד ץלַא

 ,רימ ןיא ָאטינ ץַאלּפ ןייק ןיוש זיא ןיילַא רימ רַאפ

 ,סיפ ענייז ייב טנוה ַא יו ,טניל המשנ ןיימ ןוא

 ,רעכאוש ,רעכאווש ץלַא טרעוו ןוא

 ,ריד ךרוד קידנברַאטש רָאנ

 .ןדַאנערעס ,רעירפ יו ,ריד וצ ךיא גניז



 ןעזעג טינ ךָאנ ךיד בָאה ךיא

 ,ןסידנעפָאלש ַא

 ,ןעז רימ ךיז טליוו סע

 ,טספָאלש וד יו

 טכַאמ ןייד טסרילרַאפ וד ןעוו

 .רימ רעביא ,ךיז רעביא

 ךיד ןעז רימ ךיז טליוו סע

 ,ןעמוטש ַא ,ןכאווש ַא ,ןזָאלפליה ַא

 ןגיוא טימ ךיד ןעז רימ ךיז טליוו סע

 ,םעטָא ןָא ,עטכַאמרַאפ

 ךיד ןעז ריס ךיז טליוו סע

 ,ןטיוט ַא

6 



 ןרעפיצול וצ

 ,רעפיצול רענייש ןיימ

 קילב רעיורגיטלַאק ןייד

 ,רימ ףיוא זָאלנעװַאב טקוק

 ףֵא ןַא יו ,טיירדעצ ןוא

 ,ינק יד ףיוא ךיא ייטש

 ,.סיפ ערַאד ענייד ריד קעל ןוא

 ,ןגיובעצ ןרָאװעג זיא ןקור ןיימ

 ,ןכייצ-גערפ ַא יו

 ,טינ טכַאמ סע רָאנ

 ,יױזַא טסקוק וד גנַאל יו

 ,רעפיצול רענייש ןיימ

 ,רימ ףיוא זָאלנעװַאב

 ןגיובעצ ןציז ךיא לעוװ

 ,םיפ ענייד ייב

 "םַאד ערטָאנ , ףיוא יו

 ,ערעמיכ ַא
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 !יִגרָאעג רעקילײיה

 ,ריד ֹוצ סָאה ןדליוו ןיימ טליטשעגנייא טסָאה וד

 ינֹרָאעג רעקילייה רעד יו

 ,ןָאקַארד םעד

 ,םורפ ןוא טונ ךיא ןיב טציא

 סיפ ענייד ייב ניל ךיא

 ,טעבעג ַא ריד וצ גניז ןוא

 ! ינרָאענ רעקילייה ,ָא

 טלָאצַאב ךיא בָאה ליּפש ַא רַאפ

 ,ןבעל ןיימ טימ ,ור ןיימ טימ

 ,טינ ךימ טסירדרַאפ סע ןוא

 ? טברַאטש םולב א סָאװ ןופ סנייא ץלַא טינ

 טניוו-םערוטש ןופ וצ ,טסברַאה ןופ

 טניוו-םערוטש ןיימ ,וד ןוא

 ,ננֹוי רעליואוו רעסייה א טסיב

 .ביל זיא טנעה ענייד ןופ טיוט רעד וליפא ןוא

57 



 ףיש ןיימ

 טסנעק ,לנניא ,וד ןוא .סמערוטש ליפ ןענַאטשעגסיױא זיא ףיש ןיימ

 ךימ טסעוװ וד ןעוו ,ןרעדנואוו טינ ךיד לָאז .ץרַאה ןיימ ןכערבעצ טינ

 רימ טסָאה וד יו ,םעד ךָאנ גָאט ַא ,עשירפ ַא ,עקידנכַאל ַא ןענעגענַאב

 .רעמ טינ ןיוש ךימ טסביל וד זַא טנָאזעג

 ,סעילאװכ עכיוה ףיוא טכַאנ עצנַאנ ַא ךיז ןעלקַאװ טעװ ףיש ןיימ

 ןניוב ךיז עקשטעטלַא ןַא יװ ןוא ,דניק קנַארק ַא יו ,ןגָאלק ,ןצכערק טעוו

 ךיז ?יטש ןוא ,ןגרָאמ ףיוא קירוצ ןכיילנסיוא ךיז טעװ יז רָאנ ,טייז ַא ןָא

 .ךַאלפרעביוא ןעיולב ןפיוא ןשטילג
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 ,רעביוצ ַאזַא םעד ןיא ןיא סע

 ,ןנָאלש ןרעהפיוא לָאז ץרַאה ןייד זַא

 ,רעביור רעד ןבעל ןייד ןופ ןייז ?יוו סָאװ ,ךיא ןוא

 .ןנָאלק ןרעהפיוא טינ ריד ךָאנ ?עוװ



 ,רעסעמ ַא ןעמונעג בָאה ךיא

 ,רעמ טינ ןבעל סָאװ ,ןניוא יד ןופ לָאטש רעד יוװ ףרַאש

 ,ןגיוא עקידעבעל ענייד ןופ קילב רעד יוװ ,טלַאק ןוא

 טנפעעג ץרַאה ןיימ ךיא בָאה רעסעמ םעד טימ

 --- ,קנירט :טגָאזעג ךיא בָאה ליטש ןוא

 ,ץרַאה טעדנואוורַאפ ןיימ וצ טניילענוצ ךיז ןבָאה ןּפיל ענייר

 ...ןעקנורטעג טסָאה ןוא ןעקנורטעג טסָאה

 ןרָאװעג סייה גנילצולּפ ןענייז ןניוא ענייד ןוא

 ןסירעג ךיז ןבָאה עכעלרעדנואוו רעטרעוו ןוא

 ,ליומ קיטשרוד םערָאװ ןייד ןופ

60 



 ,טסנעּפשעג רעקיטסול ַא ןיב ךיא

 ריד רַאפ טייטש סָאװ

 קיִלג ?סיבַא טנָאמ ןוא

 רעטשנעבעג וד

 ,רילג ןדעי ןייד ןיא טייקנייש טימ

 קילב ןיא טייקרעכיז טימ

 ? ךימ וטסנעקרעד

 ? טנעה עקיטכיזכרוד עניימ וטסנעקרעד

 .קילג ךָאנ ריד וצ ךיז ןעיצ ייז

 ,גינעק רעצלָאטש א ןעוועג וטסיב לָאמַא

 ,בייו עטסביל ס'אנוש ןייד --- ,ךיא ןוא

 טנערברַאפ ןוא טעטכינרַאפ וטסָאה לָאמַא

 ,טָאטש ס'אנוש ןייד

 ןליוו רעזייב ןייד

 ןדימענסיוא טינ ךימ טָאה

 ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא ,ךיא רָאנ

 ,ןליוו ןזייב ןייד טימ

 עביל רעכעלנינעק ןייד טימ

 טסנעּפשענ רעקיטסול א ,טציא ןוא

 ריד רַאפ ךיא ייטש

 ,קילג לסיבַא ןָאמ ןוא
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 ָארעיפ

 ,טריקסַאמראפ ָארעיּפ יו ,ריד רַאפ ייטש ךיא

 ,טרילפ ןקיבלעז םעד וטסליװ ןדנעונָא ,ךַא

 ,טריפרַאפ ןדייב זדנוא טָאה סָאװ

 ,רעמינָאג ןופ לעפ ןיא רימ רַאפ טסייטש וד

 ,טעּמש : רעטסילפ ךיא יו ,טינ טסרעה ןוא

 .טרעורַאפ גיוא ןיימ יו ,טינ טסעז ןוא

 ,לעה רעסעמ ַא ריד רַאפ קנַאלב ַא טוט סע רָאנ

 ,לעפ ענייש ןייד סַאה טימ ךרוד ךעטש ךיא ןוא

 .לעווש ןיימ ףיוא רעטיוט ַא טפלַאפ ןוא



 ,טכערעג ךיז ייב ,ןייר ןביילברַאפ טסעוו וד

 ,טרעוו סעּפע טייקנייר ןייד זיא יצ רָאנ

 ? רעצ ןיימ טימ יז טסעמ וד ןעוו

 ? רעצ ןצנַאנ ןיימ טרעוו טייקנייר ןייד זיא יצ

 ױזַא ףייטש ןוא ץלָאטש ןייז ןַאמ א ןעק יו

 ? יורפ רעקיטעמוא ,רעטכילרַאפ ַא ןופ טכיזעגנָא ןיא
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 ,ןצרַאה ריא ןופ סענורטס יד ףיוא טסליּפש וד

 ,ריד ןופ טדער יז ןעוו ןוא

 ,םעטָא ריא טקַאהענּפָא ןוא ץרוק טרעוו

 ןגיוא עיולב עריא ןרעוו סע ןוא

 לקנוט ןוא ףרַאש ױזַא

 ,ךיד טעז יז ןעוו ,ןוא

 ,רעּפרעק רעניד ריא סיוא ךיז טניוב

 גיצ ַא ןופ עיצַארג יד טָאה סָאװ

 סיוא ךיז טגיוב

 סיוארָאפ ,סיוארָאפ

 .ריד וצ



 טסנעק וד

 ,ךעליירפ ןוא יירפ ןייגמורא טסנעק ֹוד

 ,ןבעל א טסקַאװ םַאזננַאל ,םַאזגנַאל רימ ןיא ןעוו

 ,זדנוא ןופ טצנַאלפעג

 רעדילנ עניימ טשרעדנארעביא סואימ טָאה סָאװ

 ,טולב ןוא ךרַאמ ןיימ טגיוז ןוא

 טסירב עניימ טרעבנע ןוא

 ? ןענַאטנַאפ ךלימ רַאפ

 טפָא ױזַא רימ ךיז 'ט'מולח סָאװ

 ,טעב עיציזיווקניא יד

 ? ןרייל ערעווש ןיא ךיא גיל טקערטשענסיוא ואוו
 ! ךימ ןיא טסקַאװ סָאװ ,ןבעל רעקיד'תודופ ,א
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 רערעייט

 ,טינ ךיד רַאנ ךיא זַא ,ייטשרַאפ ,רערעייט ,רערעייט

 ,לעז עמירא ןיימ ױזַא קנַארק זיא סע רָאנ

 ,ןגיוא עניימ ןופ סױרַא סע ןעעז עֶלַא זַא

 ,לעה ןוא קיטסול ױזַא ןעוועג ןענייז ייז

 .ןגיוצרַאפ ןטסיװ ַא טעמוא ַא טימ טציא ןוא

 לעז עמירַא ןיימ ,עקנַארק ןיימ ךימ טביירט סע ןוא

 .קילב ןדנעדייל ןוא ןטוג ןייד ןופ ןפיױלטנַא

 ,טינ סייוו ךיא ןוא סייוו ךיא ? ןעמעוו וצ ןוא ןיהואוו

 .קילג ןייק טינ ןיפעג ךיא ,ביולג רָאנ

 טסורב רעכעלרע ןייד ףיוא ריד וצ ןלַאפ זָאל

 ,רניק עטעשזדנָאלברַאפ ,טקידלושרַאפ ַא יו ,ןענייוו ןוא

 ,טסואוועג טסלָאװ וד ןעוו ,דייל ךיא יוװ ,דייפ ךיא יו

 ,דניז ןיימ רַאפ דייר טימ ךימ טפָארטשעג טינ וטסלָאװ

 .דניק ַא יו ,טגיוורַאפ ךעלטרעצ טסלָאװ



 ץרעמ ןיא טנווָא ןַא

 רעמ ןייטשרַאפ טינ ןיוש טסנעס וד

 ,ןכַאז עכעלרעדנואוו עכלעזַא

 ,ץרעמ ןיא טכַאנרעדפיוא רעסַאנ ַא יו

 ךיילב ךָאנ ןרעטיצ סע ןעוו

 ןרעטמַאל ענעדנוצעג טשרע יד

 . ..טלַאפסַא ןכעליירפ ןיא ךיז ןעלניּפש ןוא

 ,עביל ןופ ,רָאנ וטסכַארט עביל ןופ

 ! יורפ עכעלקילגמוא וד ,עשירַאנ וד

 ,עז ןוא ּפָאק ןקיטעמוא ןייד ףיוא ביוה

 ,"לע , רעד ץענ עצרַאווש ןייז טבעוו'ס יו

 ּפָארַא ,ףורַא טרָאד ןעיינ ןעיורפ ןוא

 ,סנקלָאװ גנילירפ יוװ ,עטכייל ןגיוא טימ

 ,ןקַאב ,ןּפיל עטברַאפעגנָא טימ

 .גנאגראפנוז ןופ ןרוּפש עטצעל יוװ

 ,עכיילב א םורָא טסיינ רָאנ ןיילא וד ,ךַא

 ,טכאנראפ ןקיטסול ןיא ןטָאש רעיורנ א

 ; לטנַאמ ןוא טוה ןקידרעטניוו ןיא ץלַא ךָאנ

 ,דוס םעד סיוא ןנָאז ןניוא עסיורנ יד ןוא

 ,עביל ןופ ,רָאנ וטסכַארט עביל ןופ ןוא

 ! יורפ עכעלקילגמוא וד ,עשירַאנ וד
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 ךייא ןופ

 ,טסָארּפ רעליטש ַא טציא טמעטָא ךייא ןופ

 ,ריא יו ױזַא ,קיטסָארפ ןייז ליוו ךיא

 ,רירפרַאפ ךיא זַא ,ליפ ךיא

 ,ריר רעדעי ַא רעבָא לייוורעד

 קילב רעדעי ַא

 .קילג ןָא ךימ טרענירע



 ,לּפע עטיור קיטפַאז יו

 ןוז רעד ףיוא ןקַאב עניימ ןָא ךיז ןסיג

 .םַאלפ ןטיור טימ

 ,םיוב ןפיוא םיוק ,םיוק ךיז טלַאה ךיא רָאנ

 ,דרע רעד וצ ךיא לַאפ ,ןגרָאמ ,טנייה טינ ןוא

 ,רעצימע ןעוו ןוא

 ,ןקַאב עטיור עניימ ןופ טדנעלברַאפ

 ,ררע רעד ןופ ךימ ןָאט ביוה א טעװ

 ריילטימ ןוא לקע לופ רע טעװ

 ,ןָאס ףרָאװ ַא קירוצ ךימ

 ץרַאה ןיימ זיא םירעוו ןופ ןסענעגסיוא כייוו

 ,טפַאשנדייל --- ,םערָאװ רעטעפ רעד ןוא

 סורַא טינ לָאמנייק טכירק

 -- ,רעּפרעק ןקיטּפַאז ןיימ ןופ

 ןסערפעצ ךימ רע טעוװ ענעפרָאװרַאפ ַא

 ,טיוט םוצ זיב
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 ןיש הנבל

 (עדַאלטב)

 ---; ןייש הנבל םעד ןיא טביירש יז

 ,סעגראפ טינ לנניא ןיימ,

 ןייש הנבל םעד ןיא םוק

 ,תמ ַא יוװ ,רעלדנַאװ טכַאנ ַא יו

 ןייש הנבל ןיא ןשוק לעװ ךיא

 ,בייל קיטכיזכרוד ןייד

 ןייש הנבל םעד ןיא קנוט ךיא

 ",ביירש ךיא סָאװ רעטרעוו יד

 ןשיטעקסַא ןייז ףיוא ןּפיל עריא

 ,בייל ןסייוו קיטכיזכרוד

 ,ןשירעטעררַאפ ַא ?כיימש א טימ

 ."בייוו ןיימ , יז רע טפור

 : רעביפ ןיא םיא טרעפטנע יז

 ,תמ ןיימ ,רעלדנַאװ טכַאנ ןיימ,

 ,רעביל ןיימ ,ךיד ןשוק לע ךיא

 "'תעל-תעמ םענעצנַאנ ַא



 רעבירָאפ דלַאב זיא טכַאנ יד

 ןיירא גָאט רעד טמָארטש סע

 ,רעביל ןיימ ,ךיד ןשוס לעװ ךיא,

 .ןייש הנבל זיב

 ,רעביל ןיימ ,ךיד ןבָאה לע ךיא
 תעל-תעמ םענעצנַאג ַא

 רעבירָאפ נָאט רעד טעוו'ס ןעוו

 ",סנ א ךרוד יוװ דניוושרַאפ

 ,רעבירָאפ גָאט רעד זיא סע

 ,ןײרַא טכַאנ יד טמָארטש סע

 ,רעביל ןיימ , ,םיא טרעטנימ יז

 ".ןייש הנבל זיא סע

 ןשיטעקסא בייל ןייז טשוק יז

 " תעל-תעמ ַא ןיוש ָאד טסיב,

 ןשירעטעררַאפ ַא ?כיימש ַא טימ

 .תמ ַא ריא רַאפ טניל

1035 
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 ןץירעטכיד רעגנוי ַא וצ

 ,ןכַאז ןיא ןיירא ףיט טגנירד קילב ןייד זַא ,ןופרעד זיא סָאװ

 ,טפָאלש ץרַאה ןייד ,ץרַאה ןייד

 ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןוא

 ןקילב ערָאלק טימ טסָאה וד ןוא

 ,ןוז ַא ףיוא יו ,םיא ףיוא ןָאטעג קוק ַא

 ? ןופרעד זיא סָאװ

 םוניהנ ןיא ןענערב ,ךיא יוװ ,לָאמ יירד טספרַאד

 ,עביל ןופ רעייפ א ףיוא

 .ןענערב םַאזננַאל ,גנַאל

 ,ךיא יו ,לָאמ יירד טספרַאד

 ןרעו טרעטיילעג םוניהנ ןיא

 ,ץלָאטש ןָא ,לבש ןָא ןביל טספרַאד

 ! טיוט ןזיב ןביל

 טיוט םעד טסעוו וד ןעוו ,ןַאד

 ,ןענעסרעד עביל ןיא

 ! רעדיל עביל ביירש



 רעטצנעפ םייב





 רעטצנעפ םײב

 ,ּפָאק םענענױבעגנייַא ןַא טימ רעטצנעפ םייב קידנעייטש

 ,ּפָארַא שזַאטע ןטפניפ ןופ קידנקוק ןוא

 ,טנָאמרעד סעּפע ןָא ,טכַארטרַאפ סעּפע ןָא ךיז ךיא בָאה

 .טנָאנ ױזַא ,טנָאנ ױזַא רַאוטָארט םעד ןעזרעד ןוא

 ,ןגיוא עיורג ,עדלימ טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה רַאוטָארט רעד

 ,ןגיוצעג סמערָא עכעלביל יו ,טעב םירָאװ ַא יו ןוא

 ...טנָאנ ױזַא ,טנָאנ ױזַא ןעוועג זיא רַאוטָארט רעד

 ,טנָאמרעד ךימ ךיא בָאה ?טעב שירעדניק םירַאװ ןיימ ןָא ןוא

 ,ןפָאלש טלָאװרַאפ ױזַא לָאמַאטימ ךיז טָאה רימ

 ? ןפָאה טנייה ורּפָא ןַא ףיוא עקַאט ךיא ןעק רשפא

 ,ןגיובעגנייא רעמ ןוא רעמ ךיז בָאה ךיא

 .ןגיולפעג לגיופ ַא יו ,ורּפִא ןיימ וצ ןוא
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 ...ורג ןוא טלַאק

 ,טלַאק ןוא יורגנ ,יורג ןוא טלַאק

 ! רעטעלב יד ןשיור עטלפייווצרַאפ יו

 ,ליטש קידלודעג ןיב ךיא

 .רעטעּפש ףיוא ץרַאה ןיימ טרַאװ סע

 .טניוו רעד טעיָאװ קירעיורט

 .רעטעּפש ,רעטעּפש ץְלַא טרעוו סע

 ,ליטש ,קידלודענ ןיב ךיא

 .רעטעלב יד רָאנ ןשיור סע

 ,ליטש טלפייווצרַאפ ןיב ךיא

 ,רעטעלב יד ןיוש ןגייווש סע

 ליטש ייז ,ץרַאה ןיימ ,טעּפש זיא'ס

 .רעטעּפש ףיוא רעמ טינ טרַאװ ןוא



 עינָאס
 ןיוועל עינָאס

 ,ןברָאטשעג זיא עט'רבח עכיילב ןיימ

 ,לעז ןיימ ןיא יז טבעל רעירפ יו רָאנ

 ,טכַאנ יד טמוק'ס יוװ ,לָאמ סערעי ןוא

 ,לעווש ןיימ ףיוא ךעלטניירפ יז טייטש

 לָאמעלַא יו רימ ףיוא טקוק יז

 ,טכַארטרַאֿפ ליטש ןגיוא טימ

 ,קיטעמוא זיא נָאט ןצנַאג ַא

 ,.טכַאנ ןיימ טבעלַאב יז רָאנ

 ,רימ וצ טינ יז טייג רעטייוו רָאנ

 ,פעווש ןפיוא ץלַא טייטש ןוא

 ,טירט עליטש טימ סעװַא טייג ןוא

 ,לעה סָאװטע רָאנ טרעוו'פ יו
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 םינוגינ סטיוט ןופ

 ןיב ךיא

 ,טייקליטש ערעטיול

 ,ור ערעטיול

 .ור עקיבייא ןיּפש ךיא

 רימ וצ םוק

 ,רעקנַארק לגניא

 רעקנַאלש לגניא

 ! ייז רעניימ

 יירפַאב ךיא

 ,סילנ ןוא קילנמוא ןופ

 .גיוורַאפ ךיא

 ןגיוו ךיד לעװ ךיא

 ןייז טינ ןופ ניו ןיא

 ! ןייא ףָאלש

 ! ןייא ףָאלש

 ןיב ךיא

 ,טייסליטש ערעטיול

 ,ור ערעטיול

 ןיּפש ךיא

 .ור עקיבייא



 ,םירָאװ ןסיצומש-טיור ןננַאל ַא טימ ךיז ליּפש ךיא

 ןצנוק יילרעלא רימ ראפ טכַאמ רע ןוא וצ םיא טלַאה ךיא

 ,סע ןוא ןקור ןקיצומש ןופ יירד םעד טימ

 ,קעװַא טינ ןעס ךיא ןוא טדימשענוצ רעוו ךיא

 ,ןגיוא עניימ םיא ןופ ןדנעװּפָא טינ ןעק ךיא

 ,ןגיובענוצ דרע רעד ֹוצ ץייז ךיא יו ,ױזַא טָא ןוא

 ,רעביל ,ןקֹוקנֶא ךיד ךימ זָאל : ךיא טכַארט

 ,רעבירַא טינ דרע רעד וצ ןיב ךיא ןענַאװ זיב

 ,ןזייּפש ךָאנ טסרעדנַאװ וד ואוו ,ךיירנינעק ןרעטצניפ ןייד וצ

 ,ןזיירוצ טרָאד ריד וצ ןעמוק לע ךיא ןעוו ןוא

 ,רעביל ןיימ ,ןלעפענ ךיוא ךָאד ריד ךיא לעוװ

 .רעכירַא קידלודעג טציא ליּפש ןיימ עשז נָארט ָאט
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 .גנונעפָאה

 טייקכעלקריוו ןופ טרָאװ ַא ןיא

 ,גנונעפָאה עטייוו ,עטרַאצ ןיימ ןרימרָאפ טינ ךיז ןעק

 ,םיױזנקלָאװ ַא יו זיא גנונעפָאה ןיימ

 ,ערַאמכ רעסיורג רעד ןופ ןסירענּפָא

 .טציא טימ טקירד סָאװ

 ןעוועג ךיוא ערַאמכ יד זיא לָאמַא

 ,םיוזנקלאו רעקיטכיל א רָאנ

 .גנונעפָאה עטרַאצ ,עטייוו ַא



 עטנָאנ עניימ ןצ

 ןטיברַאפ ךיא בָאה גערב ןקינוז רעייא

 .םי ןרעכיז טינ םעד ףיוא

 ןטינשענּפָא ךייא ןופ זיא רבא רעטכעלש ַא

 ,םי ןיא טרעדיילשעגניירא ןוא

 ןבילברַאפ ריא טייז עקילעז ןוא

 ,נערב ןקינוז רעייא ףיוא

 ןבילקעג לרעּפ ריא טָאה טפַאשקנעב ןיא רָאנ

 / ,גערב ןפיוא טירט עניימ טכוזעג ןוא

 רבא רעטכעלש רעייא ,ךיא ןוא

 .םי ןרעביא ךיז גָארט

 --- 9 רבק ַא לרעּפ ןבעל ןעניפעג ךיא לעװ וצ

 .םי ןופ טנורנּפָא ןפיוא ?רעּפ ןבעל
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 טכַאנײב םי סייב

 ,טכַאנייב םי ןבעל זיא רעטצניפ יו

 ,גערב רעד זיא קיטעמוא יוװ

 טכַארטרַאפ םי רעד טניל סע

 ,םיורג יא ,קיטעמוא ,יא

 ,רמַאז סָאד םיוק טעשטסילב סע

 : גערב ןפיוא ץעמיא טגניז'ס

 דנַאל ןטייוו ןיא ואוו ץעגרע זיא'ס

 ,סיורג ַא קילנ ַא ןַארַאפ

 ."געוו רעד טייוו זיא'ס רָאנ



 ?דיימ ַא

 --- טכיזענ ריא ןוא זדלַאה רעסייוו ריא

 ,טסַארטנָאק ַאזַא

 ,עביל ףיוא גנונפָאה עטרַאנענּפָא ןוא טולב עטכעלש

 ,טכיזעג ריא ףיוא טצירקעגסיוא סנכייצ ןבָאה

 ,טלענרַאפ סע ןוא

 טייקסייו רעשירפ טימ ךָאנ טעדנעלב סע רָאנ

 ,בייל טרירַאבמוא ריא

 ,ןגערב יד ףיוא ןיוש טקלעוו סָאװ ,זיֹור א יו ךיילג

 ,זָאר טעמַאס סע זיא ןנערב יד ןופ רעטייוו ךָאנ

 ,רעזָאר ,רענעטעמַאס ץלַא ,רעקידנרימופרַאּפ ץלַא

 לַאװק םעד וצ רעטנענ סָאװ

 ,ךלָאג ןכעלרעטומ ןופ
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 טיט סלדיימ םעד

  רמעה סָאד ןָאטעג ביוה א טָאה רעוו
 ? סיפ עטַאמ יד טזױלבטנַא ןוא

 טמעשראפמוא ןוא טניל יז ךיילג יו

 .סיז ןוא קיד'הוואת טלכיימש ןוא

 טעלג ַא טוט רעוו ,יז טעינַאמ רעוו

 ? םיפ עטזױלבטנַא יד ,עטַאמ יד

 ? טעב סלריימ םייב טייטש רעוו

 טדיילקרַאפ רעילַאװַאק רעביל ַא יו

 ,טיוט רעד טעב סלעדיימ ייב טציא טייטש



 דיל ַא ןופ

 ,עטַאט ,ררע רעד ףיוא ןעמוקענּפָארַא טזיב

 ררע רעד ףפיוא ןעמוקענּפָארַא טזיב

 םינּפ ןרעטצניפ ַא טימ

 .ןטסיירט ךימ

 עזנור טימ טינ רעמ רימ ףיוא ןקוק ןגיוא ענייד

 .םישעמ עטכעלש עניימ רַאפ

 ,ץלָאטש ןוא טייקרלימ טימ טינ רימ ףיוא ןקוק ןניוא ענייד

 ,רעטכָאט רעטבילעג א ףיוא יו

 ,גנולפייוצרַאפ טימ לופ ןענייז ןגיוא ענייד

 .עניימ יו

 ,ןערב םענעקורט ַא טימ רימ ףיוא ןסוק ייז

 ,ןרערט ןָא ןענייוו

 ,ןגָאז טינ טרָאװ ַא טסנעק וד ןוא

4 



6 

 ךרע רעד ןופ טעמוא ָא8א

 ּפָאט ןעמולב ַא יװ טזיב

 ,רעטרַאה קימייל א

 םייל ןטריקַאילעגּפָא ןופ ץנַאלג ןּפמעט 8 טימ

 ךיד ןטָאשעגנָא טָאה טנַאה עמייהענ ַא

 ,טייזרַאפ ןוא ,דרע ,רעטעפ ,רעצרַאוװש טימ

 ,ןזיוַאב ךיז טָאה סקיוועג רעקנַאלש ַא

 טצָארּפשעגסיױרא ןבָאה ןּפסָאנק

 טנפעעג ךיז ןבָאה ןעמולב עכעלרעדנואוו ןוא

 ,טילבענּפָא ,טילבעג ןבָאה ייז

 ,סקיוועג רעקנַאלש רעד טציא טייטש טרַאדרַאפ

 ,רעמ קידנעילב טינ

 ץלָאטש ןוא ּפמעט רָאנ

 ,ריד ןופ ץנַאלג רעד ץלַא ךָאנ ןזיא

 ! ּפָאט רענעמייל ,ָא

 דרע עצרַאװש יד רעמ טינ ךיז טּפעלק סע ןוא

 ךיא ןטרַאה ןייד וצ

 ררע רעד ןופ טעמוא ,ָא)

 ,סקיוװעג ןסנַאלש םעד טימ

 (,רירד ןיא טרַאד סָאװ



 טיט רעד ןעװ

 ,םורַא רעטומ יד טמענ טיוט רעד ןעוו
 ,ןצנַאגניא יז טסעגרַאפ רעדניק עריא
 ,םוטש-ביוט ןדייל ערעייז וצ
 ,ןצנַאט קעװַא ךיג יז טפיול טיוט ןטימ

 ,רעטוג ַא רעצנעט א זיא טיוט רעד ןוא
 ,רעכיז סמערָא יד ןיא יז טלַאה רע

 ,רעטומ יד סיפ עריא טביוה סע
 .רעכינ ץילַא ,רעכיג ץְלַא ,רעטכייל ץלַא

 רערעמ ץלַא יז טשוק ןוא יז טזדלַאה רע
 ,יינש טימ רעכיוו ַא יו ,טיירד ןוא
 רערעווש ץלא ,רערעווש טרעוו רעטומ רעד
 ,יירשעג א דניק ןופ ןרעה טלָאװ יז יוו

 ,ןרָאצ טימ ?ומ טיוט ןופ ךיז טסייר יז
 ,פִא טינ יז טזָאל רע ,יז טזָאל רע רָאנ
 ,ןרָאה םעד יז טרעה ךיירגינעק ןייז ןופ
 ! ּפָאלַאג ןיא ןיהַא יז טנָארט רע ןוא
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 ןדייל
 .ר .ש וצ

 ,ןרייל ןופ זיירק רעד טרעוו רעטיידב ,רעדנור ץלַא

 ,דיירפ יד טרעוו רעגנע ץלַא

 ,טיוט רעד טמוק סע ןוא . . .רעגנע ץלַא

 ? ןדייל עניימ ןופ טיוט ןיימ ךָאנ ןרעוו'ט סָאװ

 ,ןבעל שיטסַאטנַאפ ןיימ ךָאנ זַא רָאג ךעלגעמ זיא

 . . . 3 רעצ ןיימ זָאלבנפייז ַא יו ,ןצַאלּפ לָאז

 ,רַאנ םוצ ךָאד ןבילבעג טלָאװ ךיא

 .ןבעל וצ ףיוא רעה ךיא ןעוו ,רעצ ןיימ טברַאטש'ס ןעוו

 ? ןטינשענּפָא קיביא ףיוא ץלַא ןרעוו לָאז"ס זַא ,ךעלנעמ זיא

 ? טרַאגעג ,טבילעג ךיא בָאה סָאװ וצ

 ? טרַאװעג טסיזמוא סָאװ וצ

 ? ןטילעג ליפ יוזא ךיא בָאה ,עשז סָאװ וצ

 ,ןרערט ,ןצפיז ,ןעגנונייּפ עניימ עַּכַא ,ךַא

 ,טםעֶאּפ ַא ןטכידרעביא לָאז ןטסקינייװו םוצ

 טערטרָאּפ ןיימ ןיא סע ןבענרעביא רעלטסניק א ךיוא לָאז

 .ןרעפס יד ןיא ץעגרע ןביילברַאּפ ךיוא סע לָאז ןוא

1935 



 טייהנגנַאגרַאפ

 ,רעדיוו ןיוש טסרעה וד

 ,לָאמַא ןזעווענ זיא סָאװ

 לוק ענעברָאטשרַאפ סָאד ריד זיא ביל ןוא

 ,טײהנגנַאגרַאפ ןופ

 סנייד ריד זיא ביל ןוא

 } דיל ןבירשעגנָא לָאמַא רָאנ

 ,רימ טינ וטסרעוו קידנלָאהרעדיװ יז

 .דימ טינ וטסרעוו

 ךיז טסנָאמרעד ןוא

 ,רליב ַא ןיא ,דייר עכעלטרעצ ןיא

 קיבייא ףיוא ןענייז סָאװ

 , . . טליטשרַאפ ,טלקנוטרַאפ
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 רעדניק עניימ -- ןלערַאק עיולב לעה





 טקנעשעג רימ טָאה רעכלעוו ,ןוז ןיימ וצ

 ןלערַאק עיולב לעה

 ,ןלערַאק ענייד ךימ ןליק סע

 ,גנוי ענרָאמ ךימ ?יפ ךיא ןוא

 ןלעוו ךָאנ טלָאװ ךיא וצ ,טינ סייוו ךיא

 .ננוי רעדיוו ןרעוו

 ןלעפעג ךָאנ ןעק ךיא זַא ,טכַאד רימ רָאנ

 ,וד יו ,ןצניינ ןופ לגניא ַא

 ןלערַאק יד גָארט ךיא יו ,ױזַא טָא

 ,ור רעיולב לעה ןופ לכיימש ַא טימ

1931 
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 ךעדניק עניימ וצ

 רעסַאװ טימ ןסָאנַאב טינ לָאמנייא

 רעסַאלב ,רענעקורט ןרָאװעג ןוא

 ןעמולב ענעזָאלרַאפ עניימ רַאפ

 ,םוטש ךיז ךיא גייב

 ייז ראפ דלוש ןיימ ןפיוקסיוא

 ? ןענעק ךיא ?לעװ יו

 ? ןענעק ךיא לעװ יו

 ייז רַאפ ,חבזמ א ףיוא יו

 ...ןענערברעד ןבעל ןיימ לָאז

1826 



 םידעפ עוועזָאר

 ,זיוה ןיימ ןיא ץרַאה ןיימ ןיא ןיירא ךיז ט'בנג ורמוא ןא ןעוו

 ,זיוה ןיימ ןיא טרָא ןייק טינ ןיפענ ךיא וןא

 סורַא ץעגרע ןופ ךיא םענ ,ןַאד

 דיילק עשרעדניק ַא ,עסייוו ַא

 טיינעגסיוא בלַאה םידעפ עוועזַאר טימ

 ,לעז ןיימ טייקליטש טימ ןבעװַאב םידעפ עװעזָאר יד ןוא

 לייצ עניימ ךעטש יד ןוא יינ ךיא ןוא ץיז ךיא

 :ןיֹוה ןופ טייקליטש רעד ןיא גערפ ךיא ןוא

 ורמוא עקידנקערש ןיימ ,א

 ? ואוו ,ךיז וטסלַאהַאב ואוו

 ריילק עשרעדניק יד טָא טנעה יד ןיא טלַאה ךיא ןעוו

 טיינעגסיוא בלאה םידעפ עוועזָאר טימ

 ,זיומ א ןיישנוז יוװ ,ךיד ןקערש םידעפ עוועזָאר

 !זיוה ןיימ ןיא ץרַאה ןיימ ןיא לָאמַאטימ טרעוו קיאור

9 
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 !יירטעג רימ וצ טזיב ,לזמ ,ָא

 יילעצרָאּפ ןופ טצינשעגסיוא יו

 ,טכיזעג סדניק ןיימ רימ רַאפ טניל

 ןגיוא ענייז ןופ רימ וצ טסילפ סע

 .טכיל עיולב למיה א

 ,ןגיוא ענייז ןופ רימ וצ טקוק סע

 .טכיזעג ןיימ טרעביױצַאב



 ןרעטש ןסייה ןיימ וצ עילוט ךיא

 ,בייל ןטרַאצ ס'דניק ןיימ וצ

 ןרעלק טינ רעמ טשינרָאנ ןופ ?יוו ךיא

 .ביילב ךיא קידנגייווש ןוא ?יטש

 ,ןלַאפרַאפ טרעוו טייקרעווש ןיימ ןוא

 ,דניק םוצ ּפָאק ןיימ סירד ךיא ןעוו

 ,ןלַאפ ךיא זָאל ןרערט עליטש

 ,דניז ןיימ רימ ןופ קעװַא טיינ 'ס

 ןרערט עליטש ןלַאפ'ס ,ןלַאפ'ס

 ,קילנ ןופ ןוא גנוזיילרעד ןופ

 ןרעטש רעסייה ןיימ טליקעג טרעוו'ס

 ,קירוצ ךיא רעוו דניק ַא ןוא
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 דיל גיוו ַא

 עלעּפעק ןדלָאנ ןייד ףיוא

 ,קילב ןיימ ּפָא ךיז טור

 ,עלעּפעק ןדלָאג ןיימ ,ףָאלש

 ,קילנ סיצנייא ןיימ ,ףָאלש

 עלעסילש ןדלָאנ א טימ

 גיוו ןיא ףָאלש רעד טעוו

 ךעלעניוא יד ןכַאמוצ

 ! קילנ קיצנייא ןיימ ןופ

 ,עלעשיק ןסייוו ַא ףיוא

 ,ניוו רעכייוו ַא ןיא

 ,עלעּפעק ןדלָאנ ןייד טור

 .קילנ סיצנייא ןיימ טור

 ליטש לַּפַאצ ַא ךיז וטסוט

 .גיוו ַא ךיד ךיא וט

 עלעּפעק ןרלָאנ ןיימ ףָאלש

 !קילנ קיצנייא ןיימ ףָאלש

122 



 ,ךעלעטיפ ענייד ןעור סיוש ןיימ ףיוא

 ,פיומ ןיימ ףיוא זיא עלעטנעה ןייד ןוא

 ,עלעפעק ןייד טניל םערָא ןיימ ףיוא

 ,ליואוו ,דניק ןיימ ריד זיא ליואוו

 ,ךעלעניוא ענייד ךיז וצ ןכַאמ

 לופ טייקליטש טימ זיוה ןיימ טרעוו

 ,ךיד ךיא גיוו יוזא ,ךיד ךיא גיוו

 ,פוטש ןפיוא ךיז קידנעלקאש

99 
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 ױזַא טָא

 ,ױזַא טָא

 ןייא טספָאלש וד ןעוו

 סיוש ןיימ ףיוא

 ,רעמיצ ןלעקנוט בלַאה ןיא

 ,יינ סָאד ףיוא ךיא ליפ

 רימ ןיא טסבעל וד יו

 ,דנילב ןוא םוטש ךָאנ

 ,דניק ןיילק ןוא

 ,טכַאד רימ

 יירפ טינ טסיב וד

 םידעפ ענעי ןופ

 ,רימ וצ טּפינקרַאפ ןעוועג טסיב עכלעוו טימ

 טלעוו יד ןעזרעד טסָאה רעדייא

 טלעטשרַאפ טכיל ןופ ,?למינּפ ןייד

 ,ןייזטסואווַאבמוא ןפיט ןיא טקנוטעגנייא זיא

 םענערָאבעג טינ א ןופ ?מינּפ סָאד

 ,טכַאד רימ ןוא

 ןעוועג טסיב וד עכלעוו טימ ,םידעפ ענעי זַא

 רימ וצ טּפינקרַאפ

 רעננעל ,רעננעל סיוא ךיז ןעיצ

 ןעמַאזוצ םורַא ךיד ןוא ךימ ןעלקיוו ןוא

 רעמיצ ןלעקנוט בלַאה ןיא



 ךיז טבעוו רעטכידעג ,רעטכידעג ץלַא
 בעוועג רעד זדנוא םורא

 ,בעוועג רעד זדנוא םורַא ךיז טבעוו ,דייז יו ,ךייוו

 ןאקאק רעקיזיר ַא יו

 םירעוו דייז ייווצ םורַא

 ןאקאק ןייא ןיא םירעוו ייווצ ןענייז רימ

 רעניילק ַא וד ,רעסיורג ַא ךיא

 ןאקאל ןייד זיא סנדייז יוװ ,רָאנ

 ,טייצ א ןעמוק טעוװ סע ןוא

 ,ןסקַאװסיױא ריד ןלעװ ןעלנילפ זַא

 ,ןאקאק םענעדייז םעד ןסיירעצ טסעוו

 עביל ןיימ ןופ ,בייל ןיימ ןופ ןעיירפַאב ךיז טסעוו

 ,רימ ןופ ןעילפקעוַא טסעוו ןוא
 ,ןייב ןוא טולב ,שיילפ ןיימ

 ! דניק ןיימ
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 ןעמעלַא ךייא ןופ ןפיולטנַא לעוװ .ךיא

 ,עלענניא םעניילק ןיימ וצ

 ןעמעלַא ךייא ןופ

 עסייה קיטשרוד טימ

 ,ןקילב עטלַאק טימ

 םיאנוש ןופ ןוא טניירפ ןופ רעמינּפ טימ

 םינּפ ןקיטכיל ןייז וצ

 ,ןגיוורַאפ םיא

 ןקעדוצ םיא ליטש

 ,רָאנ רעדָא

 ןקעוופיוא םיא ליטש

 ןשוק טימ קידנרירַאב ,םיוק

 ! ַאמַאמ ---

 . .. ַאמַאמ ןייד ,ןייד ,ןייד ----

 קסיד ןלעקנוט ןליטש ַא ןיא

 דניק ןיימ ןופ גיוו םייב

 ןעוװועטַאר ךימ ךיא לעוװ

 ! ןעמעלא ךייא ןופ

| 122 



 א רימ ראפ ךיז טיירּפש גנַאל ןוא טיירב

 גצוו רעקינוז

 רַאוטַארט ןקיטכיל םעד ףיוא טינ םענייק עז ךיא

 ,רעזייה יד ,ןשטנעמ יד רָאנ טינ

 ןעיירשעג ,רענעט עלַא רָאנ

 ,ךייט ןקיטכיל א ןיא ןעקנורטרעד ןרעוו

 ךייט ןקיאור םעד ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןוא

 עלעדיימ ןיימ טימ ךיא םיווש

 ,עלענעוו ןסייוו ריא ןיא

109 



 יַאמ ןיא

 יגרַאשט עװָאװ

 ,ךעלעטעלב עקנינירג ליפיוו ,עמַאמ ,ךַא

 ! ךעלעטעלב עקנינירג ?יפיוו

 ; ךעלעטעלב עקנינירג ליפ ױזַא ,ןעגנַאהעגפיוא טָאג טָאה
 ! ךעלעטעלב עקנינירג ליפ ױזַא

 ?עמַאמ תמא 4 עמַאמ תמא

 ךעלעטעלב עקנינירג ליפ יוזא ןעגנַאהעגפיױא טָאג טָאה ןעוו

 ? ךעלעטעלב עקנינירג ליפ ױזַא

 ? עמַאמ טכַאנַארעביא ? עמַאמ טכַאנַארעביא

 ךעלעטעלב עקנינירג ליפ יוזא ןעגנעהפיוא טָאג ןפלָאהעג טָאה רעוו

 ? ךעלעטעלב עקנינירג ליפ ױזַא

 עסייוו ךעלמיכָאלַאמ ? עסייוו ךעלמיכָאלַאמ

 ? עסייוו ךעלמיכָאלַאמ ,עמַאמ גָאז

 ,השעמ ַא ךָאנ רימ לייצרעד

 .השעמ ַא ךָאנ ,עמַאמ ,רימ ?ייצרעד
140 
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 ךוב עטשרע סָאד
 ןעיליל רעטכָאט ןימ

 טכַארבעג לוש ןופ טנייה טָאה ןעיליל ןיימ

 ךוב ןטשרע ריא ,ךוב ןטשרע ריא

 ,טכאוורעד דיירפ א זיוה ןיא טָאה'ס ןוא

 .ךורעג ַא סעיליל ןופ יו

 ןגיוא סרעניילק רעטקיצטנַא רעד ןופ

 ,ןסָאלפעג רימ וצ טײקמירַאװ ןעמָארטש ןבָאה

 ,ןניובעגוצ ריא וצ קיטסַאה ךיז בָאה ךיא

 .ןסָאלשעגנייא סמערָא עניימ ןיא

 טציא רעהפיוא ןָא טזעל ןוא טזעל יז

 ,ךוב ןטשרע ריא ,ךוב ןטשרע ריא

 טציּפשעצ ,טמַאלפעצ ךעלרעיוא יד

 .ךוזרַאפ ןקידיירפ ןופ

 לעווש ןפיוא ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד

 ,גיצ עניילק יד טשוק רע ,ךוב םעד ןעזרעד

 ,לעה קימַאלפ ןענייש ןניוא סעיליִל

 ! קילנ ריא זיא סיורג יו ,ןייש יו

1923 
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 ,טנייה רעדניק עניימ טימ רימ זיא טוג יו
 ,טיורב טנוװָא רעייז ייב טציא ןציז סָאװ

 ,ריירפ ?ופ ךעלמינּפ טימ

 ,ןניוא עניימ ייז ףיוא ןעור ךעלקילנ יו

 ןגיובנגער ַא ןעזרעד טלָאװ ךיא יו
 .געט עקידנגער עגנַאל ךָאנ

 ,דניק א יו ,ייז טימ ךיא ץיז קיאור ןוא

 ,דניז ןופ ,שינעקנעב ןופ ךיא ןיב טייוו ןוא

 ,טניירפ רעטכעלש ןיימ ריד ןופ ךיא ןיב טייוו ןוא

 ,טניירפ רעטונג ,רעטוג ןיימ ,רָאנ רשפא וצ

 ,טנייה רעדניק עניימ טימ רימ זיא טוג לייוו
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 ץסעצירפ ײנש עסייוו ןיימ
 ןץקרַאמַאט װעל עמיס רעטסעװש ןיימ

 ,טסייג רעסייוו ,ָא

 ,עניימ ןיסעצנירּפ

 טסייר ןוא טסייר גנילירפ רעד

 !ענייד רעדיילק יד ריד ףיוא

 ןטפול ןיא זיא גנילירפ ןופ םור רעד

 ,ןעמולב טימ רע זיא טניורקעג

 ןעמויפרַאּפ ךיז טימ טנָארט רע

 .ןטפוד סגנילירפ עשירפ ןוא

 ,טיוט םעד ריד ןעננערב טעװ רע ןוא

 ! ןיסעצנירּפ עסייוו יינש ןיימ

 ,טײרּפשעצ געװ ןייד ןיא סנעטָאש טימ ןיוש

 ,ןסענרַאפ טסרעוו ןוא טסיינעצ

 ייו רעפיט ַא טסיירעצ ץרַאה ןיימ

 ,טעמוא ןֹופ טסיינ ,ָא ריד רַאפ

 !יינש ןיסעצנירּפ ,קעװַא ךינ יינ

 !טעמושז ,טעמושז ננילירפ רעד

1917 
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 טכַאנײב

 רעמיוב יד ךיז ןנעװַאב םיוק ,םיוק טכַאנייב

 ,ןגייווצ ןציּפש יד טימ

 ,ןרעטשעצ טכַאנ רעד ןופ תודוס יד קידנבָאה ארומ יו

 ןגייווש ,ןגייווש רעמיוב יד טכַאנייב

 .ןרעטש יד ןופ ןקילב עטייוו יד רעטנוא

 ,טכַאנייב ליטש רעוו ךיא ךיוא

 ,רעמיוב יד ןופ רעליטש ךָאנ

 טכַאװ המשנ ןיימ רעביא זַא ,טכַאד רימ

 ,רמוש רעקיטעמוא ןא
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 רעטעלב

 םיוב ןפיוא ןעוועג טשרע טָא

 ! ייז ןעלנָאװ ,ייז ןעלגָאװ ,ייז ןעלנָאװ טציא ןוא

 םייח ןוא םיור ןיא ןעלנָאװ

 .יינש רעד ייז טקעדרַאפ סע זיב

 ןבירעצ ,עטשטיינקעצ ,ןכָארבעצ

 טלענרַאפ ןוא טניורבעצ ,טרעװַאשזרַאפ

 ןבירטעג ןטניוו עקיטסברַאה ןופ

 .טלעוו רעד רעביא ךיז ןזָאל ייז

 ןגעוו יד ףיוא גנַאל ךיז ןרַאש

 ,רעביא ךיז ןעילוק ,ךיז ןגיוו

 ,ןגער ןופ ןוא טניוו ןופ עטשטייבעצ

 ,רעבירג ןוא ןזָארג ןיא ןלַאפ

 ןגעוו ןיא רעדיוו ךיז ןזָאל ןוא

 ,געט עקיטסברַאה עקיטכיל ןיא

 1934 ,רעטיריללַאפ
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 ןגער-טסברַאה

 .ןגער א רעדיוו ןיוש

 ,טלַאפ רע יו ,טמוק רע יװ ,טינ טעז ןעמ

 ,ןגעוו יד ףיוא לָאמַאטימ סָאנ טרעוו'ס

 .טלַאק ױזַא טרעוו'ס ,קירעיורט טרעוו'ס

 .קערש רַאפ וצ ,טלעק רַאפ רעמיוב יד ךיז ןעלקָאשעצ סע

 ,ּפָארַא ןעילפ רעטעלב עכעלבלענ ןוא

 ,קעװַא לסיבא רעטייוו ייז טגָארט טניוו רעד

 .ֿפֶא ייז רע טזָאל עטצענרַאפ ןוא

 ,טלַאטשעג ןטעלעקס רעטלַאק ןוא רעסַאנ ,ָאד ןיוש טזיב וד

 ,טעמכ טעקַאנ ןיוש רעמיוב עלַא

 ,טלַאפ טָאלב ַא ךָאנ רעמַאזנייא ןַא ןּפָארט ַא יו

 ,טַאמ םיא ןטײלנַאב ןניוא עניימ



 ?פענ
 .ל 1

 רעיורג-קיטכיל טנווייל א ןיא לּפענ רעקיד רעד

 ,טנַאה עראבטכיזמוא ןוא עשיטסיטרַא ןַא ןכלעוו ףיוא

 ,רעיורט ןוא עילָאכנַאלעמ ןופ טריפעג

 .דנַאל ענטומ דליוו ַא טלָאמ ןרַאמשָאק

 ןטלַאטשענ עכעלשטנעמ יוװ ,רעמיוב רעטסנעּפשעג

 ,טנעה עקידנרָאצ יד רימ וצ סיוא ןעיצ

 ןטלַאהַאב ךיז ענעי ןבָאה סנטָאש עדנילב יו

 .טנעוו עקידלּפענ ערעווש רעטנוא

 ,רעיורג רעקידעכיור ,?מםיח ַא טײרּפשענסיױא טניל דלעפ ןפיוא

 ,טנעה סטָאנ עדנפָארטש ןֹופ ךיוה רעד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא

 ,רעיוט ןכיוה ןופ ?בב ןטלַא ןופ יו

 ,טנעו עצלַָאטש יד ענעטָאשעצ ביוטש ןיא

 ,ןעיורג קיטכיל טנווייל םעד ןופ טנרָאפ ןיא

 ,סיוא ןעמולב ןסקַאו ,סעקושז עקידארומ יו

 ,ןעיורפ ייווצ םוא ןעשזדנַאלב סנטָאש עקיטעמוא יו

 .זיוה לפענ ןוא ןטרעיילשרַאפ םורָא
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 "?ןיירט ןָאשריױקסקע, ןיא טכַאנײב

,1 

 ,ןטערַאגיס ,רַאניפ טימ עטבילרַאפ ךעלרָאּפ

 ; עװַאק ןוא םירקדזייא ,סטָאניּפ

 ;עװַאל עלעקנוט ַא ןשטנעמ ןופ

 ,ןטעיניוװ עטזָאלענּפָארַא

 ,סייווש ןוא בייל ןננוי ןופ חיר

 .סייה ןוא טיישרַאפ ןצילב ןגיוא

 .רעטכעלענ טימ טרענוד סע

 ,ןסיוש ףיוא טניילעצ ןרעוו ןטרָאק

 .ןעינק ןוא סיפ ןופ גנורירַאב

 .ןסיוטש רעד גוצ ןופ זיא סיז

 .ןעילג רעטרעוו ,רעצרעה ,ןגיוא

.2 

 --- ףייפ ןוא ַארוה-ַאהדַאה-וה

 .ףייר ןרָאװעג העש יד זיא'ס

 ,ןכַאװ ןופ העש-טכַאנטימ יד ,ָא

 ,ןכַאל םידש יד טסרעה וד ןעוו

 ...ןעגניז םידש יד טסרעה וד ןעוו

 ! רעהַא עקינָאמרַאה ַא

 ! רענַאב רעמַאזיורג ןיימ ,ָא

 ןַאװש עדליוו ,עצרַאװש ןיימ ,וד

 .ןַאב ןפיוא ןעלנילפ יד טסטיירּפש



3 

 ןגיולפעג טינ ,ןגיוטשעג טינ

 ,ןפָאלעגייברַאפ נוצ ַא זיא

 ,סערש יד טכַאנ ךרוד יװ

 .קעוַא ןוא --- ןעוועג

4 

 ,ץנַאט ןופ םטיר םוצ ךיז טניוו ןַאב יד

 סיוא ןרַאש סיפ עשרענעמ ייווצ סָאװ

 ליפעג ליפ ױזַא טימ

 .ליר םענרענייטש ןפיוא

 ,"ןישזד , טימ טקעמש סע

 ,ךיז טלסיירט ליד רעד ןוא

 ,ןיטַאלעשז קיטש ַא יו

 טראה סיוא ןראש סיפ יד רעבָא

 ,ץנַאט ןֹופ ןבליז יד

 ,םי ַא ליד ןופ טרעוו סע זיב

 .ןגינעגרַאפ ןקידנעירב ןיא רימ ןעמיווש עלַא ואוו

.8 

 : ךיל ַא ןַאב יד טגניז

 -- -- -- --= ךומ ,ךימ ,ךימ ןיב ךיא

 .רימ ןרָאװעג לָאמַא טימ ןענייז עלַא

 ,טנעוו וצ ,וצ ןעלסקַא וצ ּפעק ןלַאֿפ

 ,טנעה טימ ךיז ןעמַאזוצ טנעה ןטכעלפ

 ,סופ ַא וצ וצ ףרַאש ךיז סופ ַא טקירד

 ! םונעג ןלעקנוט ןופ העש ,ייז טשנעבעג ,ָא

 ,ןַאב ןיא לָאמַא טימ טרעוו ץרַאװש

 ,טכיל סָאד לָאמַאטימ ךיז טָאה ןשַאלעגסיױא

 ןַאװש עצראווש ַא זיא ןניולפעגנָא

 ,טכיל סָאד לָאמַא טימ ןשַאלרַאפ ןוא
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 ,קירוצ טכיל סָאד דלַאב טָאה טמַאלפענפיוא

 ,קילג סָאד קירוצ זיא ןדנואוושרַאפ ןוא

 ,טכיל ןופ טסַאל יד ןעמעלַא ףיוא זיא ןלַאפעג ןוא

 .טכיוועג רעווש ַא יװ

.6 

 .טגיוורַאפ זעשזד םעד טָאה ףָאלש רעד

 .טקוצרַאפ זעשזד םעד טָאה ףָאלש רעד

 טקוררַאפ זעשזד רעד טניל טציא

 עקינָאמרַאה רעניילק רעד טימ ןעמַאזוצ

 .דיל-ניוו ןייז ןיילא טגניז גוצ רעד ןוא

7 

 ,טעּפמיא ןדימ ןיא טסיוטש סע ,טסיוטש סע

 .ןָאקַארד רעד רעטייוו ךיז טגָארט סע

 ,למערד ןצרוק ןופ ךיז טרעטכינ ץלא

 .ןָאנַאװ ןיא ןיוש ךיז טלמוט סע

 ,רעדלעפ ,טצנַאט ,טצנַאט

 ,קילב ןיימ רַאפ רעכיג טפיול

 -- קיִלג סָאד קעװַא ןוא ןעוועג זיא'ס

 רעדלעפ עקיטסברַאה יד ףיוא

 ,זָארג עטּלַא עביל סָאד
 רעדלעפ עקיטסברַאה יד ףיוא

 .זָאר סָאד ןנרָאמירפ ןופ

 ,איגישזדריו טסעװ ,דליפיולב

 1930 ,רעבָאטקָא



 ןָאסדָאה ןופ ןגערב יד ייב טכַאנײב קרָאי-וינ

 סרעצַארקנקלָאװ ענייד ןופ ןרעמַאק יד ןיא

 ,טביל סָאד --- ,סינָאה רענעדליגנ טניר

 ,רעטצנעפ ןענָאילימ יד ךרוד

 ,ןטסענ-קינָאה עשיטנַאנינ ןופ ןרעמַאק יד ךרוד יו

 ,קינָאה םענעדלינ םעד ןעמ טעז

 ,טכיל סָאד ,קינָאה סנשטנעמ םעד

 ,ןקָאטשניב ערעייז ָאד טיובעג ןבָאה ןעניב עקיזיר

 ,ןקָאטשניב ןופ דלַאװ ַא

 ,סינָאה טימ ייז טליפרעביא ןוא

 ,טביל טָאד --- ,קינָאה ןכעלשטנעמ

 ,טכשנייב ןָאסדָאה רעד זיא ,ךעּפ יו ,ץרַאװש

 ,ןיהַא טמָארטש קינָאה רעד ןוא

 ,קרָאידוינ ןופ ןנערב יד ייב ךעּפ םעד טגנילש ןוא

 א א *

 ,טכורפ ענעדלינ טימ עכלעזא רעמיוב

 ,טכורפ ענעדלינ טימ דלַאװ א

 ,ןרעדעצ עקיזיר

 .ןרעטמַאל טימ ןעננַאהַאב

133 
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 .גָאטימכָאנ רעטניװ ַא

 .ןייא טרעפעלש למיה ןופ יולב יד

 רעטצנעפ יד ךרוד ןנייווצ עליוה יד

 .ןיורב קידלָאנ ךיא עז

 .שיט ןרעביא טבעווש סָאריּפַאּפ ןופ ךיור רעד ;

 .ךיור םעד ןיא ךיז טיולב ןטָאש ןיא טכיזעג ַא

 .ןייא טרעפעלש ?מיה ןופ ךייוו יד

 .יינש רעד זיא קידלָאנ ןוא

 רעדניק ךיא עז ןעגנַאהרָאפ ךרוד

 .סָאנ ןיא ּפָארַא ךיז ןעלטילש

 תולוק יד רימ וצ ךיז ןגָארטרעד ךַאװש

 ןייא טרעפעלש למיה ןופ יולב יד

 ץרַאה ןיימ ןוא חומ ןיימ

 ןגייווצ עניורב קידלָאג יד

 .יינש םעד ןוא

 1934 רעטניװ ,רעװיריללָאּפ



 םולב עטיור

 ,ןטרָאנ ןשלדיימ ןיימ טרעקַאעצ בָאה ךיא

 םוטעמוא ןעמולב יד דרע טימ טשימעצ

 ,ןטרָאד ןוא ָאד ,טסימדלעפ ןפיוא רָאנ

 .םולב עטיור א סױרַא קידנענייוו טצָארּפש

 לפָאטרַאק טימ ןטרָאנ ןיימ טייזרַאפ בָאה ךיא

 ,םוטעמוא ןעמולב יד טעיענסיוא ןוא

 לפָאטנַאּפ רעקניניילק ַא יו ,סנירג יד ןופ רָאנ

 ,םולב עטיור ןיימ סױרַא טסיירד טצָארּפש
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 ט7? ַאהניא

 טניוו ןכייח ןיא
 טיט עט עט עט טא עטַאנָאס רעמוז ַא
 טי עט א עא טניוו ןסייה ןיא
 ת  ט ע  עע קַאמעה ןיא
 יט  ע ע ןגרָאמירפ
 (ןט  ע,  ע עסייוו סנקלָאװ
 עא עא עט עא םרוטש ןיוַאפ
 עט עט טייקדימ
 שי עט עט טל טא גנַאגרַאפנוז
 א עט סנקלָאװ
 שטעט עט גנילירפ
 עט ט  ט ע ט  ט  ט ט טט דלעפ ַא
 עט יטנואק ןָאוװילָאס ןיא
 2 א עט דלעפ ןפיוא קידנגיל
 קעץ עט עט עט טא וצ ךימ טמענ

 עמַאד סוקריצ
 2 טעם, עט עט ווירב עביל א
 62נעט עט עא ןטייוו עטלּפענרַאפ ןיא
 ?(טט א עט עא קילג ןופ םידָאפ רעד
 (ן א אעעט טי ןירענידנצעג ַא ןופ דיל סָאד
 2( עא עט עט עט עט א טסַאג ןיימ
 31 ,,,:,,2:1556555:5555155115511111511111 ןָאלָאּפא ןופ טכיזעג א טימ ,וד

 שא טא עא עא ןיּפש א טזיב וד
 2 עט עט ע עא טא קירב רעד
 ,340 /,,2255:2255552555555:1155551151151111 טשוקעג ליטש טסָאה וד ןעוו

 35 ,,,,45555:5555555555575555555715551555511111115::5.5 סעילַאװכ עלעקנוט יו

 36 . ...... ןירעליש עקיאייפ ןייד ןיב ךיא
 טריט עט עט טסלעווק וד
 38 ,,,,,.5:25:555555555655551111551111111 ,25551251115 111 טערטרָאּפ ןייד
 טא ערע עט א דרע יד ןשוק לעװ ךיא
 440 ,,:14156::255:5555665:2514:555 ןציז ןוז ילוי רעד ןגעקטנַא ליוו ךיא



 401 ,,,:::::5555:551117555622255551177525525111175 ,244:25526:551555555576 סינאיד

 2 עא וט ןוא גָאז ךיא סָאװ
 9 טנעה ענייד ןיא המשנ ןיימ
 א יי ענעקנורטרעד א ןיב ךיא
 4 טרעקַאעגפױא ףיט טסָאה וד
 א עי דָאהַארַאק ןיא
 א עא א שוק ַא
 2 א עא עמַאמ ןיימ
 א עמַאד סוקריצ יד
 2 עא עא טנעה עניימ
 ,2נ2לללללקקלאלאקלללללק לקט קאלט םדא

 עא יא ךייא ןופ
 יי לּפע עטיור קיטּפַאז יו
 עא א עי ןייש הנבל

 עי ,  2 רעטצנעפ םייכ

 עת טא יורג ןוא טלַאק

 טיי, עינָאס

 ס 6 0 ס 9 8 פ ס 6 8 ס ס פ 8 ס 6 8 8 5 8 9 0 0 6 0 6 09 6 64 96 90

 9 0 8 5 0 0 8 6 0 8 9 9 5 8 ס ס 6 46 8 8 6 6 6 ס 6 5 8 6 8 8 6 6 4 9

 6 6 6 6 ס 8 8 6 6 8 6 ס ס 8 8 6 6 6 0 6 6 6 9 80 8 0 ס 6 6 9 8 ט 5 9

 5 9 ה 8 ס 8 8 8 8 8 8 90 8 0 8 9 6 8 6 6 8 6 6 8 8 9 6 8 ס ה 6 4 49

 6 8 8 0 0 6 60 ס 8 6 6 6 6 0 8 0 ס 6 6 0 8 5 0 0 8 0 8 8 6 6 6 6 8 6

 8 6 0 ס ס 8 8 8 9 6 8 0 ס 6 8 9 0 80 6 8 6 8 8 8 6 0 0 9 8 6 8 9 6 6

 ס ס 6 0 8 0 0 6 6 0 6 8 6 8 8 9 6 0 8 ס 9 8 6 8 6 8 8 6 9 8 6 6 6 8

 8 8 8 ס ס 0 6 ס 8 0 6 8 8 8 0 5 8 ס 8 6 6 0 6 6 6 6 8 8 8 ה 6 0 6

 8 0 8 0 8 6 ס 0 0 9 6 9 0 8 6 = ס 8 0 0 6 סט 6 6 ה סט 9 8 9 9 6 8 5 9

 = 8 0 ה 8 ס ס 80 6 0 6 8 8 8 ס 9 4 9 6 4 6 0 0 4 ה 9 6 6 6 0 4 9 6

 = ס 0 8 8 8 4 6 ס 8 6 0 0 6 8 6 5 ס 6 0 ס 0 4 0 6 0 9 6 0 6 6

 ס 8 8 0 ס ס ס 8 5 0 8 8 0 0 8 0 8 9 ס 6 9 0 ס 6 ס ס 6 6 9 5 ס + 8 6 4

 454 ןעזעג טינ ךָאנ ךיד בָאה ךיא
 גט עא ןרעּפיצול וצ
 ,1255151255111511י 111 יגרָאעג רעקילייה
 עט עא, טלָאצַאב ךיא כָאה ליּפש ַא רַאפ

 עי יי, :22 ףיש ןיימ
 1511 רעביוצ ַאזַא םעד ןיא זיא סע
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