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ריזערַריקער ּפאָיאַדער היי
דיש איז געוועןִר ייַזומערקורס פֿא

דישעִ דער טעמע „יי1געווידמעט
2טור“, ד''הַקינדער-ליטערא

דערָר קינדער, אַטור פֿאַליטערא
לסַר גרויסע מיט קינדער אַפֿא

רלויף פֿון קורסַהעלדן. אין פֿא
 סךַקענט מיט אַבן מיר זיך באָהא
בער אוןַדישע שרייִרימטע ייַבא

דיכטער, צווישן זיי אויך מיט ּפרץ
הירשביין וועגן וועמען איך וועל

.3בן אייניקע שורותַשריי
ּפרץ הירשביין איז געבוירן

דנער געגנטָרן אין דער גראָגעווא
סָ משּפחה וואַ אַנד) בייַ(רוסלא

סערמיל. ערַ וואַט געלעבט אין אָהא
בןַנגעהויבן שרייָט זייער יונג אָהא

בער ערָש אִלידער אויף העברעי
דישִריבער אויף ייַר גיך אָאיז גא
בןַנגעהויבן שרייָאון א
רןַמעס פֿאַליסטישע דראַרעא
מעַן ערשטע דראַטער. זייַטעא

דיש אין 1906ִגעדרוקט אויף יי
 אויףמען ָגן דעם נאָט געטראָהא

.יענער זַײט טַײך
 סךַט געוווינט אין אָהירשביין הא

ט ער זיךָרשע האַערטער. אין ווא
דעסָקענט מיט י. ל. ּפרץ. אין אַבא
נגעפֿירטָ און א4ט ער געגרינדעטָהא
זיקעָטישע טרוּפע. די דאַמאַ דראַא

ט געשּפילט ּפיעסעס פֿוןָטרוּפע הא
.ָ העכערן קינסטלערישן ניוואַא

הירשביין איז געקומען אין
מעריקע אין 1911. זַײנע ּפיעסעסַא

‡‚ ÈÂÂÀ‡¯ÿÙ ÔÈ‡ ËÃÍÅ¯˜
לטעַס אָגט דאָריז געווען - ווי עס זאַדעם זומער זענען מיר אין ּפא

נקרַײך, רעדנדיק און זינגענדיקַט אין פֿראָווערטל - גליקלעך ווי גא
ס איז געווען בשעת דעםָמע-לשון. דאַאון שּפילנדיק אויף מא

רגעקומעןָס איז פֿאָריזער אינטענסיוון זומערקורס וואַצווייטן ּפא
פֿון 7טן ביז 25סטן יולי.

דישן טעם-טעם איזִזיקער סּפעציעלער נומער פֿונעם ייָדער דא
רן פֿון די ּתלמידים פֿונעם זומערקורס.ָנצן געשריבן געוואַאין גא

ליזם-ַמט פֿונעם זשורנאַדי מערהייט פֿון די טעקסטן שטא
רבעט אויף דיַס אָן, וואַדם גרוזמאָנגעפֿירט פֿון אָט אַרשטאַווא
קול יׂשראל. ָדיאַמען פֿון דער יׂשראלדיקער ראַגראָדיש-ּפראִיי

רן איןָזענען אויפֿגעפֿירט געווא
נדערע דורךַטער צווישן אַַטעא
רץ. זיי זענען דערַריס שוואָמא
דישן קינסטלערישןִנהייב פֿון ייָא

מעריקע. הירשבייןַטער אין אַטעא
ן פֿרויַמען מיט זייַט צוזאָהא

זעס איבערַכט צוויי וועלטרייַגעמא
ָטס ער האָנטינענטן וואָלע קאַא

שריבן.ַשּפעטער ברייט בא
ָסרבן אין לאָהירשביין איז געשטא

נדזשעלעס אין 1948 אין עלטערַא
ר. צווישן די 38 ּפיעסעסָפֿון 67 יא

זטָט איבערגעלאָס ער האָווא
די ּפוסטענען מיר ָדערמא

דעם שמידס טעכטער קרעטשמע ,
בןָס האָ וואגרינע פֿעלדער,און 

.6ם עולםַ ביי5זייער אויסגענומען

טַכענראָט קאָרלאַשא

1. consacré à/devoted to ; 2. ס הייסט ָדא  ;
3. ShURES lignes/lines ; 4. fondé/founded ;
5. remporté un succès/were successful ;
6. OYLEM public.

וועגן ּפרץ הירשביין

רל 5ַנק דעם אינסטיטוט שאַ דאַא
ר דער שיינער מוזיק, דיַפֿא
מע-לשון.ַנגען פֿון מאַרעמע קלאַווא

רל 5ַנצייזישער קעניג שאַדער פֿרא
ַ גרינדער פֿון אַווּוסט ווי אַאיז בא
ס אייניקל פֿון דערָטעק. דאָביבליא

ט איצטָטעק האָקעניגלעכער ביבליא
דערנעם בנין. דערָ מאַרט, אָ נַײ אַא

דימיר מעדעם איז אויךַמען וולאָנא
ריזערַ ּפאַרבונדן מיט אַפֿא

ז דיַפֿן אָמיר האָטעק. לאָביבליא
ל אויךָטעק זאָמעדעם-ביבליא

רַל פֿאַקאָ גרעסערן לאַקומען אַבא
מער און מער לייענערס.

ףַטאַלדע נאָגא

דיש-לערנערסִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא
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‡È¯Ú„È˜ ÚÅÓÀ‡Ï ÔÈ‡ Ô¯À‡„ÀÔ
לטןַהאַבן זיך באָגעקענט זען : זיי הא

ָטבער מען האָ מויער. אַהינטער א
ס בורטשען און ברומען אוןָגעהערט דא

קן פֿון די רעדער. צווישן מויער אוןַקנא
ַלט און אַ שּפאַ איז געווען א8רעלסן

רטןָן איז דאַ באַל, ווען אָמא
ט מעןָרן, האָאומגעלומּפערט דורכגעפֿא

ַ, א9דערזען, פֿלינק ווי פַֿײל פֿון בויגן
ל זון אויף די רעלסן. מיר קינדערַשטרא

בן ניט דערציילט וועגן דעם ווַײל מירָהא
ז דיַקע געווען זיכער אַזַײנען טא

ס שּפילן זיךָ ווא10לן זַײנען פֿעעסַשטרא
נטּפלעקט מעןַרטן. פֿרעגט מען ניט, אָדא

ניט...
די הַײזער זַײנען געווען קליין, נידעריק,

ּפגעּפוצט, דיָאַײנגעבויגן, די פֿענצטער א
ר די טירעלעךַ פֿא11רןַטרעטא

דנסָאויסגעשַײערט. די הילצערנע לא
לץַכט און אַכן בַײ נאַרמאַפֿלעגט מען פֿא

 שטיל.ַפֿלעגט ווערן שא
ַנען אַס איז געשטאַּכמעט אין מיטן גא

 קליינער, גרינער,ַ, א12מטערן-סלוּפַלא
ַּפ ווי אָ קאַלענער זעלנער מיט אַמעטא

ט ערָכט האַ. בַײ נא13גלעזערנער קיווער

 העלע נעּפלדיקע ליכט.ַרויסגעגעבן אַא
 פֿערד מיטַס אַרבַײ אין גאַל איז פֿאָ מאַא
ס פֿוןָ ווא14דן מיט קוילןָנגעלאָ פֿור אַא

רקער,ַ שטאַט זיך געפֿילט אָאים הא
.15זויערער ריח

 זַײנען16לוזיעסַוונט ווען די זשאָאין א
ט מעןָּפגעצויגן, האָראַגעווען א

, פֿון17 חלוםַזוי ווי אין אַדערהערט, א
ּפן פֿון גרויסעַס קלאָדער ווַײטנס, דא

ָסריקע פֿיס : די פֿערד פֿון ברויז וואָהא
 פֿור מיט הילצערנע פֿעסערַשלעּפן א

רן פֿול מיטןָביר. די געגנט איז געווא
ס מעָ פֿון ביר ווא18דנעם זיסן שמוכטָמא

ס.ַג גאָברענגט דעם וועכטער אויפֿן רא

ִסנש לויַבלא
1. brasserie (où on fabrique la bière)/
brewery ; 2. coin/corner ; 3. sentinelle/
watchman ; 4. MIES... laid/ugly ;
5. carreaux/tiles ; 6. aigle/eagle ; 7. OYSYES

lettres/letters ; 8. rails ; 9. exp. lit. rapide
comme une flèche d'un arc/fleet as an
arrow from a bow ; 10. fées/fairies ;
11. trottoirs/pavement ; 12. réverbère/
lamppost 13. casque/helmet ; 14. charbon/
coal ;  15. REYEKh odeur/smell ;
16. "jalousies"- stores/blinds ; 17. KhOLEM

rêve/dream ; 18. odeur/smell.

ס. צי וווינען איןָוטשאַדישע גאִרגענטינע אירע ייַט אָלע ווייסן, האַווי א
ובויס ?ַדן-קאִס ייַטעקסא

ס אין דער ערשטער העלפֿט פֿוןַלאַרבעטער-רינג-שולעס אין דאַגעווען א
טַראָקטאָ דאַקומען אַרהונדערט; הַײנטיקע צַײטן קען מען באָאונדזער יא

טישן אוניווערסיטעט (מיט 000 50ַדיש אינעם גרויסן שטאִאין יי
סטין.ָט אָנער הויּפטשטאַס געפֿינט זיך אין דער טעקסאָסטודענטן) ווא
ן דרַײ גרויסע קענערס פֿוןַראַרן זַײנען פֿאָפֿעסאָרטיקע ּפראָצווישן די דא

ַבערט קינג, אָדיש : ד''ר ראִיי
ניסט און געוועזענערַגערמא
ניסטיק,ַ פֿון דער הומא1ןַדעקא

רישעָרשט די היסטאָס פֿאָווא
דיש אוןִ צווישן יי2שַײכות

לעקטן; ד''רַדַײטשע דיא
שמואל-אליעזר (אויף ענגליש :

ר פֿוןָפֿעסאָליץ, ּפראָסעטה) ווא
 בעל-ַ און א3דישע לימודיםִיי

דיש,ִ (יי4ּכמה-וּכמה-לשונות
רנעמט זיך צווישןַס פֿאָל, רוסיש), וואַנסאַוואָניש, ּפראַנצייזיש, שּפאַפֿרא

דישער אידענטיטעט;ִטור און ייַדישער ליטעראִנדערע טעמעס מיט ייַא
דישעִריסטיק סַײ ייָלקלאָס לערנט סַײ פֿאָן, וואַטעסמאָד''ר איציק גא

מע-לשוןַ צו הערן ווי בַײ אים רעדן א לַײטיש מא5 מחיהַך. ס'איז אַשּפרא
 אויפֿן7וועַס זַײנען טשיקאָּפטיסטן וואַּנער : פֿרומע באַ טעקסא6ּכל-מיני

דישע „פֿרעטבויס“, בחורים פֿוןִדישן שטייגער לעבן און גלייבן; און ייִיי
זויַ ווַײל א8ס פֿירן זיך ווי ווַײסע-חבֿרהניקעסָטישע היימען וואַלעבאַבא

טוט מען יונגערהייט.
 לערן9ני-הקטןַבער אָסטין אָר אַכט פֿאַב איך געמאָמע האַ סך רעקלאַא

ַר אָבער גאָ קלענערן אַנער אוניווערסיטעט, אַנדער טעקסאַן אַאין א
 (2500 סטודענטן). ניטָניאָנטאַן-אַמען טריניטי, אין סאָוווילן, מיטן נא

ס שמעקןַָט און פֿון אוניווערסיטעט וואָגעקוקט אויף די נעמען פֿון שטא
 צענדלינג בני- און בנות-ַר אָר צו יאָדיש, קומען פֿון יאִר ניט ייָגא

נצייזיש אוןַר פֿון פֿראָפֿעסאָ ּפראַפֿיציעל בין איך אָטש אָ. און כא10יׂשראל
ָך דערצו זַײנען דאָדיש. נאִניש, איז מיר אויסגעקומען צו לערנען ייַשּפא

ס קומען זיךָדן וואִ  עלטערע יי11דישער קהילהִרטיקער ייָאין דער דא
מע-לשון.ַ ּכדי צו רעדן מא13 בפֿירוש12ל אין חודשָצונויף איין מא

 פֿינפֿטל גרעסערַס (אַט ווי טעקסאַ שטאַזאַז אין אַ א14נישט קיין חידוש
רט.ָדיש וואִ ייַנקרַײך) קען מען הערן אַווי פֿרא

ָסטראַבֿרהם-מיכל אַא
1. doyen/dean ; 2. ShAYKhES relations ; 3. LIMUDIM études/studies ;
4. BAL KAME VEKAME LEShOYNES lit: maître d'un grand nombre de
langues/master of a great many languages ; 5. MEKhAYE plaisir/
pleasure ; 6. KOL MINI toutes sortes/all kinds ; 7. curieux/curious ;
8. ... KhEVRE... petits voyous/mischief-makers ; 9. ANI-HAKOTN votre
serviteur/my humble self ; 10. BNEY... BNOS... garçons et filles juifs /
Jewish boys and girls ; 11. KEHILE communauté/community ;
12. KhOYDESh mois/month ; 13. BEFEYRESh exprès/specifically ;
14. ...KhIDESh pas étonnant/not surprising.

ַסדיש אין טעקסאִיי

סטיןָא

ָניאָנטאַן-אַסא

ַסטעקסא

לָ קליין שמאַבן געוווינט אין אָמיר הא
.1 ריזיקער ברויזַטן פֿון אָגעסעלע אין שא
 געגנט פֿול מיט פֿרומעַעס איז געווען א

ךָבן שטענדיק געבענקט נאָס האַָדן וואִיי
ס איזַ גא2גָלטער היים.“  אויפֿן ראַ„דער א
.3 וועכטערַזוי ווי אַ שענק אַנען אַגעשטא

אירע ווענט זַײנען געווען אויסגעּפוצט
רַ. פֿא5כלעןַנציקע קאַ גלא4מיט מיאוסע

ןַנגען אויף אָדער טיר איז געהא
6דלערָן אַ בילד פֿון אַאַײזערנער קייט א

נגעשריבן מיטָווּו ס'איז געווען א
דלער“.ָ „דער גרויער א7זילבערנע אותיות

רעכטס איז געווען די שווערע בריק פֿון
בן מיר ניטָנען האַן. די באַדער אַײזנבא
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ליעַדישע קולטור אין איטאִיי
1שּכנזישעַליע איז נישט קיין אַדן אין איטאִטש די קולטור פֿון ייָכא

ל, סַײ הַײנט. אין דעם 15טןָ מאַ וויכטיקע, סַײ אַאיז זי געווען א
 אין דער2דישִט מען גערעדט מערבֿ-ייָרהונדערט האָאון 16טן יא

דישעִ און טריעסט. די ייָנאַ, מילאַדואַרום ווענעציע, ּפאַגעגנט א
ניזם (למשל דער שרַײבערַרבונדן מיט הומאַך איז אויך פֿאַשּפרא

ס הייסט אויףָ, וואַ לעוויטאַג עליאָלאָאון פֿילא
נהייב פֿון דערָדיש אליה בחור) און מיטן אִיי

דן זַײנען געווען דיִּפרעסע (דַײטשישע יי
ן). שּפעטער איז דיַטיקאַרלעגערס פֿון וואַפֿא
נד.ַרשווּונדן, ווי אין דַײטשלאַך פֿאַדישע שּפראִיי

רַנַײטער אינטערעס פֿאַ באַ אָהַײנט איז דא
נגעהויבן מיט דערָט אָס האָדישער קולטור וואִיי

ס שּפילןָ פֿון מוזיק-גרוּפעס ווא3גרויסער הצלחה
דישע לידער.ִנדערע ייַ-מוזיק און א4ּכלי-זמר

,ַדיאַוואָני אָר מאָקטיאַנגעהויבן דער זינגער און אָט אויך אָזוי האַא
כן,ַ 20 שּפרא6ס רעדט ּכמעטָריע וואַד פֿון בולגאִ יי5 ספֿרדישערַא

ט אויפֿגעפֿירט אויף דער בינע עטלעכעָדיש. ער האִצווישן זיי יי
סיקערס אוןַדישע קלאִטער-ּפיעסעס אינסּפירירט פֿון די ייַטעא

 אין דער צווייטער וועלט-מלחמה.7נדַעטן פֿון ווידערשטאָפֿון די ּפא
רעט“ ווּו ער זינגט און רעציטירט אויףַבאַדיש קאִ „ייַער פֿירט א

רשטייטַס זַײן ּפובליקום פֿאָ אויף דעם ווא8דיש. נישט געקוקטִיי
אִנישט קיין יי 9רשטעלונגען ּתמידָדיש, זַײנען זַײנע פֿ

10רקויפֿט.ַאויספֿא

 גרויסער אינטערעס. איןַ אָ איז אויך דאָדעמישן ניוואַקאַאויפֿן א
גריסַ מאָודיאַר קלאָפֿעסאָט ּפראָרן האָדי זעכציקער יא

וועק פֿוןַ מיטן טיטל „א11דןִ בוך וועגן מיזרח-ייַרויסגעגעבן אַא
רבעטַבן געאָ פֿינק האָדאִרשערס ווי למשל גויָנען ?“. פֿאַווא

רי,ַט באָנער קולטור. אין מַײן שטאַמעריקאַדישער אִאיבער דער יי
רָפֿעסאָרבעט ּפראַ, א12ליעַאין דרום-איטא

רטורַליסט פֿון אַ סּפעציאַרעזע, אַדזשוזעּפע פֿא
טור.ַּפעישער ליטעראָשניצלער און פֿון מיטל-איירא

זעלכעַשעפֿטיקט ער זיך מיט אַר באָזינט פֿערציק יא
ַט, עלזאָזעף ראָ, יאַפֿקאַשרַײבערס ווי קא

 אויסלענדער. איצט ווילַזאָסקער-שילער און ראַלא
.14בֿותָ פֿון זייערע א13ער שטודירן די מיזרח-מקורים

ִדר וועט זַײן קורס הייסן „דער ייָקומענדיק יא
רט שטודירן דיָ“ און מע וועט דאַפֿקאַמשל קאַא

זיום,ָ סימּפאַ. ס'וועט אויך זַײן אַפֿקאַנץ קאַלן פֿון פֿראַדישע קוואִיי
ַ-אויסשטעלונג און אָטאָ פֿאַ, אַדיאַוואָני אָרשטעלונג פֿון מאָ פֿאַא

ךַדישער שּפראִר לעקציעס וועגן דער געשיכטע פֿון דער ייָּפא
 וועל איך זיי געבן.15ס, אם-ירצה-השםָאון קולטור ווא

ָנאַמאָ (הדסה) ראַריסאַמא
1. AShKENAZ... ; 2. MAYREV... occidental/western ; 3. HATsLOKhE réus-
site/success ; 4. KLEZMER ; 5. SFARD... ; 6. KIMAT presque/nearly ;
7. Résistance ; 8. malgré/despite ; 9. TOMID toujours/always ; 10. com-
plet/sold out ; 11. MIZREKh... oriental/eastern ; 12. DOREM... du sud/
southern ; 13. MEKOYRIM sources sing. MOKER ; 14. OVES ancêtres/
ancestors ; 15. MIRTsAShEM si Dieu le veut/God willing.

ס ווילט איר געדענקען פֿוןָגע : וואַט מען געשטעלט די פֿראָס האַנהייבער פֿונעם ערשטן און צווייטן קלאָדי א
 איבער זייערע ענטפֿערס.ָזומערקורס ? מיר גיבן דא

איך וועל געדענקען די
נטע און סּפעציעלעַאינטערעסא

מענטשן, לערערס און ּתלמידים,
 סךַנגע נעכט מיט אַדי לא
ָסרבעט, די מעׂשיות וואַהיימא

בן געלייענט.ָמיר הא
ַנינא

צום געדענקען

ÛÈÂ‡ ÔÒ¯Â˜¯ÚÓÂÊ È„
ÈÈœ‡ÿÙ ÔÚÅÊ ˘È„Ã‡ ¯ÈÓ ¯Ã

‡Ó ¯ÚÒÈÂ¯‚ÀÒÚ ÆËÚÓ
‡ ÍÈÊ ÔÿÙÚ¯ËÃÍÒ 
‡ÂÂ Ô˘ËÚÓÀÔÂÿÙ ÔÚÓÂ˜ Ò

‡‚ ¯Ú„ÃÔÚÓ ÆËÏÚÂÂ ¯Úˆ
‡Ï ÔÚÓ ¨Ë¯ÚÏÃÔÂ‡ ËÎ

‡ÊÂˆ Ë‚ÈÊÃÆÔÚÓ
Ï‡ÂÓÚÏ‡ÂÓÚÏ‡ÂÓÚÏ‡ÂÓÚÏ‡ÂÓÚ

יד ןעקנעדעג טינ ליוו ךיא
יז לעוו ךיא רעָבא ,טעבַראמייה
ךיז ָבאה ךיא  ! ןעקנעדעג ָאי
ךיא .ןשטנעמ ענַֿײפ טימ טנעקַאב
ןגעוו ךס ַא טנרעלעג ךיז ָבאה
בָאה ךיא ןוא קיטַאַמארג רעשיִדיי
ַא ןענעייל ןעק ךיא ַזא ןעזעג
.ןייטשַרֿאפ יז ןוא הׂשעמ
ָראל

בן זיךָס האָלע מענטשן וואַא
רנומען מיט מיר.ַפֿא
ַשאַסא
רבעט,ַניעס געלעכטער, די היימאָסא

מַײנע נַײע פֿרַײנד, דעם אלף-בית,

דישערִז“, און די מוזיק פֿון דער ייַ„בא

ך.ַשּפרא

ׂשרה

 סךַקינדערלעך, ביכעלעך און א
כעלעך, דעם בוים פֿון ּפוילן אוןַזא

ליעס, דעם שוים. מירַאייביקע כווא
נטיק בולבעס,ָט מאַבן געהאָהא

ג בולבעס.ָלע טאַדינסטיק בולבעס, א
צירן אויף די דעכער פֿוןַמיר שּפא

 בלויער פֿידל.ַריז מיט אַּפא
לעןָאַרזש                       מא

איך וועל
ּתמיד

געדענקען
די

ׂשימחה
פֿון
ניעןָסא

ווען זי
געווינט די

ז“-ַ„בא
שּפיל.
דניאל

? “ַזאב„ זיא ָסאוו ןרעלקרעד ןעק רעוו : עַגאֿרפ עקיטכיווַ א טלעטש עיצַקאדער יד

רעביא טכילַ א ןעקנעדעג ליוו ךיא
.דייֿרפַ א ןוא “יוא„ ַןא ,ןעלצָראוו

רעדַנאסקעַלא

איטא
ַ

ליע
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ּפאריז5לראש
ררעכיבזמ
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פדקאוועטי

לעלשונוי

זומערקורס
טורַליטערא
לַזשורנא

לף-ביתַא
טערַטעא

זינגען
רל 5ַשא

רווַײלונגַפֿא
ן מיטן זומערקורס.ָבן צו טאָס האָט איר 19 ווערטער וואָט האָא

ל,ַנטאָריזאָלע ריכטונגען - האַ אונטן אויב איר זוכט אין אָלע געפֿינען אין די קעסטעלעך דאַאיר קענט זיי א
ל.ַנאָגאַל און דיאַווערטיקא

ט געשריבן שלמהָס ליד האָדא
ס, אויפֿן ניגון פֿוןָן) ראָמאָלאָ(סא

„הוליעט, הוליעט, קינדערלעך“.

לץ,ַן אוצר, העלפֿט מיט אַרובי, א
ן איידלשטיין איז זי,ַא

צו דערליידיקן טויזנט ּפרטים
שטייט זי אויף שרעקלעך פֿרי.

ןָמאָלאָ סאַחנעוודיקע ווערא
טש יעדער ציטערט גלַײך,ָכא

רף קריטישן בליקַהינטער דעם שא
רץ איז ממש ווייך.ַאיר הא

רסקי,ָחרון חבֿיבֿ פֿרַײנד ניבאַא
רפֿירט אונדז ניט.ַזַײן שמייכל פֿא

 סוףַן אָער בענקט און חלומט א
ר זיך.ַ שטיק יום-טובֿ פֿאַך אָנא

סער,ַלדוואָטיף פֿלייצט דער טַײך חבֿר גא
ן אמתער נס.ַזַײן ּכוח - א

נשטרענגונגָ אַזאַך אָכט: נאַער טרא
ּפס ניט שלעכט.ַ שנאַלט געווען אָווא

רטיק, אויס ?ַאון איצט ? אויף אייביק, פֿא
נק,ַ טרויעריקער געדאַזאַא

רָקומענדיקע יא’אפֿשר אין יולי, ס
לץ .ַן ווידער אָהייבט זיך א

כן אויךַלייענען, לערנען... לא
זוי פֿרום,ַמיר זַײנען ניט א

ס ליד,ָרטיק איז דאַ ּפינטל, און פֿאַא
זַײט געזונט... און שטרום, שטרום, שטרום.

רעדן
כןַלא
וועַקא
טיי
לַזא

מיט די איבעריקע
אותיות וועט איר

ץ !ַ זאַפֿן אַקענען שא

AEDCY
Der Yidisher Tamtam
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75122 Paris CEDEX 03

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger

75010 Paris
E-mail : medem@club-internet.fr
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וויינט זשע, וויינט זשע ּתלמידים
 לערער ?ַן אָס טוט מען אָווא

 שטוּפ,ַ הילף, אַבן ליב אָמיר הא
זוי שווער.ַר ניט אָרבעט, נאַהיימא

לושינסקיַלמשל רענע קא
ם, וויסנדיק,ַנגזאַפֿט לאַשא

נהייבערָ ּפשוטער אַבַײ איר א
 חכם גיך.ַקען ווערן א

טיקַמאַמיר קעמפֿן מיט דער גרא
 לערנט אונדז.ַניאָס סאָווא

רויסַוויטש ברענגט אָּפינקוסא
רדענונג.ָס אָאַפֿון כא

זיעָגעדולדיקער פֿרַײנד זשיל רא
ָ,ר אונדז ּתמיד דאַאיז פֿא

ג אויס,ָג אַײן, טאָגעס, טאַגעס, פֿראַפֿרא
 שעה.ַּפרוען אָקען זיך ניט א

נק,ַ שיינעם דאַבתיה, בתיה, א
 מּתנה,ַר אונדז אַפֿא

רריכט די פֿעלערן לערנענדיק,ַזי פֿא
 הצלחה.ַוועט זַײן א’ס

שטיפֿעריש

ריזַּפא
ביכער
לידער

ָמעטרא
מעׂשה
לשון
שטול

דישער טעם-טעםִדער יי
אויף אינטערנעט :

  http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

בערָק גראַ, מַײסטער זשאָאין ּפרעסטא
ר,ָ כאַזאַפֿט מיט אונדז אַשא

מיר ווילן זינגען מיט קול-ׂשימחה
זַײנע שירים לדור-ודור.

זוי ווי בערלַאון רעציטירן א
ט, ווייס איך,ָט, ווייס גאָווַײסברא

ווּונדערן אים,ַלע באַלע, אַמיר א
 גרויס ליכט.ַ אָעס שַײנט דא

ן דער קיביצער,ַר גרוזמאָסעניא
 לערער,ַ שרַײבער און אַא

די ּפינטעלעך זַײנען זַײן מעטיע,
קע זייער.ַצן אים טאַמיר שא


