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דישערִדער יי

םעט–םעט 

יציק (יצחק
1

נגער איז געבוירןַ) מא

רן אין 1901 איןָגעווא

ןַווינע) אין אָוויץ (בוקאָטשערנא

רעמער משּפחהָא
2

טע איזַ. דער טא

– בעלַ שנַײדער, דער זיידע אַגעווען א

עגלה
3

רַײנ-ַנצע משּפחה (אַ. די גא

–נצער שנַײדערַגערעכנט אויך דער גא

טַרשטאַווא
4

ט צו זינגעןַט ליב געהאָ) הא

–לקסָדישע לידער און דערציילן פֿאִיי

מעׂשיות
5

, און דער קליינער איציקל

ט פֿון זַײן פֿריסטער יוגנטָהא

ּפטַאַײנגעזא
6

דישןִלטן ייַט דעם אָ א

ר.ָלקלאָפֿא

ַלט אָוויץ איז דעמאָטשערנא

חוץַט וו1, אָליטישע שטאָּפאָסמאָקא
7

דיש, רעדט מען דַײטש, רומעניש,ִיי

אוקרַײניש און ּפויליש. איציק לערנט

צו ערשט אין חדר
8

ַך דעם אין אָ, נא

לקשול, און הייבטָדַײטשישער פֿא

ר מעָזיע, נאַן גיין אין גימנאָפֿילו אַא

רויס צוליב זַײןַלד אַרפֿט אים באַווא

„שלעכטער אויפֿפֿירונג
9

.“

ך פֿון דערָכן אויסבראָלד נאַבא

מלחמה–ערשטער וועלט
10

רט ערָ פֿא

סַוועק קיין יאַא
11

טָ שטאַ (רומעניע), א

דישערִרימט אויף דער ייַס איז באָווא

בֿרהםַרט וו1 אָס אָוועלט ווי דא

דעןַלדפֿאָגא
12

דישןִטע פֿון ייַ, דער „טא

רדנט זַײןָט אַײנגעאָטער“, האַטעא

רטן גייטָרשטעלונג. דאָערשטע פֿא

טער אוןַפֿט אין טעאָנגער אַמא

רק איןַאינטערעסירט זיך שטא

קונסט. ווי דער עלטסטער זון–טערַטעא

רפֿט איבערנעמען דעםַלט ער געדאָווא

כהָטנס מלאַטא
13

ָקע יאַרבעט טאַ (ער א

ר ווען מעָ ביסל בַײ שנַײדערַײ), נאַא

נט צו שרַײבן,ַלאַמערקט זַײן טאַבא

דערמוטיקט
14

ַצו ווערן א  מען אים

ַטע ווערט אָעט, און זַײן ברודער נאָּפא

שנַײדער.

נגער צוריק איןַאין 1918 קומט מא

ן שרַײבןָוויץ און הייבט אָטשערנא

ן דרוקטָדיש. פֿון 1921 אִלידער אויף יי

רשיידענע צַײטונגען אוןַער אין פֿא

1. yitskhok 2. mishpokhe famille/family 3. balegole cocher/coachman 4. atelier/workshop 5. …mayses contes folklori-
ques/folk tales 6. absorbé/soaked up 7. akhuts à part/aside from 8. kheyder école primaire juive/Jewish religious school
9. mauvaise conduite/bad conduct 10. …milkhome guerre mondiale/world war 11. Jassy 12. Avrom Goldfaden (1840-
1908) 13. melokhe métier/trade 14. encourage 15. hatslokhe succès/success 16. oylem public 17. efsher peut-être/perhaps
18. d'autrefois/old-fashioned

(1969-1901)נגערַר איציק מאָהונדערט יא

דישער וועלטִדור פֿון דער ייַנדערער, טרובאַעט, וואָּפא
לן אין רומעניע, ּפוילן און אויךַזשורנא

רט ער צוםָמעריקע. אין 1928 פֿאַאין א

רשע, וו1 זַײנעַל קיין וואָערשטן מא

טור ווערןַטן וועגן ליטעראַרעפֿערא

זייער גוט אויפֿגענומען. אויך זַײן

ט הצלחהָעזיע האָּפא
15

 אי בַײ דער

קריטיק אי בַײם עולם
16

לדַ, און בא

ּפולערע פֿיגור אין דערָ ּפאַווערט ער א

רישערַדישער ליטעראִרשעווער ייַווא

מלונג לידער אוןַוועלט. זַײן ערשטע זא

חוץַרויס אין 1929. אַדעס קומט אַלאַבא

שעִּפעיָרשיידענע אייראַרַײזעס אין פֿא

לענדער, לעבט ער ביז 1938 אין

נץ היימיש.ַרשע, וו1 ער פֿילט זיך גאַווא

ר זַײנען דיָזיקע צען יאָדי דא

דוקטיווסטע און אפֿשרָּפרא
17

 אויך די

גליקלעכסטע פֿון זַײן לעבן.

פֿן זַײןַן צו שאָ הייבט זיך אויך אָדא

רצַײטישןַ פֿאַזש פֿון אַאימא
18

סָעט, וואָנטישן ּפאַמאָ ראַדור, אַטרובא

ט ליבָהעמיש לעבן און האָ באַפֿירט א

נג“. ערַ„ווַײן, פֿרויען און געזא

ך עטלעכע בענד לידער,ָּפובליקירט נא

ַר אַטער און אויך פֿאַרן טעאַשרַײבט פֿא

ָ.דישן קינאִרעם, דעם ייָנַײער קונסטפֿא

דלִייער שרַײבט די לידער צום פֿילם 

לישעַרימטע מוזיקאַ, די באמיטן פֿידל

ן. אי דיָלי ּפיקאָמעדיע מיט מאָקא

לדיקןַ גוואַבן אָלידער אי דער פֿילם הא

לג.ָדערפֿא

נגערַאיציק מא

לצשניט פֿוןָהא

לניקָרטור קאַא

א

]8[סוף זַײט 
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ס שיינע לידָמיר זינגען דאָלא

—ם ַהַײדל, דידל, דא

וועַלדענע ּפאָפֿליט די גא
2

רצן יםַאיבערן שווא
3
.

בריוועלע,– ליבעַגט אָאון טרא

בריוועלע,–זע ליבעָ ראַא

ר דעם רבנו ּתם,ַפֿא

ר דעם רבנו ּתם.ַפֿא

ן די שיך און דעם טרויערָכ'וועל אויסטא

—און קומען צו דיר צוריק 

רשּפילטערַ פֿאַזוי ווי איך בין אַט אָא
1
,

ר דַײן בליק.ַאון שטעלן זיך פֿא

ַרט, מַײן האָמַײן גא
2

פֿערַשאַ, מַײן בא
3
,

לַײטער מיך אויס
4

— אין דַײן שַײן 

לקן,ָ וואַר דיר אויף אַט ליג איך פֿאָא

רוויגַפֿא
5

 מיך און שלעפֿער מיך אַײן.

און רייד צו מיר גוטע ווערטער,

ז איך בין דַײן קינד,ַג מיר אָאון זא

ּפ פֿונעם שטערןָראַאון קוש מיר א
6

די צייכנס פֿון מַײנע זינד
7
.

ן דַײן שליחותָך געטאָב דאָאיך הא
8

—גן דַײן געטלעך ליד ָאון געטרא

מט זיךַס ס'גראָצי בין איך דען שולדיק, ווא
9

ּפי טעות–על
10

ד מיט ליד ?ִ יי

רגַלטע ווינטמיל אויפֿן גרינעם באַדי א

דרייט אירע פֿליגל אין מַײן זּכרון
1
.

רן :ָיא– ליכטיק בילד פֿון מַײנע קינדערַא

רק.ַלטן מאַפֿייגל איבערן א–זומער

דער גלח
2

דָ איז בייז. ער היט דעם עּפלסא
3
,

רפֿט פֿון צַײט צו צַײטַר דער ווינט, דער שטיפֿער, וואָנא

עּפל איבערן ּפלויט
4

רעמע לַײט,ָר די אַ פֿא

דָס בענטשן אים און לויבן זַײן גענאָווא
5
.

ר דער עיקרָנא
6

רג,ַ איז די ווינטמיל אויפֿן בא

רקַלטן מאַפֿייגל איבערן א–זי זומער

נקַזבאָאון די גרא
7

רן זיידנס הויז.ַ פֿא

ס קינדישע געמיטָדער עיקר איז דא
8
,

ס גלייבט די שטערן און גלייבט דעם ליד,ָווא

ט איז מעכטיק און איז גרויס.ָז גאַאין ווייסט, א

1. zikorn mémoire/memory 2. galekh
prêtre/priest 3. verger de pommiers/apple
orchard 4. clôture/fence 5. clémence/
mercy, kindness 6. der iker surtout/
especially 7. pelouse/grassy bank 8. âme,
esprit/mind, spirit.

די ווינטמילדי ווינטמילדי ווינטמילדי ווינטמילדי ווינטמיל

נעטן מיטָ ציקל סאַאיינער פֿון א

נגערסַנונגען פֿון מאָדערמא

רןָיא–קינדער

1. perdu/lost,played out 2. Seigneur/
Lord 3. Créateur/Creator 4. purifie-
moi/purify me 5. berce/rock 6. front/
forehead 7. péchés/sins 8. shlikhes
mission 9. rime/rhymes 10. alpi
toes par erreur, par hasard/by mistake,
by accident  11. nostalgie/yearning
12. emese véritable/real 13. erre/
wanders 14. keseyder toujours/
always 15. Lumineux/Illuminator
16. abbatu/downhearted. 

טןַ טאַ קינד מיט אַט ווי אָעט רעדט מיט גאָדער ּפא

ַַהַײדל, דידל, דאהַײדל, דידל, דאהַײדל, דידל, דאהַײדל, דידל, דאהַײדל, דידל, דא םםםםַםַַ

11111(רבנו ּתם)(רבנו ּתם)(רבנו ּתם)(רבנו ּתם)(רבנו ּתם)

ָָכ'וועל אויסטאכ'וועל אויסטאכ'וועל אויסטאכ'וועל אויסטאכ'וועל אויסטא ָָ ן די שיךן די שיךן די שיךן די שיךן די שיךָ
מט זיךַס ס'גראָצי בין איך דען שולדיק, ווא

ּפי טעות שיין מיט געוויין,–על

פֿטַאון די בענקשא
11

, די אמתע
12

פֿט,ַ בענקשא

גלטָווא
13

 ּכסדר
14

ליין ?ַ א

צי בין איך דען שולדיק, דערלויכטער
15
,

גןָס כ'בין איצט דערשלאָווא
16

 און מיד,

וועק צופֿוסנס,ַאון לייג דיר א

זיקע מידע ליד ?ָס דאָדא

פֿער,ַשאַר, מַײן באַט, מַײן האָמַײן גא

—לַײטער מיך אויס אין דַײן שַײן 

לקן,ָ וואַר דיר אויף אַט ליג איך פֿאָא

רוויג מיך און שלעפֿער מיך אַײן.ַפֿא

רַײןַס איז אָ ליד וואַא

ָרלקלאָדישן פֿאִאינעם יי

ס בריוועלע ?ָט געשריבן דאָווער הא

—הַײדל, דידל, דַײ 

ס בריוועלעָט דאָגעשריבן הא

די מלּכה
4

 פֿון טערקַײ.

געשריבן עס מיט רויטער טינט

רחתמעטַאון פֿא
5

 עס געשווינד
6

מיט הייסע טרערן דרַײ,

מיט הייסע טרערן דרַײ.

ס שטייט געשריבן אין בריוועלע ?ָווא

—הַײדל, דידל, דו 

, איך ליבע דיךָבי, אַ„רא
7
,

ס זשע שווַײגסטו, נו ?ָווא

איך עסע ניש' און טרינקע ניש'

און ווער צעזעצט פֿון בענקעניש
8
,

בע נישט קיין רו,ַאון הא

בע נישט קיין רו“.ַאון הא

דרדרייי
נגערַדרַײ לידער פֿון איציק מא
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1. rabeynu tam Jacob ben Meyer c.
1100-1161 rabbin et grand érudit
français, petit-fils de Rachi/great
French rabbi and scholar, grandson of
Rashi 2. paon/peacock 3. yam mer/sea
4. malke reine/queen 5. farkhasmet
scellé/sealed 6. .7 גיך פֿע איזָנצע סטראַדי גא

ס הייסט ענלעך צו דַײטש)ָגעשריבן דַײטשמעריש (דא

מישן עפֿעקטָ קאַצוליב א  8. je me meure de
langueur/I die of longing 9. peyes pa-
pillotes/sidecurls 10. rebetsin femme
du rabbin/rabbi’s wife 11. rouleau à
pâtisserie/rolling pin 12. דישעִנישט יי

.13 מיידלעך לעקטַרשעווער דיאַ„איך“ אין ווא

14. tselokhes pour faire enrager/for
spite 15. shabes 16. lets bouffon/
clown, jester 17. parfaitement en rime/
perfectly rhymed. 

א

עם 8טן און 9טן דעצעמבער איז

נצערט פֿון דיָ קאַרגעקומען אָפֿא

ברידער ליבֿנּת
2

מוזיקער–, צוויי דזשעז

פֿון יׂשראל, און חיהלע
3

–דישִ ייַ ביר, א

נד.ַרשערין פֿון ענגלאָלערערין און פֿא

בֿיבֿ ליבֿנּת זענען אייניקלעךַריק און אַא

ריהַר אָסקולּפטא–פֿונעם קוּפער

מערזער
4

בןָ. דעם זיידנס קונסטווערק הא

רק אינסּפירירט און זיי געעפֿנטַזיי שטא

די טיר צו זַײן וועלט, די וועלט פֿון

נעלערָדיציאַשטעטל און פֿון דער טרא

דישקייט.ִיי

בעת די ברידער ליבֿנּת שּפילן און

ןַ גרויסן עקראַזינגען, ווַײזן זיך אויף א

רעליעפֿן–ס פֿון מערזערס קוּפערָטאָפֿא

 און דער עולם—
5

 הערט זיך צו

רּכישופֿטַפֿא
6

גָלאַ רירנדיקן „דיאַ צו א

פֿון די דורות
7

“, אין טענער
8

ַ פֿון א

פֿטַס זינגט אויס די בענקשאָדזשעז ווא

דישע ניגוניםִפֿון יי
 9

ר אוןָ צווישן ווא

זיע.ַנטאַפֿא

נצערט איזָדער צווייטער טייל פֿון קא

נגערן. די ברידערַגעווידמעט איציק מא

נגעשריבן מוזיק צו פֿינףָבן אָליבֿנּת הא

ס חיהלעָדעס, וואַלאַנגערס באַפֿון מא

1ךָווא– סוףַר אָניזירט יעדעס יאַרגאָטעק אָביבליא–די מעדעם

 געלעגנהייט צוַל איז עס געווען אָס מאָפֿענע טירן. דאָפֿון א

נגער.ַס לעבן און ווערק פֿון איציק מאָנען דאָדערמא

1. sof …weekend 2. livnat
3. khayele 4. sculpteur sur cuivre/
copper sculptor Arye Merzer
5. oylem public 6. farkisheft en-
chanté/spellbound 7. doyres généra-
tions 8. tons/tones 9. nigunim mélo-
dies 10. beheyme… cloche (pour les
vaches)/cowbell 11. shoyfer shofar
(corne de bélier/ram’s horn) 12. à la
perfection/perfectly  נגערסַט פֿון מאַ ציטאַא

ם“ =ַדא–דידל–ליד „הַײדל  13. azes insolence
14. arye laish 15. oyfn façon/
manner 16. captivant/fascinating
17. diapositives/slides.   

ס זשע טוט רבנו ּתם ?ָווא

—הַײדל, דידל, דע 

צט די ּפאותַער קרא
9

רדָ און די בא

ל „פֿע“.ָכט דרַײ מאַאון מא

ַלס ציגעלע אין שטאָאון דא

ַלס ווייסע ציגילע אין שטאָדא

העלפֿט אים אונטער „מע“,

העלפֿט אים אונטער „מע“.

נו, און זי, די רביצין
10

? 

—הַײדל, דידל, דוי 

לץָלגערהאַּפט אים מיטן וואַזי קלא
11

זוי :ַגט צו אים אָאון זא

 שיקסעס—
12

 ליגן דיר אין זין,

ךַנו און יא
13

ך וו1 בין ?ַ, און יא

דַײן הייס געליבטע פֿרוי,

דַײן הייס געליבטע פֿרוי.

כט,ַס ליד געמאָט דאָטרעפֿט, ווער ס'הא

—ם ַהַײדל, דידל, דא

כטַט עס געמאָ שנַײדעריונג האַא

צו להכעיס
14

 דעם רבנו ּתם.

שבת
15

כטַג און נאָ צווישן טא

 לץַט אָאון ס'הא
16

כטַרַײנגעלאַ א

םַט צום גראַקוראַא
17
,

ם.ַט צום גראַקוראַא

ן אויסדרוקפֿולערַביר זינגט מיט א

גלייטן זיַבֿיב באַריק און אַשטים.  א

ן אוןָפֿאָקסאַר, סאַאויף דער גיטא

נזשירונג נעמטַראַבער זייער אָפֿלייט, א

ַרַײן גלעקלעך, פַֿײפֿלעך, אַאויך א

ָקגלא–בהמה
10

 „דזשעזי“ַ און זייער א

שופֿר
11

ט צוםַקוראַסט „אַס ּפאָ, ווא

םַגרא
12

נגערס עזותַ“ צו מא
13

. מיר

רטן שוין אויף ווַײטערדיקעַווא

דעס.ַלאַנגערס באַזיציעס צו מאָמּפאָקא

ַג איז געווען אָך מיטאָזונטיק נא

ַקל, אַסּפעקטא–נגערַצווייטער מא

ריה לישַט פֿון אַרעפֿערא–נצערטָקא
14
,

ס וווינט הַײנט איןָר וואָקטיאַן אַא

ל געשּפילטָ מאַט אָס האָיׂשראל און ווא

טער. אויףַדישן טעאִאינעם רומענישן יי

 קינסטלערישן אופֿןַא
15

ט ערָ=הא

נגערס לעבנסוועג :ַלט מאָאויסגעמא

נגערס ווערק,ַרגעלייענט פֿון מאָפֿא

געזונגען זַײנע לידער צושּפילנדיק זיך

רָר, און דערציילט גאַאויף דער גיטא

ּפנדיקעַרכאַפֿא
16

טן וועגן דעםָנעקדאַ א

לייןַט אָשרַײבער, וועמען ער הא

לץ אילוסטרירט מיטַס אָ דא—געקענט 

זיטיווןָּפאַ ריי דיאַא
17
.

ד
דם און חווה“,ָ„א

רעליעף– קוּפער

ריה מערזערַפֿון א

�����

טעקָביבליא–טעג אין דער מעדעם–נגערַמא 
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כטַרבראַב פֿאָס איך האָי צַײט ווא

עדן איז געווען די שענסטע–אין גן

ך בַײם הַײנטיקןָצַײט פֿון מַײן לעבן. נא

 קלעםַג טוט מיר אָטא
8

רצן אוןַ בַײם הא

עס שטעלן זיך מיר טרערן אין די אויגן,

זיקערָן זיך אין דער דאָווען איך דערמא

ךַרמאַל פֿאָפֿט מאָגליקלעכער צַײט. א

ָל מאַך אָאיך די אויגן און לעב נא

זיקעָרן. די דאָאיבער די גליקלעכע יא

ס וועלן זיך שוין מער נישטָרן, וואָיא

אומקערן. סַײדן
9

ז משיחַ, א
10

 וועט

קומען.

רחלומטעַזעלכע פֿאַאין א
11

 מינוטן

ט מירָז מען האַפֿילו, אַרגעס איך אַפֿא

ּפגעשוירןָא
12

 די פֿליגל, איידער מען

ּפגעשיקט אויף דערָראַט מיך אָהא

נדערער וועלט. איך צעשּפרייט דיַא

ן. און ערשטָ פֿלי טאַהענט און ּפר1וו א

ּפ אויפֿןָראַל אַלט, ווען איך פֿאָדעמא

דיל
13

 ווייטיק איןַ און פֿיל א

אונטערשטן טייל פֿון מַײן גוף
14
,

לןַרפֿאַז ס'איז פֿאַן איך זיך, אָדערמא
15
,

גן בלויז דיָרמאַז פֿליגל פֿאַא

עדן.–שעפֿענישן אין גןַבא

סןָשלאַב איך באָקע האַר טאַאןן דערפֿא

טָס עס האָלצדינג, וואַשרַײבן אַצו בא

ר מַײןַסירט, סַײ פֿאַמיט מיר ּפא

ך מַײן געבוירןָגעבוירן ווערן, סַײ נא

שרַײבן וויל איך עס,ַווערן. און בא

נישט ּכדי
16

רווַײלןַ צו פֿא
17

– די נישט

ליין צוַר ּכדי זיך אָגלייביקע, נא

טרייסטן
18

[…] .

 סך מענטשן וועלן מיךַז אַאיך ווייס, א

פֿרעגן : היּתכן
19

ַ, ווי קומט עס, א

ט,ַקוראַל געדענקען מיטן אָמענטש זא

„די ווּונדערלעכע
שרַײבונגַבא–לעבנס

1באַא–פֿון שמואל

ס בוךָ : דאָבערוואַא
2עדן“–פֿון גן

נגערופֿן זַײן „פֿריילעכסט בוך“,ָנגער אַט מאָעדן“ הא–ס בוך פֿון גןָ„דא

ר דערַנגעשריבן אין די פֿינצטערע טעג קורץ פֿאָט עס אָטש ער האָכא

ןַ א4לגערטַרומגעוואַוועק פֿון ּפוילן און זיך אַ ווען ער איז א3מלחמה

ריז“. דער העלד פֿונעםַרן פֿון ּפאַסן און בולוואַמער „איבער די גאַאיינזא

6, דערציילט ווּונדערלעכע מעׂשיות5ס קליינע מלאכלָבא, דאַא–בוך, שמואל

עדן זעט–ט דער גןָר זַײן געבוירן ווערן. אַעדן פֿא–וועגן זַײן לעבן אין גן

לט אויסָעט מאָדיש שטעטל, און דער ּפאִ ייַ צו א7דנע ענלעךָאויס מא

רן.ָיא–עדן“ פֿון זַײנע אייגענע קינדער–רענעם גןָרלאַ מין „פֿאַר אונדז אַפֿא

ּפיטל, „מַײן לעצטערַגמענט איז פֿונעם ערשטן קאַדער ווַײטערדיקער פֿרא

עדן“.–ג אין גןָטא

ד

ר זַײןַס מיט אים איז געשען פֿאָווא

יעדער איינערַגעבוירן ווערן=? […] א

ז איידער דער מענטש ווערטַווייסט, א

ַ מלאך און גיט אים אַגעבוירן, קומט א

שנעל
20

ז און פֿון דעםָ אין דער נא

רגעסט ער ּתיּכףַזיקן שנעל פֿאָדא
21

סירט,ַט מיט אים ּפאָס האָלצדינג, וואַא

פֿילו די ּתורהַאון א
22

ס דער מלאךָ, ווא

ט מיט אים געלערנט איידער ער איזָהא

ּפ אויף דער זינדיקערָראַא
23

 וועלט.

ס טענהןָס וועלן דאָדי מענטשן ווא
24
,

סָזוי איז דאַוועלן זַײן גערעכט. א

בער מיט מיר איז געשעןָקע.  […] אַטא

 נסַא
25

ן אויסטערלישערַ, א
26

 נס. און

קע דערציילן צוַדעם נס וויל איך טא

רןָרשּפאַל פֿאָער, ּכדי מען זאִפֿרי
27

 צו

שושקען איינער דעם צווייטן אין אויער

באַא–ט דער שמואלָז אַרַײן, אַא

 טשַײניקַקט אַ האָבערוואַא
28

קטָ, ברא

קשןָדענע לאִ ייַליגנס ווי א
29
.

ט מיךָג, ווען מען האָאין דעם טא

איבערגעגעבן אין רשות
30

 פֿון מלאך,

ּפברענגעןָראַרפֿט אַט מיך געדאָס האָווא

ד געזעסןָאויף דער ערד, בין איך גרא

בוים און געשעּפט–עדן– גןַאונטער א

ּתענוג
31

בןָס האָריקעס, וואַנאַ פֿון די קא

זיך צעזונגען ווי אין ּפסוק
 32

שטייט. [...]

[סוף זַײט 8]

דער מלאך

בער, צייכענונג–שמעון

פֿון מענדל רַײף

�����

1. shmuel-abe 2. gan-eydn paradis/
paradise ; publié à Varsovie en 1939/
published Warsaw, 1939
3. milkhome guerre/war 4. errait/
wandered 5. malekhl dim.de/of מלאך

malekh= ange/angel 6. mayses con-
tes/stories 7. semblable/similar 8. pin-
cement/pang 9. à moins que/unless
10. meshiekh le Messie/the
Messiah 11. de rêverie/daydreaming
12. coupé/cut off 13. plancher/floor
14. guf corps/body 15. perdu, fichu/
it’s no use 16. kedey afin de/in order
to 17. distraire/entertain18. consoler/
console 19. hayetokhn comment
cela?/ how can it be? 20. chiquenaude/
tap, snap with a finger 21. teykef sur
le champ/instantly 22. toyre Torah
23. pécheur, du péché/sinful
24. taynen soutenir/claim, argue
25. nes miracle 26. extraordinaire/
extraordinary 27. pour éviter que/so
there’s no need to 28. fabule/talks
nonsense 29. «débite» des mensonges
comme une cuisinière des nouilles/
cranks out lies like a housewife
noodles 30. reshus autorité/authority
31. … tayneg ressentais du plaisir/
taking pleasure 32. posek verset/verse
-à la perfection/to per ווי אין ּפסוק שטייט
fection
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1. shimen 2. Trèves/Trier 3. ַםגראַנאַן אַ בַײשּפיל פֿון אַדער טיטל איז א  4. il s’agit de/it’s a question of 5. balekhayim animaux/animals, sing. balkhay
חי–בעל  6. klolim règles/rules sing. klal 7. oysyes lettres/letters sing. os 8. en changeant/changing 9. seyder ordre/order 10. sont consi-

dérés comme/are considered as 11. écrevisse/crayfish 12. corneille/crow 13. simonim signes/signs, sing. simen. 14. propriétés/properties
15. noyte enclin/prone 16. verrou/bolt.

טעם 
1

זַלע אונדזערע לייענערס ווייסן א

ַ איז „אטעם–טעםדישער ִדער יי

–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָּפעריא

בער אפֿשרָלערנערס“. א
 2

ווייסט איר

נצע חכמהַז די גאַניט א
3

מעןָ פֿון דעם נא

.טעםרט ָשטעקט אינעם ווא

שִמט פֿון העברעיַ (מיט „ע“) שטאטעם

םַטא–םַטא ַק. אַאון מיינט : דער געשמא

נדערש.ַר עּפעס אָ“) איז גאַ(מיט „א

 מין ּפויקַס איז אָדא
 4

ס מע ניצט איןָווא

מיטל. די–ציעַמוניקאָ קאַפֿריקע ווי אַא

ַזווערטערשּפיל אינעם טיטל מיינט א

ַמיטל מיט א–ציעַמוניקאָ קאַמיר זַײנען א

=!טעםדישן ִיי

 סך.ַרט אָס וואָדיש ניצט מען דאִאויף יי

ָןאדער ָ א טעםַמיט אס עסן קען זַײן ָדא

קע זייערַ. ווען עּפעס איז טא טעםַא

דעםט ָגט מען : עס האָק זאַגעשמא

טויזנטט ָדער עס האָ אזיבעטן טעם

טעמען
5

רקערַך שטאָ. אויב מע וויל נא

עדן–טעם גןגט מען ָזא
6

ניםָ סינאַ. א

1. tam goût/taste 2. efsher peut-être/perhaps 3. khokhme astuce/joke 4. tambour/drum 5. tamen 6. tam gan-eydn un goût de paradis/
a heavenly taste 7. batamt 8. maykholim plats (préparés)/food specialties 9. au contraire/quite the contrary 10. sibe raison/reason
11. fondement/basis 12. orthographe/spelling 13. prononciation/pronunciation 14. tam 15. berner, rouler/to fool 16. yitskhok… Isaac
Bashevis Singer (1904-1991) דיש ִט ער געהייסן אויף ייָזוי האַ  א 17. mayse histoire/story 18. tamevate prendre un air innocent/tries to look inno-
cent 19. d’après sa racine/according to the root 20. rabonim rabbins/rabbis 21. rabeynu tam Jacob ben Meyer c. 1100-1161 rabbin et
grand érudit français /great French rabbi and scholar 22. rashis … petit-fils de Rashi/Rashi’s grandson 23. g(e)more Guemara, Talmud/
Gemara, Talmud 24. pas tellement/not overly 25. malke… reine de Turquie/queen of Turkey.

י שּפיל פֿונעם לעצטן נומער, מיט

די נעמען פֿון שרַײבער, איז געווען

ס קענען שוין גוט דיָר מענטשן וואַפֿא

טור. די איצטיקע שּפילַדישע ליטעראִיי

 עס גייט אין—לעמען ַר אַבער איז פֿאָא
4

חיים–נעמען פֿון בעלי
5

נעןָ. מיר דערמא

די ּכללים
6

: 

 פֿון די אותיות—
7

רףַרט דאָ פֿון איין ווא

ַא

טעמטַבא איז  טעםַ מיט אַרפֿא
7

. אין

מעריקע איז געווען (אפֿשרַא

רקע פֿוןַ מאַך) אָעקזיסטירט זי נא

דישע מאכליםִיי
8

, ווי געפֿילטע פֿיש און

ט געהייסןָס האָזויערע אוגערקעס, ווא

רזוכט דַײןַ. אויב עמעצער פֿאטעמטַבא

מַײןט מיר ָגט דיר : עס האָזוּפ און זא

זַלסט ניט מיינען אָ, זאבעס טעםָבא

כסטָז דו קאַמּפלימענט, אָ קאַס'איז א

רקערטַבע. פֿאָזוי גוט ווי זַײן באַא
9

, עס

.טעמטַאומבאר ָמיינט גא

ן בלויז מיטןָט נישט צו טאָהאטעם 

טעם ַבן אָעסן. מע קען הא
 

אין קליידונג,

סָ פֿרוי וואַך, אין קונסט... אַאין שּפרא

 בלויַ גרינע בלוזקע מיט אַגט אָטרא

 רויטן הוט און געלעַקליידל, מיט א

.בעס טעםָ מַײן באט אויךָשיך הא

ַך אָט נאָהאטעם רט ָס זעלבע וואָדא

נט.ַקאַזוי באַס איז נישט אָטַײט, וואַבא

 סיבהַעס מיינט אויך א
10

 גרונדַ, א
11

. מע

ַקען פֿרעגן, צום בַײשּפיל, ווען א

ס איזָזוי, וואַזוי און אַמענטש טוט א

ס הייסט, זַײןָ, דא טעםגעווען דער

ציע ?ַטיוואָמא

ך מער, איזָך נאַמּפליצירן די זאָצו קא

נדערַן אַרט מיט אָנדער וואַן אַ אָדא

אויסלייג
12

רויסרעדַר מיטן זעלבן אָ נא
13

מען.ַגראַנאַ שּפיל מיט אַך אָ נא2 נויבערג שיקט אונדז פֿון טריר1שימעון

ּתם —נים, הייסט עס) ָמאָ האַ(א
14

ּתם ַ. א

ס מעָווער מענטש וואִיַ נאַר, אַ נאַאיז א

רןַּפנאָקען אים גרינג א
15

רימטעַ באַ. א

שעוויסַדערציילונג פֿון יצחק בא
16

סָ, ווא

 מעׂשהַ“, איז אּתםהייסט „גימּפל 
17

 וועגן

ּפ. וועןָרן אים אַלע נאַס אָ מענטש וואַא

כטַדער מאָריש אַכט זיך נאַעמעצער מא

 קינדַרשטייענדיק (ווי אַפֿא–זיך נישט

מע בייזערט זיך אויף אים)ַס זַײן מאָווא

טעַ ּתמעוואכט זיךַז ער מאַגט מען אָזא
18
.

רצלָבער לויטן וואָא
19

דעםּתם ט ָ הא

נץ, ּפערפֿעקט.ַטַײט : אומשולדיק, גאַבא

איינער פֿון די גרעסטע רבנים
20

 פֿון

 רבנו ּתםט געהייסןָעלטער הא–מיטל
21
.

ער איז געווען רשיס
22

טָן אייניקל, האַ א

נקרַײך און געשריבןַגעלעבט אין פֿרא

רן אויף גמראַמענטאָקא
23

 סך פֿוןַר אַ. פֿא

ס זַײנען ניט איבעריקסָאונדז, ווא

מעןָגעלערנט אין גמרא, איז זַײן נא

 ליד פֿון איציקַנט צוליב אַקאַאונדז בא

מטַ“ גרארבנו ּתםנגער, אין וועלכן „ַמא

ס לידָם“. דאַזיך מיט „הַײדל דידל דא

 הייסער ליבע צווישןַדערציילט וועגן א

און דער מלּכהרבנו ּתם 
25

 פֿון טערקַײ.

נדער מעׂשה…ַן אַר אָס איז גאָר דאָנא

ס ליד געפֿינט זיך אויף זַײט 2)ָ(דא

מען, איבערבַײטנדיק
8

 דעם סדר
9

כןַ, מא

רט=ָנדער וואַן אַא

 רעכענעןָא און ַא, א —
10

 זיך ווי דער

קַ ראזעלביקער אות=(פֿון
11

 קען מען

ָקראכן ַמא
ָ12

(

ן אות רעכנטַרעם פֿון אָנגע פֿאַ לאַ א—

רעםָזיך גלַײך מיט דער קורצער פֿא

) פֿישכןַ קען מען מאשיף(פֿון 

ד

3ןסעומ שסנועמש

קסל 2. בערזע 3. גיטער1ַ. א
 14

4.=געהירן

5. דערפֿל 6. זויל 7.=זוים 8.  נוטה
15

רק 11. ּפישןַלמע 10. ּפא9ַ.=ּפא

שקעט 14. ריגלַרט 13. קא12ָ.=קא
16

גן.15ָ.=שלא

בער וויָ רעכנט מען אַײ און יי, וי —

רשיידענע סימניםַדרַײ פֿא
13
.

צו די ווַײטערדיקע 15 ווערטער

ס זַײנעןָמען, וואַגראַנאַעקסיסטירן א

חיים :–נעמען פֿון בעלי

ענטפֿערס אויף זַײט 8ענטפֿערס אויף זַײט 8ענטפֿערס אויף זַײט 8ענטפֿערס אויף זַײט 8ענטפֿערס אויף זַײט 8

רטָ וואַרום אַא
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דער קליינער

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַ, איך וויל אָיא

מען : ...........................................ָנא

דרעס=: .....................................................................................ַא

.....................................................................................................

ּפרַײזן=:–נעמענטָבאַא

טןַראייניקטע שטאַפֿא
1

ַרלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ=: איין יא

איבער דער וועלט=:

סטָּפא–ים
2

רַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר ָ=: איין יא

סטָלופֿטּפא
3

רַלאָ 97 דא—ר ָ=: איין יא

נומער=:–רטעַקא–קרעדיט

נגַאויסגא
4

טע=:ַדא–

דרעס=:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

The Yiddish Forward

45 E 33rd Street, New York, NY 10016 USA

סטָבליצּפא
5

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס=: ַא–

1. Etats-Unis/United States 2. poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail
4. expiration 5. courrier électronique/e-mail.

נערַ דער רעּפובליקא—רק ָיא–יו

נער מַײקלָט, דער ביליאַנדידאַקא

בלומבערג, איז דינסטיק דערוויילט
2

–רן ווי דער 108טער בירגערָגעווא

טָרק. ער האָיא–מַײסטער פֿון ניו

טישןַקראָגעוו1נען איבערן דעמא

רק גרין, 50.4% קעגןַקעגנער מא

ליטיק איז47.4%ָ. בלומבערגס ּפא

ר נישט ענלעךָבער גאָא
3

 צו די אידעען

רטייַנדּפאַנער לאַפֿון דער רעּפובליקא
4
.

ער שטיצט
5

רעכט, גלַײכע–רטןָבאַ א

ליסטן, און ערַסעקסואָמאָר האַרעכט פֿא

ף.ָ קעגנער פֿון טויטשטראַאיז א

ריקער בלומבערג איזָיא–דער 59

טָרשטאָ פֿאַרן אין אָגעבוירן געווא
6

 פֿון

דישןִ ייַן, און איז דער זון פֿון אָסטאָבא

פֿירער–חשבון
7

ט שטודירט איןָ. ער הא

רד געשעפֿטשול“, אוןַרוואַדער „הא

–קציעסַזיציע אין דער אָ ּפאַקומען אַבא

פֿירמע
8

דערס“.ָן בראָמאָלאַ „סא

רלוירן דיַט בלומבערג פֿאָשּפעטער הא

גגעלטָּפזאָקומען אַבער באָשטעלע א
9
 —

ט געגרינדעטָר. ער האַלאָן דא20ָ מיליא

ס שטעלטָ פֿירמע וואַ„בלומבערג“, א

צו
10

ציע, אויףַרמאָנציעלע אינפֿאַ פֿינא

ליזירן די בערזעַנאַצו א
11

. בלומבערגס

ןָרום 4 ביליאַווערט איז הַײנט א

ר.ַלאָדא

 געגטערַבלומבערג איז א
12

טער פֿוןָ פֿא

ָלך קיין מאָט נאָצוויי טעכטער, און הא

מטַליטישן אָט קיין ּפאַנישט געהא
13

. זַײן

נט צו פֿירן געשעפֿטן איז דיַלאַטא

סיבה–הויּפט
14

 סךַס אָר וואַ פֿא

וויילערס
15

בן אים אויסגעקליבן,ָ הא

ז ער וועט קענעןַפֿנדיק אָהא

ט פֿון דערָרויסשלעּפן די שטאַא

מישער ירידהָנאָעקא
16

, בפֿרט
17

כןָ נא

–קצעּפטיר11ַטן סעּפטעמבער. אין זַײן א

קעַט בלומבערג טאָרעדע הא

רק איז געזונט אוןָיא–רירט : „ניוַדעקלא

ר ביזנעס=!“ַפֿן פֿאָרק, און אַשטא

1. מַײסטער–נים פֿון בירגערָרט, סינאָענגליש ווא

2. élu/elected 3. semblable/similar
4. parti républicain national/Na-
tional Republican Party 5. sou-
tient/supports 6. banlieue/suburb
7 . k h e z h b m … c o m p t a b l e /
accountant 8. courtiers en Bourse/
stockbrokers 9. indemnités de li-
cenciement/severance pay
10. fournir/provide צושטעלן
11. Bourse/stock market
12. gegeter divorcé/divorced
13. fonction/post 14. …sibe rai-
son principale/main reason
15. électeurs/voters 16. yeride
déclin/decline 17. bifrat en par-
ticulier/particularly.

רקערָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַן אויסקלַײב פֿון אַא

וועמבער 2001ָ פֿון נארווערטסָפֿאצַײטונג 

בלומבערג ווערט דער

 פֿון1רָנַײער מעיא

רקָיא– ניו

וועמבער 2001ָדעם 9טן נא

נ

בלומבערג

(רעכטס) מיט

ר רודיָמעיא

ניַדזשוליא
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ָסער מוזיי, ווא

הייסט „די

דישע טערקןִיי

במשך פֿון
2

 דער

טָגעשיכטע“, הא

נגענעםַרגאַדעם פֿא

ט זַײןַזונטיק געהא

הבית–חנוּכת
3

, וו1

עס זענען בַײגעווען
4

נגיקעַרא–הויך

מטעַאַבא
5

 פֿון דער

לן פֿון דערַפֿילו גענעראַרעגירונג און א

רמיי.ַטערקישער א

ַזלמאִּפרעמיער מעסוט יי–דער וויצע

ַט דערקלערט : „דער מוזיי איז אָהא

נומענט פֿון אייניקייט צווישן דיָמא

ּפָדן, און שּפיגלט אִטערקן און די יי

דן דורךִר די ייַנץ פֿאַלעראָטערקַײס טא

ר. אונדזערָנגענע 500 יאַרגאַדי פֿא

מלוכה
6

ארץ–דיציע פֿון דרךַטרא–
 7

רַפֿא

מישע רעליגיעס ציטַאיסלא–די נישט

נהייב פֿון דערָך פֿונעם אָזיך נא

טערקישן מוזיי–דישִטערקַײ עפֿנט יי

ָטל אין איר געשיכטע האָ צום ערשטן מא—מבול ַאיסטא

ריקערָיא– דער 1500דישן מוזיי, לּכבֿודִ ייַטערקַײ געגרינדעט א

דן אין טערקַײ.ִגעשיכטע פֿון די יי

1. lekoved en l’honneur de/in honor of  2. bemeshekh… ici à travers/here
throughout 3. khanukes-habayes inauguration 4. présents/present 5. offi-
ciels/official 6. melukhe d’Etat/state 7. derekh-erets respect 8. redifes per-
sécutions 9. lezikorn à la mémoire de/in memory of 10. milkhome guerre/
war 11. yisroeldiker  israélien/Israeli 12. Guerre d’Indépendance/War of
Independence.

איינס פֿון די

בילדער אין מוזיי

ָסווַײזט דא

נקומען פֿון דיָא

דן איןִנישע ייַשּפא

נישערַמאָטאָדער א

אימּפעריע

(קינסטלער :

ילדיז).ִקיַמעוולוט א

ָטנער פֿון כעמניץ האָ ּפענסיאַא

ליציי, ווען צו איםָרויסגערופֿן די ּפאַא

 ּפעקלַנגעקומען אָמעריקע אַאיז פֿון א

דורךַ. ס'איז אgiftן אויפֿשריפֿט ַמיט א

ּפטַט זיך געכאָ צַײט ביז מע האַעּפעס א
1

ס מיינט „סםָרט, וואָס וואָז דאַא
2

“ אויף

 „מּתנהַדַײטש איז ניט מער ווי א
3

“

אויף ענגליש.

בןָסטיטוטקעס האָדַײטשישע ּפרא

קומען די רעכט אויף ּפענסיע,ַבא

רבעטןַאומזיסטער מעדיצין און צו א

נדהַײזערַקוועמע שאַאין ריינע און בא
4

בן דורכגעפֿירט איןָ געזעץ האַזאַ א—

טןַקראָדעמא–ַלציאָמענט די סאַרלאַּפא

מען מיט די „גרינעַצוזא
5

“. אמת
6

60% ,

סטיטוטקעסָפֿון די 000 400 ּפרא

ל און וועלןַלעגא–נד ניטַוווינען אין לא

ליזירן דיַבן שוועריקייטן בַײם רעאָהא

זיקע רעכט זייערע.ָדא

1. on a réalisé/they realized 2. sam
poison 3. matone cadeau/gift
4. maisons closes/houses of pros-
titution 5. “Verts”(écologistes)/
”Greens” (ecologists) 6. emes à
vrai dire/in fact.

סָרהונדערט, וואָ מיקווה פֿון 13טן יאַבן אָבן אויסגעגראָגן האָלאָרכעא

ָרשטעלט מיט זיך פֿא
2

לןַן אוניקאַ א
3

ווַײזַ פֿיזישן בא
4

דישן לעבן איןִ פֿון יי

ן.ָנדאָעלטערלעכן לא–מיטל

די רייד גייט וועגן דער קהילה
5

ך איידערָט, נאָט געלעבט אין דער שטאָס האָ ווא

דןִלע ייַרויסגעטריבן אַר 1290 אָט אין יאָרד דער ערשטער האַדער קיניג עדווא

הּכנסת–רקס“ ביתַריקע „בעוויס מאָיא–ס 300ָנד. דאַפֿון לא
6

ס איז די עלטסטעָ, ווא

ט אויסגעטיילטָניע, האַבריטא–שיל אין גרויס
7

ריבערצופֿירן דיַ געלט אויף א

מיקווה אין איר הויף.

1. mikve bain rituel/ritual bath 2. רשטעלן מיט זיךָפֿא  représenter/to
represent 3. unique 4. preuve/evidence 5. kehile communauté juive/
Jewish community 6. …beys hakneses Bevis Marks synagogue  7. al-
loué/allotted.

וועמבער 2001ָדעם 30סטן נא

וועמבער 2001ָדעם 16טן נא

די מיקווה

פֿון 13טן

רהונדערטָיא

קורצע נַײעס פֿון

נדַדַײטשלא

�����

ָןנדאָפֿון לא

וועמבער 2001ָדעם 16טן נא1לטע מיקווהַן אַא

ַא

ד

טָס האָנישער אימּפעריע, וואַמאָטאָא

נישעַדן פֿון די שּפאִטעוועט די ייַגערא

רדיפֿות
8

“.

דער מוזיי געפֿינט זיך אין דער

שיל אין–ריסַריקער זולפֿאָיא–500

ַמבול. ער איז אויך אַקוי, איסטאַראַקא

נומענט לזּכרוןָמא
9

 די אומגעקומענע

טן פֿון דער ערשטערַלדאָדישע סאִיי

מלחמה–וועלט
10

 און פֿון דער

יׂשראלדיקער
11

–ּפהענגיקייטָ אומא

מלחמה
12
.
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דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

19. khumesh Pentateuque/Pentateuch
20. megile le livre d'Esther/the book of
Esther 21. oves les Patriarches/the
Patriarchs 22. imoes les Matriarches/the
Matriarchs 23. déversent des flots d'apho-
rismes/are full of witty sayings
24. khumeshl ס מע קעןָ קליינער חומש וואַא

גן מיט זיךָרומטראַא  25. avrom ovinu Abraham
26. lotn Loth/Lot (acc.) 27. sore Sarah
28. yankev ovinu Jacob 29. rokhlen
Rachel (acc.) 30. yoysef hatsadik Joseph
31. ester hamalke la reine Esther/Queen
Esther 32. justement/none other than
33. erets yisroel 34. réussir/to געלינגען
succeed 35. déprimé/depressed 36. khurbn
Shoah 37. … iker surtout/most of all
38. koved honneur/honor 39. matsev si-
tuation 40. lekoved en l'honneur/in honor
of 41. Tel-Aviv  42. emese véritables/real,
genuine 43. Meylekh Ravitsh עט אוןָדישער ּפאִיי

.44 קריטיקער (1976-1893) yash alcool/liquor.

מעַבער די סאָלע זַײנע ווערק זַײנען אַפֿון א

קטעריסטישע די חומשַראַכא
19

לידער און די–

מגילה
20

לידער, אין וועלכע ער שילדערט די–

ר, צערטלעכקייטָביבלישע העלדן מיט הומא

לער קריטיק און מיטַציאָניע, מיט סאָאון אירא

בֿותָניזמען : די אָכראַנאַמישע אָר קאָגא
21

 און

די אמהות
22

 זעען אויס ווי קליינשטעטלדיקע

דן, שיטן מיט ווערטלעךִיי
23

רַײן איןַ און קוקן א

חומשל
24

בֿרהםַסירן ; אַס וועט ּפאָ צו זען ווא

בֿינוָא
25

 בייזערט זיך אויף לוטן
26

סָר וואַ דערפֿא

ער טרינקט צו פֿיל ; די מוטער ׂשרה
27

 קרעכצט

בןָוורעמל, ווען וועלן מיר האַן=: „אַצו איר מא

בֿינוָ קינד=?“ יעקבֿ אַא
28

 זינגט רחלען
29

ַ א

ן, און יוסףָלקאַדע אונטער איר באַסערענא

הצדיק
30

ר. און איןַצירן אויפֿן בולוואַ גייט שּפא

דער מגילה איז אסּתר המלּכה
31

רליבט…ַ פֿא

דווקא
32

 שנַײדעריונג=!ַ אין א

ריז. וועןַנגער אין ּפאַאין 1939 געפֿינט זיך מא

נקרַײך ּפר1ווט ערַרנעמען פֿראַדי דַײטשן פֿא

ַַענטפֿערס אויף די אענטפֿערס אויף די אענטפֿערס אויף די אענטפֿערס אויף די אענטפֿערס אויף די א ַַ ַַנאנאנאנאנאַ ַַ ַַגראגראגראגראגראַ ַַ מען פֿון ז. 5מען פֿון ז. 5מען פֿון ז. 5מען פֿון ז. 5מען פֿון ז. 5ַ

קס 2. זעברע 3. טיגער 4. הערינג 5.=פֿערדל 6. לויז1ַ. לא
1

לּפעַ 7. מויז 8. הונט 9.=מא

טָרּפ 11. שּפין 12. קרא10ַ.קא
2

טשקע 14. גרילַ 13.קא
3

נגַ 15. שלא

1. pou/louse 2. taupe/mole 3. grillon/cricket.

זוי אונטערן בוים, דערהערַווי איך ליג מיר א

 קולַל אָ מאַאיך מיט א
33

סָנט קול, וואַקאַ באַ, א

 זילבערן גלעקעלע :ַקלינגט ווי א

בא=!ַא–בא=! שמואלַא– שמואל—

רום און דערזע מַײן חבֿרַאיך קוק זיך א
34
 —

רשַײטסַ פֿאַ מלאכל אַּפישערל, א
35

, מיט קלוגע,

רצע אייגעלעך. […]ַשווא

ס איז געשען=? […]ָס איז, ּפישערל=? וואָ ווא—

בא, ס'איז שלעכט. איך ביךַא– שמואל—

רןָגעווויר געווא
36

ָךז מען שיקט דיך נאַ, א

ּפ אויף דער ערד. דַײן גורלָראַהַײנט א
37

 איז, דו

ס איךָרשטייסט וואַ מענטש. פֿאַלסט ווערן אָזא

[…] מענטש. ַ א—? =רעד דיר

ט מיר דערציילט, וויָאון ּפישערל הא

רבַײגעפֿלויגןַד פֿאָזוי ער איז גראַא

שענק–עדן–דעם גן
38

 צום צדיק נח
39
.

רט, אין שענק, איז געזעסן דערָדא

בער–מלאך שמעון
40

, דער גרעסטער

שיּכור
41

כיםָלע מלאַ צווישן א
42

[…]  .

ּפפֿירן אויף דער ערד, דירָראַרף דיך אַער דא

לסטָז, ּכדי דו זאָגעבן דעם שנעל אין נא

עדן, די ּתורה,–רגעסן=: דעם גןַלצדינג פֿאַא

סט געלערנט, און מיך, דַײן חבֿרָס דו האָווא

ּפישערל, אויך.

ט זיך צעוויינט. זַײנע טרערןָאון ּפישערל הא

נט.ַלן אויף דער רעכטער האַזַײנען מיר געפֿא

…ּּזיי זַײנען געווען גרויסע און הייסע

יׂשראל–נטלויפֿן קיין ארץַא
33

. עס געלינגט
34

 סך שוועריקייטןַך אָבער נישט און נאָאים א

נד. ערַנקער אין ענגלאַ קראַן אָקומט ער א

ַן, אָנדאָר אין לאָ צען יאַלעבט א

גענערָדערשלא
35

 צוליב די שרעקלעכע נַײעס

פֿון חורבן
36

 און דער עיקר
37

 פֿונעם טויט פֿון

טע.ָליבטן ברודער נאַזַײן בא

רק און איןָיא–זעצט ער זיך אין ניוַאין 1951 בא

ל יׂשראל, וו1ָזוכט ער צום ערשטן מא1958ַ בא

עס לעבט זַײן שוועסטער שיינדל, און וו1 ער

ווערט אויפֿגענומען מיט גרויס ּכבֿוד
38

ַך אָ. נא

שליסט ערַהין און צוריק באַרן אָל פֿאָר מאָּפא

אין 1967 צו בלַײבן אין יׂשראל. מע פֿירט אויף

לישע רעוויַ מוזיקאַּפיעסע, א–טערַ טעאַא

טָס האָלידער, ווא–אינסּפירירט פֿון זַײנע מגילה

ס העלפֿט צוָלג און וואָ גרויסן דערפֿאַא

רבעסערן דעם מצֿבַפֿא
39

דישערִ פֿון דער יי

ך אין יׂשראל. מע פֿירט אַײן לּכבֿודַשּפרא
40

 אים

רישערַר ליטעראַּפרַײז פֿא–נגערַדעם מא

–רבט אין ּתלַדיש. ער שטאִפֿונג אויף ייַשא

בֿיבַֿא
41

 אין 1969.

רַײנ-ַנגערס לידער זַײנען אַ סך פֿון מאַא

בןָדן האִר=: וויפֿל ייָלקלאָנגען אינעם פֿאַגעגא

דערָ א בויםַאויפֿן וועג שטייט אגעזונגען 

ז זיי זַײנעןַ מיינענדיק אםַדא–דידל–הַײדל

אמתע
42

לקסלידער=! זַײנע לידער רירןָ פֿא

ז זיי זַײנעןַאונדז אפֿשר ווַײל מיר דערפֿילן א

רן מיט (אין די ווערטער פֿוןָגעשריבן געווא

וויטשַמלך רא
43

רצבלוט אוןַ): „טינט, הא

יש
44

.“

[סוף פֿון זַײט 1]

[סוף פֿון זַײט 4]

בא און זַײן חבֿר ּפישערלַא– שמואל

33. kol voix/voice 34. khaver ami/friend 35. espiègle/mischievous 36. j’ai appris/I heard
37. goyrl destin/fate 38. taverne/tavern 39. …tsadik noyekh chez Noé/at the sign of Noah
40. shimen-ber 41. shiker ivrogne/drunk 42. malokhim anges/angels, sing. מלאך malekh
43. berné, trompé/outwitted.

 דעם43רטַּפגענאָט אָבא האַא–זוי שמואלַווי א
נץַשיּכורן מלאך און געקענט געדענקען זַײן גא

עדן וועט איר וויסן ווען איר וועט–לעבן אין גן

עדן“.–ס בוך פֿון גןָאיבערלייענען „דא


