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1ַסל אין יאַפֿעסטיווא–טערַדישער טעאִיי

1. la ville de Jassy (Roumanie)/the city of Jassy (Romania) 2. avro'm … (1840-1908) 3. מעןָאונטערן נא  sous le nom/named after 4. cette
année/this year 5. et … et …/both … and … 6. local 7. stam simplement/merely 8. ainsi/thus 9. échos 10. Paul-Eli Lévy 11. kede'y afin
de/in order to 12. koykhes forces sing. ּכוח koyekh 13. ko'lerley toutes sortes/all kinds 14. melukhe d'Etat/state 15. Goethe 16. mizrekh
Est/East

[סוף זַײט 8]

בֿרהםַס (רומעניע), וו� אַאין יא

פֿן אין 1876ַט געשאָדען האַלדפֿאָגא

דישןִנעלן ייָפֿעסיאָדעם ערשטן ּפרא

רָט מען אין יאָּפע האָטער אין אייראַטעא

ניזירט דעם ערשטןַרגא2002ָ א

ַלפֿעסטיווא–טערַלן טעאַנאָציאַאינטערנא

,4ָרדען. הַײיאַלדפֿאָבֿרהם גאַ פֿון א3א"נ

בער, זענעןָקטאָפֿון 24סטן ביזן 30סטן א

–טערַרגעקומען אי דער טעאָפֿא

לערַנאָציאַן אינטערנאַ א5ל איַפֿעסטיווא

דישער קולטור. צוִזיום וועגן ייָסימּפא

ניזירן ביידע אונטערנעמונגעןַרגאָא

רבעט דער רומענישערַבן מיטגעאָהא

6רטיקערָטער און דער אַטעא–טָשטא

צענטער, מיטן–נצייזישער קולטורַפֿרא

סערַ יאַ א7לן ניט זַײן סּתםָז זיי זאַציל א

זויַשע. אִּפעיָן אייראַר אָגעשעעניש, נא

בן)ָדער וועט שּפעטער האָט (אַל געהאַט דער פֿעסטיוואָ הא8רוםַא

וויץ, קעשענעוו,ָ, קלוזש, טשערנאַראַָא אין ווילנע, טימישא9נגעןַכקלאָנא

ריז.ַדרעזדן און ּפא

סערַר פֿונעם יאָטישער דירעקטאַמאָמישער און זייער דיּפלאַדער דינא

 געבוירענער איןַד אִ ייַ, א10אלי לוי–ָלצענטער, ּפא–נצייזישן קולטורַפֿרא

ניזירן ביידע אונטערנעמונגען,ַרגאָ צו א11וויזן, ּכדיַט באָ, האַנקאַבלאַזאַקא

שע אינסטיטוציעס5:ִּפעיָ איירא13 פֿון ּכלערליי12צונויפֿצונעמען די ּכוחות

צענטער פֿון–15רעשט, דער געטעַטער פֿון בוקאַטעא–14דישער מלוכהִדער יי

–דע אין רומעניע, דער ּפוילישער קולטורַסאַמבאַס, די עסטרַײכישע אַיא

אינסטיטוט און דער–דישִרעשט, דער ווילנער ייַצענטער אין בוקא

טעק.ָביבליא– מעדעם—צענטער –דישִריזער ייַּפא

לן פֿון רומעניעַזיום זענען זיך צונויפֿגעקומען אינטעלעקטואָאויפֿן סימּפא

סָזעלכע טעמעס ווי5: דאַנדערע לענדער, צו דיסקוטירן וועגן אַאון פֿון א

 און–דישע אינטעליגענטן אין דער קולטור פֿון מיטלִרט פֿון די ייָא

טער אין דערַדישן טעאִלע פֿון דעם ייָדער די ראָּפע אָאיירא–16מיזרח

טערַדישן טעאִפֿן דעם ערשטן ייַל געשאָ מאַט אָ הא2דעןַלדפֿאָבֿרהם גאַט ווּו אָאין דער שטא
מעןָל אויף זַײן נאַפֿעסטיווא–טערַלער טעאַנאָציאַן אינטערנאַר אָקומט פֿא

2דיבוק פֿונעם 1דער קבֿר

מערקט מען איןַסער שול באַרויס פֿון דער יאַז מע גייט אַא

ַז דערציילט א4. דער וועגווַײזער3רטן צוויי מצבֿותָשולגא

ס זענען אומגעקומעןָ ווא5ּכלה– חתןַס איז דער קבֿר פֿון אָדא

סָ. דא6ג פֿון זייער חתונהָרן צוריק אינעם טאָנגע יאַמיט לא

נץַל דערציילט איבער גאָ מאַט אָס מע האָ לעגענדע וואַאיז א

ט איבערגענומעןָ הא8סקי—ַנס ש. אָּפע און וואָאיירא–7מיזרח

. אומעטום איז די דער דיבוקרימטער ּפיעסעַאין דער בא

ָרס מע לייענט אין ביכער, נאָ לעגענדע וואַרן אָ געווא9מעׂשה

ר די אויגן.ַס זעט מען דעם קבֿר פֿאַ אין יאָדא
1. keyver tombe/grave  2. dibek Le Dibbouk/The
Dybbuk 3. matseyves pierres tombales/tombstones
4. guide/guidebook 5. khosn-kale jeunes mariés/bride
and groom 6. khasene noces/wedding 7. mizrekh de l'Est/
Eastern 8. Sh. An-ski pseudonyme de/pen name of

Solomon Rappoport (1863-1920) 9. mayse histoire/story.

סַדי שול אין יא
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סל בירשטייןָפֿון יאנהייב  ָא נַײער ַא

דישן לעבןִרטער בליק אויפֿן ייַ צאַא
(2003-1920) סל בירשטייןָיא

ליע,ַוועק קיין אויסטראַרט ער אָאין 1937 פֿא

.4רדנטָ פֿעטער זַײנער איז שוין אַײנגעאַוו� א

נצייזישערַ פֿראַזַײן רַײזע, טיילווַײז אויף א

ר. ערָלב יאַ האַ א5שיף, דויערט ּכמעט

זעצט זיך אין מעלבורן און טוטַבא

.6רבעטַרצאַרטן שוואָרשיידענע סאַפֿא

ן צו שרַײבן לידערָגלַײכצַײטיק הייבט ער א

 ברעכט אויס7זע. ווען די מלחמהָאון ּפרא

בערָרמיי אַרַײן אין דער אַנעמט מען אים א

ליע.ַער בלַײבט אין אויסטרא

און אין8 ט ער חתונהָך דער מלחמה האָנא

רטן ווערטָרט ער קיין יׂשראל. דא1950ָ פֿא

 קיבוץ אוןַ מיטגליד פֿון אַער ערשטנס א

ר גייט ערָך צען יאָ. נא9סטעךַ ּפאַרבעט ווי אַא

–וועק פֿון קיבוץ און וווינט אין נצרּתַא

 אין11נגעשטעלטערָן אַ, וו� ער איז א10עיליּת

נק.ַ באַא

 (1985),מלערַדער זאאיינס פֿון זַײנע ווערק, 

לג, און ער שרַײבט ווַײטערָ סך דערפֿאַט אָהא

ליע ווען איךַן די ערשטע צַײט אין אויסטראָב געטאָס איך האָווא

 אין די דרַײסיקער1יעריקער בחור– זעכצןַהין, אַנגעקומען אָבין א

נטלען אוןַרַײנגענייט קעשענעס אין מאַב אָרן5? איך האָיא

. אין די2נגווַײלַרטרַײבן דעם לאַגעלייענט ביכער צו פֿא

רבעט מיט דערַרן צו דער אָרגנס בין איך געפֿאָפֿרימא

רלייענעןָל פֿאָ מאַוונטן פֿלעג איך אָן און אין די אַטישער באָשטא

ב אויפֿגעשריבן.ָס איך האָדער צוויי וואָ ליד אַבען אָר מַײן באַפֿא

 שרַײבער. אין מעלבורן,ַל זיי ווַײזן אָרגעלייגט איך זאָט פֿאָזי הא

בער זיָר, אַלדהאָ גא3 איינער, ּפנחסַזאַ אָט זי געהערט, איז דאָהא

ט נישט געוו�סט וו� ער וווינט. ער זיצט זיכער אין דערָהא

רַײן איןַגט, און ער קוקט אָט זי געזאָטעק, האָביבליא–4„קדימה“

ביכער.

ר בַײַלדהאָך ּפנחס גאָכפֿרעגן נאָלטן פֿון נאַּפגעהאָב זיך אָאיך הא

 איז ער געווען טויבלעך5ס סַײ וויָר, וואַטעקאָלטן ביבליאַדעם א

 איך6און ער איז אויך נישט געווען פֿרַײנדלעך צו מיר, מחמת

 ביכער. ער איז נישט8 מיט טוישן7ב אים צופֿיל מטריח געוועןָהא

1. yisro'eldiker israélien/Israeli 2. .et… et…/both… and… 3 אי… אי… mishpokhe famille/family 4. installé/settled 5. kima't presque/
almost 6. travail non qualifié/unskilled labor 7. milkhome guerre/war 8. … kha'sene il se marie/he gets married 9. berger/shepherd
10. natseret-ilit la ville haute de Nazareth/upper Nazareth 11. employé/employee 12. …soit… soit…/both… and סַײ… סַײ…
13. yerusholaim Jérusalem 14. s'est produit/appeared 15. mayselekh petites histoires/little stories 16. der iker surtout/especially
17. po'sheter simple 18. mizrekh de l’Est/Eastern 19. more-shkho'yredikn mélancolique/melancholy 20. ivrit hébreu moderne/
modern Hebrew 21. curieux/curious 22. keday cela vaut la peine/it’s worthwhile.

ט געשריבןָס האָ שרַײבער ווא1 יׂשראלדיקערַסל בירשטיין איז געווען אָיא

ַןש. געבוירן איז ער אין 1920 אין אִ אויף העברעי2דיש איִאי אויף יי

 שטעטל אין ּפוילן.ַסקע, אַדלאָלע ּפאַ אין ביא3רעמער משּפחהָא

1. bokher jeune homme/young man 2. ennui/boredom 3. pinkhes 4. kadima  אינסטיטוט אין מעלבורן–דישִ גרויסן ייַמען פֿון אָנא  5. de toute façon/
anyway 6. makhmes parce que/because 7. matriekh … importuné/bothered 8. échanger/exchange

כן, סַײ גלַײך אויףַאויף ביידע שּפרא

 איבערזעצנדיק פֿון12ש, סַײִהעברעי

דיש.ִיי

ט ער געלעבט איןָרן האָנגע יאַלא

14טןָרויסגעטראַט אָ. ער הא13ירושלים

טָאויף דער טעלעוויזיע, וו� ער הא

. ער15דערציילט זַײנע מעׂשהלעך

רשיידענעַרויסגעגעבן פֿאַט אָהא

נדַ באַנען, אַמאָר ראָ ּפאַווערק5: א

מלונגעןַ זא16לידער, און דער עיקר

פֿון זַײנע דערציילונגען.

 דירעקטער,ַ, א17 ּפשוטערַזַײן סטיל איז א

צן. זַײנע העלדן זַײנען צוםַמיט קורצע זא

–18דן פֿון מיזרחִמערסטנס עלטערע יי

רלוירן אין דער נַײערַ ביסל פֿאַּפע, אָאיירא

ָרס זעט מען קלאָציע פֿון יׂשראל. דאַציוויליזא

 ירושלים—דַײנע געסלעך אין זַײן בוך, 

פֿטָ(1989), זייער קורצע דערציילונגען, א

סָל אינסּפירירט פֿון זַײן אייגן לעבן, וואָמא

לבַ האַקטעריזירן זיך מיט אַראַכא

ן.ָ טא19שחורהדיקן–לב מרהַריסטישן האָהומא

,20דיש און עבֿריּתִבן ליב ייָס האָר די וואַפֿא

קענען מיטןַ זיך צו בא21און זענען נַײגעריק

קענעןַ זיך צו בא22ַילעבן אין יׂשראל איז ּכדא

מיט בירשטיינס ווערק.

ןַשלמה זילבערמא



3

לע לייענער,ַ מין שנעלן לייענען. אַזאַגעווען צוגעוווינט צו א

וויזן אייןַנדערש אויפֿגעפֿירט. זיך באַבן זיך אָ, הא10 זקנים9לרובֿ

רגט בלויז דיקעָר און אויסגעבאָ יאַל אָדער צוויי מאָל אָמא

ס צום לייענען. איך בין נישט געווען קייןָל זַײן וואָביכער ס'זא

טעק איז געוועןָ. אין די טעג ווען די ביבליא11איבערקלַײבער

רָס נאָ ווא12עןִב איך געליָך, האָ וואַל אָדער דרַײ מאָפֿן, צוויי אָא

בער ּפנחסָרַײן אַלן אין די הענט אַרַײנגעפֿאַס'איז מיר א

פֿן.ָרטן נישט געטראָב איך דאָרן האַלדהאָגא

ט זיך געוו�נדערט אויף אים און אויך אויף זיךָבע האָמַײן בא

דער ער איז נישט קייןָט שלעכט געהערט אָדער זי האָליין. אַא

ּפ זַײנע טעג צווישןָ שרַײבער אויב ער זיצט נישט א13אמתער

 און מַײן אומעט.14מערקט מַײן צעשטרַײטקייטַט באָביכער. זי הא

 פֿינגער אין אויער.ַכן מיט אָ שווַײגער. געשטאַרן אָכ'בין געווא

ט מיך אויפֿגערעגט איןָ צווישן די פֿיס. ס'הא15בלטַזיך געגרא

ַןט אויסגעזען ווי אָס האָן דער גוי וואַטישער באָדער שטא

ג איז ער געזעסן לעבן מיר אוןָליענער. יעדן טאַאיטא

טָב געלייענט. ער האָס איך האָרַײנגעקוקט אין ביכל וואַא

 שווערן בליק אוןַנגעשטעלט אויף מיר, איבער זַײנע ברילן, אָא

רקערט, פֿוןַגעקוקט מיט וו�נדער ווי איך מיש די בלעטער פֿא

ס ביכלָלטן דאַב איך געהאָל האָ סך מאַרעכטס אויף לינקס. א

ליענער, זַײןַל ער שטרעקן, דער איטאָכט, זאַ צוגעמא16ּכמעט

ָבס איך האָ. די ביכער, ווא17צן פֿון נַײגערַלדז און ּפלאַהא

נגווַײל אין מַײן לעבן,ַרטריבן דעם לאַבן נישט פֿאָגעלייענט הא

רןַלדהאָבער ּפנחס גאָנגעפֿילט העפֿטן מיט לידער אָב איך אָהא

פֿן.ָב איך נישט געטראָהא

ָלב איך איין מאָ איינער“, האַזאַ אָר נישטאָ איז גא18„אפֿשר

ַבען, ווען מיר זענען ביידע געזעסן אין אָגט דער באָגעזא

–צאינה איר —וונט לעבן פַֿײער און געלייענט5: זי ָא–ווינטער

ב זיךָ דיק בוך. ווַײל איך האַ אויך זייער א—, און איך 19וראינה

–נדערע לייענער אין דער „קדימה“ַ פֿון די א20נגעשטעקטָא

רגן ביכער מיט בַײכיקעָנגעהויבן אויסבאָטעק און אָביבליא

.21רוקנס

 נישט אויסגעזען צו גרויס אין מַײנע22ט דער טעותָר האַדערפֿא

ב זיךָרגנס דערזען, ווען איך האָב אויף צו מאָאויגן, ווען איך הא

רט לעבןָן אויף מַײן שטענדיק אַטבאָרַײנגעזעצט אין דער שטאַא

ב איך גענומען מיט זיך מַײןָט מַײן ביכל האָנשטאַז אַפֿענצטער, א

רט און זיךָ און דאָן דאָ מיש געטאַב איך אָ. הא23בעס סידורָבא

רטן וו� עסָ, דא25 „מעין טהור“24ּפגעשטעלט לייענען דעם ּפרקָא

.27ך דער חתונהָ ווַײב נאַ פֿון א26ט זיך גערעדט וועגן די דיניםָהא

 ברייט צעעפֿנט,וראינה–צאינהלטן די ַב איך געהאָל האָס מאָדא

ליענער לעבן מיר, פֿון דיַבן דער איטאָ הא28ל ער הנאהָזא

ל ערָ, זא30סיקלעךַ, פֿון די ּפינטלעך און ּפא29נטיקע אותיותַקא

רץ גלוסט.ַקוקן וויפֿל זַײן הא

ן ביזָרלטאַקא–רטָנצן וועג פֿון נאַקע געקוקט דעם גאַט טאָער הא

ט ערָנציע, האַר דער לעצטער סטאַרַײן. פֿאַט אָּכמעט אין שטא

גטָָפֿענעם סידור און געזאָנט אויף דעם אַרויפֿגעלייגט זַײן האַא

ט ער געשוויגןָ הא31לטן. חדשיםַז ער קען זיך מער נישט אַײנהאַא

ערִט אים שיָטש מַײן לייענען האָרַײנגעמישט כאַאון זיך נישט א

רשטייןַנגעהויבן צו פֿאָט נישט אָ. ער הא33כטַ משוגע געמא32נישט

ַל אָ מאַל לידער, אָ מאַ מין לייענער איך בין. אַר אַס פֿאָווא

פֿיע,ָזאָנדי און זַײן פֿילאַ ביכל וועגן גאַ, א34ןַמאָשונדרא

ַרגענטינע, און מיט אַרבוך פֿון אָ יאַלץ אין אָרטיקלען וועגן האַא

ט ערָ, הא35ט ער געטענהטָל בלויז דיקע ביכער. נעכטן, האָמא

 פֿוןליזםַציאָדי פֿרוי און דער סא 36ּפט עטלעכע שורותַרויסגעכאַא

 ווַײבערשע דינים פֿון—ל ָ מאַאויגוסט בעבעל, און הַײנט, מיט א

 און37כט פֿון די ּכליםַרויסגעבראַט אים אָ. ס'האוראינה–צאינהדי 

ט מירָלט וויסן ווער איך בין. ער האָ געווא38ט סוף סוףָער הא

ר.ַלדהאָמען5: ּפנחס גאָגט זַײן נאָאויך געזא

9. lero'v en majorité/for the most part 10. skeynim personnes âgées/older people, sing. זקן zokn 11. ici difficile/fussy 12. emprunté/
borrowed inf. לַײען 13. e'meser véritable/real 14. distraction/absent-mindedness 15. gratté/scratched 16. kima't presque/almost 17. cu-
riosité/curiosity 18. efsher peut-être/maybe 19. tsene-rene traduction en yiddish de versets bibliques avec légendes et commentaires
(lecture traditionnelle de la femme juive pieuse)/a Yiddish translation of biblical verses with legends and commentaries (traditionally read
by pious Jewish women) 20. contaminé/infected 21. au dos pansu/round-bellied backs 22. toes erreur/mistake  23. sider lit. livre de
prière/lit. prayer book 24  וראינה–צאינהבעס ָר זַײן באָטאַראַ מיינט דער נאָדא. peyrek chapitre/chapter 25. mayin toer "source limpide"/"pure
spring" 26. dinim lois/laws 27. khasene noces/wedding 28. hanoe plaisir/pleasure 29. … oysyes lettres carrées/square letters sing. אות

os 30. petits points et petits traits/little dots and dashes 31. khadoshim mois/months sing. חודש khoydesh 32. a failli/nearly 33. meshuge
… rendu fou/drove (him) crazy 34. «roman de gare»/trash novel 35. getaynet ici protesta-t-il/here he maintained 36. shures lignes/
lines 37. … keylim cela l'a fait sortir de ses gonds/that really got to him 38. sof sof enfin/finally.

סל בירשטיין (מעלבורן, 1949)ָס ערשטע בוך לידער פֿון יאָדא

סל בערגנערָבילד אויף דער הילע פֿון יא
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ן מיט איםָס צו טאָ און ווא1ןָטעלעפֿא–דער קעשענע

1. lit. téléphone de poche (un des nombreux mots pour "téléphone portable"; voir glossaire)/lit. pocket telephone (one of the many
words for "cell phone"; see glossary) 2. discuter/discuss 3. mishpokhe famille/family 4. bavarder/chat 5. affaires/business  6. afile
même/even 7. vivre un amour/have a love affair 8. il semble/it seems 9. conviennent/are suitable 10. quelques/a few 11. exemples/examples
12. soudain/suddenly 13. sonnerie/ring 14. se précipite sur/grabs 15. on se traîne/we're crawling 16. circulation/traffic 17. tu te promè-
nes/you stroll 18. sac à main/handbag 19. agitée/nervous 20. sofkl-so'f enfin/at last 21. fontaine/fountain 22. agitant la main/waving
her hand 23. a mekhaye un plaisir/a pleasure 24. plus lentement/slower 25. tout autour/surrounding 26. des voix/voices 27. dayge …
ne t'inquiète pas/don't worry.

ן קען מען רעדן וועגןָטעלעפֿא– קעשענעַיט אמ

,3 מיט משּפחה2לץ : מע קען זיך דורכרעדןַא

כן גרויסעַ מיט גוטע פֿרַײנד, מא4שמועסן

…7 ליבעַ פֿירן א6פֿילוַ, א5געשעפֿטן

נעןָטעלעפֿא–ז קעשענעַ א8כט זיךַל דאָ מאַבער אָא

געס : „וו�ַר אויף צו שטעלן צוויי פֿראָ נא9טויגן

ביסטו5?“ און „ווען קומסטו5?“.

11:5 בַײשּפילן10ָר ּפאַט איר אָט האָא

12לָ מאַבוס. מיט אָן אויטאַרסט אין אָדו פֿא

לעַ קלונג ווי אַ, נישט א13 קלונגַהערסטו א

ווענס פֿינפֿטעָר בעטהאָקלונגען, נא

ַם…“. אָָָאאָּפא–םָּפא–ָםּפא–ָםניע5:  „ּפאָסימפֿא

ן.ָטעלעפֿא– צו זַײן קעשענע14ּפט זיךַן כאַמא

קלין, וו�ַ זשאָלאַ, הא5ָ? … יאָלאַ הא—

, איךָבוס5? יאָן אויטאַביסטו5? …אין א

רט נישטָס5? … ניין, מע פֿאָאויך5! … ווא

5? דו אויך5?  נו,ָ יאַ. … א15גיך, מע קריכט

ך 20 מינוט, אויב ס'איזָעס וועט נעמען נא

רטַ. ווא16רקערַ קיין צו גרויסער פֿאָנישטא

לד5!ַאויף מיר, איך קום בא

ס. איןַ אויף דער גא17צירסטַבוס און שּפאָּפ פֿון אויטאָראַגייסטו א

ַך אָ בענקל. הערסטו נאַרק זעצסטו זיך אויף אַ קליינעם ּפאַא

:רמען�ַקאריע פֿון ַן אַל שּפילט עס אָס מאָ קלונג. דאַל אָמא

ן. זיָטעלעפֿא– פֿרוי זוכט איר קעשענעַר…“. אָדאַ–א–רע–ָָאָא„טא

בער נישט קיין קעשענע. זוכט זי טיף אין אירָט אָהא

. די מענטשן19שִ און ווערט מער און מער נערוועי18נטבַײטלַהא

ר“ שּפילטָדא–ַא–רעָ–ש. „טאִרום איר ווערן אויך נערוועיַא

ן.ָ געפֿינט זי דעם טעלעפֿא20סוף–ּכל–ווַײטער. סוף

ס מיינט, „וו� בין איך“5? איך בין5ָ? … וואָלאַ… האָלאַ הא—

ס5? … דו שטייסט בַײם5ָ! וו� ביסטו5? איך זע דיך נישט… וואָדא

רום זיך) וו�5? וו�5? … אוי, איצט זע איךַ. (קוקנדיק א21ַןנטאָפֿא

הווווו… בלַײב וו� דו–) יווו22נטַכנדיק מיט דער האַדיך. (מא

לד5!ַביסט. איך קום בא

ר דערַ הויז. פֿאַרבַײ אַס. דו גייסט פֿאַל אויף דער גאָ מאַך אָנא

ַרַײן אין אַס רעדט אָ מענטש וואַכטער טיר שטייט אַרמאַפֿא

ן.ָטעלעפֿא–קעשענע

ר אַײער טיר און איך קען נישטַרל, איך שטיי פֿאַ שאָלא5ַהא—

ד. … ניין, איך קען נישטָרגעסן דעם קאַב פֿאָרַײן. איך האַא

נק, איך קוםַ דאַ, אָב נישט קיין ּפען. … יאָרשרַײבן, איך האַפֿא

לד5!ַבא

נהייבערסָר אַ זַײט פֿאַא

ס טוטָלע רייד, וואַאויב מע וויל מער נישט הערן די א

ָ,. זיצסטו אין דַײן אויטאָָן אויטאַרט מיט אָמען ? מע פֿא

רסט.5ָ! דו פֿא23 מחיהַליין5! איז שוין שטיל. אַאיינער א

רןָס צו פֿאָלע אויטאַן אָל הייבן אָ מאַמיט א

פֿענעָ. עס ווערט טונקל. פֿון די א24מעלעכערַּפא

26ס הערסטו שטימעןָ אויטא25רומיקעַפֿענצטער פֿון די א

5איך הער—נען5: ָרַײן אין טעלעפֿאַס שרַײען אָווא

 טונעל.5ַאיך בין אין א—רנישט5! 5ָאיך הער גא—נישט5! 

רי…ַ, ּפיער…  דאגה נישט, מא27בער דאגה נישט5ָא—

5ל5ד5!ַא5י5ך   ק5ו5ם   ב5א

ַרבולאַקאָווא–ןָטעלעפֿא

ן'ָדער טעלעפֿא

נקלינגען צו'ָא

ּפןַנקלא'ָנדרייען/א'ָ א

ס גלעקלָדא

בוך–נעןָס טעלעפֿאָדא

ס טרַײבלָדא

ס טרַײבלָקלייגן דא'וועַא

דער קלונג

קנעּפלעך

רנומער'ָדער פֿא

ן קלינגטָדער טעלעפֿא

ָןנטפֿערן אויפֿן טעלעפֿא'ע

ָלאַהא

ווער קלינגט ?

קיינער ענטפֿערט נישט

רנומעןַדי ליניע איז פֿא

רט צו5!ַווא

איך גיב אים איבער

 מעלדונגַזט אָלא

נטפֿערקע'די ע

ן,ָטעלעפֿא–שענע'קע

–ל'ביָן, מאָשעפֿא'קע

ן,ָטעלעפֿא–ל'ן, צעָטעלעפֿא

ן, צעלקע.ָלעפֿא'ן, צעָצעלפֿא

téléphone
téléphoner/to phone
composer/to dial
bip
annuaire
l'écouteur/receiver
raccrocher/to hang up
sonnerie/ring
touches/buttons
indicatif/aeria code
le téléphone sonne
/the phone is ringing
répondre au téléphone
/answer the phone
allo/hello
qui est à l'appareil ?
/who's calling?
personne ne répond/no answer
la ligne est occupée
/the line is busy
ne quittez pas/hold on
je vous le passe/I'll connect you
laissez un message
/leave a message
répondeur/answering machine
téléphone portable/cell phone
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מעןַגראַנאַ א— 1ןסעומש סנועמש
פֿון שמעון נויבערג

ווּו טוט דיר וויי ?

ַלווערטיקא

גט שווערע ּפעקלעך טוט וויי דער ...........1ָ. ווען מען טרא

ז מען שּפילט צו פֿיל טעניס טוט וויי דער .............2ַ. א

ר דער .............ַּפס איז שלעכט פֿא3ַ. צו פֿיל שנא

כט צו פֿיל טוט וויי דער ............ַז מען טרא4ַ. א

נג טוען וויי די .............5ַ. ווען מען שטייט צו לא

ר די ..........9ַ. עסן צו פֿיל צוקערלעך איז שלעכט פֿא

כט דעם .............ַרשווא10ַ. צו פֿיל טעלעוויזיע פֿא

ַלנטאָריזאָהא

ר די .............6ַ. רייכערן איז שלעכט פֿא

ר די .............ַמּפיוטערַײ איז שלעכט פֿא7ָ. צו פֿיל קא

ס .........ָן אומגליקלעכער ליבע טוט וויי דא8ַ. פֿון א

רן .............10ַ. צו פֿיל עסן איז שלעכט פֿא

נג טוט וויי די ...........ַז מען שרַײבט צו לא11ַ. א

.מינען קריגט מען .............ַז מען נעמט וויטא12ַ. א

1. shimens … מערקן איז דערַווי איר קענט בא

ם5!ַגראַנאַן אַטיטל אויך א  2. oysyes lettres de l’al-
phabet/letters of the alphabet 3. seyder
ordre/order 4. plancher, sol/floor 5. en
trop, restant/remains, leftovers 6. menie
obstacle 7. nombril/navel 8. matbeye pièce
de monnaie/coin 9. outil anguleux/angular
tool.

(1

- טעקסט אין פֿערזן

ציעַנסטעלאָ קאַמען פֿון אָ- נא

- קינד

4געָדלאָ- ּפא

(2

5- איבעריקס

6- מניעה

ערִ- עס איז פֿרי

ר)ָ- (ער/זי) שנַײדט (למשל הא

(3

כטַ- (איך) טרא

נטלַ- מא

גלָ- נא

נץַך ניט קיין פֿלאָָ- נא

(4

יעקטָ- ּפרא

7- ּפוּפיק

געסָדלאָ- ּפא

- הויכע בערג

(5

8נישע מטבעַמעריקאַ- א

9- ווינקלדיק געצַײג

- ניט רעכט

לטַכן קאַ- מא

מען :ַגראַנאַ גרוּפע אַצייכנט אַיעדע גרוּפע פֿון פֿיר דעפֿיניציעס בא

 און נ = ן !ָ = אַז אַ. געדענקט א3 געביטענעם סדרַ - אין א2ווערטער שרַײבן זיך מיט די זעלביקע אותיות–לע פֿיר ענטפֿערַא

לע ווַײטערדיקע מיט פֿיר אותיות.ַדי ווערטער אין דער ערשטער גרוּפע שרַײבן זיך מיט בלויז דרַײ אותיות, א

נהייבערסָר אַ ווערטערשּפיל פֿאַ א

[לייזונגען זַײט 8]

[לייזונג זַײט 8]

ַײ = י י, נ = ן, ָ = אַאז ַגעדענקט א

ןליּפשרעטרעוו
וו
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בער 2003ָקטאָ אין ארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקלען דערשינען אין דער ניוַא

טעסט איןָפֿילם וועגן דעם איינציקן ּפרא

רעזשים–ציַנד קעגן נאַדַײטשלא

ר צוריק, וועןָג מיט 60 יאָ מיסנער געדענקט דעם טאַבערלין5: גיזעלא

ציע צוַנסטראָ דעמאַ אין א1סןָנגעשלאָבן זיך אָמע האַזי און איר מא

צישע הענט.ַדישע מענער פֿון די נאִ 2000 יי2פֿרַײען די ּכמעטַבא

ט מיסנער,ָטן צוריק, נישט מער“, האַלט אונדזער טאָבן געוואָ„מיר הא

טעסט,ָ פֿרויען אינעם ּפרא3לט, דערקלערט. ווי ס'רובַֿר אָהַײנט 78 יא

,4מע געווען קריסטן, און די איינציקע סיבהַזענען מיסנער און איר מא

רטירטָט דעּפאַך נישט געהאָטן נאַדישן טאִט איר ייָס מע האָר וואַפֿא

ר זינטָּפ 60 יאָמערקט א רקַדענמא
ציסַדן פֿון די נאִטעווען ייַאיר רא

–נקט זייערע נישטַדאַ דינסטיק בא1גןָכטטאַראַבן פֿאָדן האִגען. די דענישע ייַּפענהאָקא

ווישןַנדינאַדן אין דעם סקאִלע ייַ א2טעוועט ּכמעטַבן געראָר האַנדסלַײט פֿאַדישע לאִיי

.4מלחמה– דער צווייטער וועלט3נד בעתַלא

נץַרק און גאַזט איבער דענמאָּפגעלאָראַ פֿינצטערניש זיך אַט אָר צוריק האָ„מיט 60 יא

–נדענקָסמוסען אויף דער אַג ראָנדרעס פֿאַט דערקלערט ּפרעמיער אָּפע“, האָאיירא

דן איז געווען דיִטעווען די דענישע ייַס ראָשיל. „דא–געןַּפענהאָניע אין דער קאָצערעמא

ט דער פֿינצטערניש“.ָשַײנענדיקע ליכט אין א

גט די דענישעָרק געזאַפֿיצירן אין דענמאָבן די דַײטשישע אָאין סעּפטעמבער 1943 הא

דן איןִרטיקע ייָרטירן די אָפֿעל צו דעּפאַ באַט געגעבן אָז היטלער האַליטיקער, אָּפא

דישעִרויסגעשמוגלט זייערע ייַן אַנטאָבן סּפאָגערן. די דענער האַלא–ציעַנצענטראָקא

, אויסמַײדנדיק דערבַײ די דַײטשישע5סָדורכגא–רעסונדָלן אָנדסלַײט דורכן שמאַלא

בןָדן האִ 7300 יי6נד שוועדן. בערךַלן לאַכט זיי אינעם נייטראַשיפֿן, און געברא–לירָטראַּפא

נקעַ פֿון זיי עלטערע און קרא8 ס'רובֿ—נדערע ַ 481 א7טעוועט, בעתַלט געראָזיך דעמא

רן קיין טערעזין. 53ָרטירט געוואָ זענען דעּפא—וועק ַבן נישט געקענט אָלַײט, וועלכע הא

רט אומגעקומען.ָרשיקטע זענען דאַפֿון די פֿא

טָרק“, האַר דענמאַנק פֿאַבן נישט גענוג ווערטער אויסצודריקן אונדזער דאָ„מיר הא

 פֿון 97000דישער קהילהִיי–רזיצער פֿון דער דענישָן, דער פֿאַדלמאַן נאַדערקלערט איווא

.10נפֿשות

ַרגרעט, אַניע זענען געווען די קעניגין מאָצערעמא–נדענקָצווישן די 800 געסט אויף דער א

רן פֿון שוועדן,ָדאַסאַמבאַמענט, און אַרלאַל מיטגלידער פֿון דער רעגירונג און פֿונעם ּפאָצא

טן.ַראייניקטע שטאַיׂשראל און די פֿא

1. se sont jointes/joined 2. kima't presque/nearly 3. srov la plupart/most 4. sibe raison/reason 5. bemeshekh pendant/for 6. … sof
finalement/in the end 7. risque/risk 8. sans armes/unarmed 9. afile même/even

1. il y 8 jours/two weeks ago 2. kimat
presque/nearly 3. beys pendant/during
4. milkhome guerre/war 5. détroit
d'Oresund/straits of Oresund 6. beerekh
environ/about 7. beys  ici tandis que/
here whereas 8. srov la plupart/most
9. kehile communauté/community
10. nefoshes personnes/people.

ַט אַט געהאָגערן אין ּפוילן, איז ווַײל ער האַאין די טויטלא

„ּפריווילעגירטע“ פֿרוי.

דערט, מעָבן די פֿרויען געפֿאָכט, האַג און נאָך, טאָ וואַ פֿון א5במשך

בן געבעלס אוןָ הא6ל זיי צוריק אומקערן די מענער. צום סוףָזא

דער שיסן אין דיָרעסטירן אַ פֿון א7ז די ריזיקעַסן, אָשלאַהיטלער בא

לעַבן אָ קריסטלעכע פֿרויען איז צו גרויס. זיי הא8פֿנטעָוואַאומבא

טָ אומגעקערט 25 מענער, וועלכע מע הא9פֿילוַפֿרַײט און אַמענער בא
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ַרלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 5ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן5: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר 5ָ: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 5ָ: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט5: 

נומער5: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע5: ...........................................ַדא–4נגַדרעס5: ..............................................................................     אויסגאַא

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

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. aventures extra-conjugales/extra-marital love affairs 2. découverts/discovered 3. goyrem … a entraîné/has brought about 4. inat-
tendu/unexpected 5. source importante/major source 6. aventures/affairs 7. khoyshed … soupconné/suspected 8. hommes/men 9. zikorn
mémoire/memory 10. get… avocats spécialisés dans le divorce/divorce lawyers 11. se délectent/are delighted with 12. … khidesh ce
n'est pas étonnant/it's no wonder 13. dafke justement/particularly 14. nefoshes personnes/people 15. équivaut/amounts to 16. compte/
account 17. mishpokhe famille/family 18. … sibes raisons "inconvenantes"/"improper" reasons 19. koynim clients/customers.

טָליע האַנען אין איטאָטעלעפֿא–פֿט צו צעלַדי ליבשא

ט5: זיי זענעןַ רעזולטא4ן אומגעריכטןַ א3גורם געווען

ציע וועגןַרמאָ פֿון אינפֿא5ַל הויּפטקוואַרן אָגעווא

.6פֿערעסַלטענע אַהאַבא

 זייערע מענער7בן חושד געוועןָפֿרויען, וועלכע הא

רגט וועגן דיָבן זיך געזאָס האָ, ווא8נסבילןַדער מאָ(א

–נגעהויבן צו געפֿינען די „ליבעָבן אָווַײבער) הא

 ווי אויך די—נגעשריבענע טעקסטן ָס הייסט, אָ דא—בריוולעך“ 

 פֿון די9נומערן, אינעם „זּכרון“–ָןנטע נעמען און טעלעפֿאַקאַאומבא

 מיט דעם11קעווען זיךַסמאָ ּפא10טןַקאָדוואַא–נען. די גטָטעלעפֿא–בילָמא

ּפגעדרוקטָבן שוין אָלן האַמיטל, און די זשורנא–נטדעקַנַײעם א

נטישע לייענער זיך צו היטןַמאָרענענדיק זייערע צו ראָרטיקלען, וואַא

ן“.ָמיט זייער „צעלפֿא

לן דיָליע זאַ אין איטא13ז דווקאַ, א12ס'איז נישט קיין חידוש

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס5: ַא–סטָבליצּפא

דרעס5:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

בןָרטירט קיין אוישוויץ. ס'רובֿ פֿון די מענער האָט דעּפאַשוין געהא

.10איבערגעלעבט דעם חורבן

טעסט איןָ ּפרא11ט דעם איינציקן ממשותדיקןָדי געשיכטע פֿון א

 איז די טעמע פֿון12רברעכנסַצישע פֿאַנד קעגן די נאַדַײטשלא

ךָמען נאָ נאַ, א13סעַזענשטראָראס נַײעם פֿילם ַטאָן טראָרעט פֿאַרגאַמא

מלט אוןַרזאַבן זיך פֿאָס, וו� די פֿרויען האַדער בערלינער גא

פֿרַײען זייערעַל באָ מע זא14בן נישט אויסגעפֿירטָרבליבן, ביז זיי האַפֿא

טעס.ַמענער און טא

לן איןַפֿעסטיווא–רק געלויבט אויף די פֿילםַט דעם פֿילם שטאָמע הא

נגעהויבן ווַײזןָט מען אים אָ, און לעצטנס האָנטאָראָווענעציע און טא

נגַרן לאָט יאָאינדוסטריע הא–נד. די דַײטשישע פֿילםַאין דַײטשלא

רן איז עסָיאַראַ. פֿא17גער“ַ איין „שלא16טשָקומען כאַ צו בא15געחלומט

סָ, וואפֿריקעַרט אין אָאויף קיין שום א מיט די פֿילמען 18רןָמקוים געווא

ַןרן בעסטן פֿילם אין אַר“ פֿאַסקאָט געוו�נען דעם „אָהא

בַײ, לענין�!.–גודּפולערן פֿילם ָך, און דעם ּפאַאויסלענדישער שּפרא

ַ א—רבעטן מיסנער צו דער ּפרעמיערע פֿונעם פֿילם ַט פֿאָווען מע הא

טָ הא—טעסטירערינס ָזש פֿון איינער פֿון די ּפראַרטאָפֿיקטיווער רעּפא

.20, צי דער פֿילם וועט אויסנעמען בַײם עולם19ט ספֿקותַמיסנער געהא

נצע געשיכטע איז נישט קייןַז די גאַלטן, אַבן געהאָ„מיר הא

גן,ָבער כ'מוז זאָמערקט. „אַט מיסנער באָל'“, האַטעריאַמא–ליוו�דָ'הא

“.22 געלונגענערַ זייער א21דער פֿילם איז דווקא

–23ט שוין געקויפֿט די צפֿוןָלדווין פֿילמס“ האָ„סעמיועל גא

זןָרויסצולאַנירט אים אַנער רעכט פֿונעם פֿילם, און ּפלאַמעריקאַא

נהייב 2004.ָא

נעןָטעלעפֿא– דורך צעל2נטּפלעקטַ א1לינקע ליבעס

10. khurbm Shoah 11. mamoshesdikn véritable/real 12. crimes 13.  Rosenstrasse (Margarethe von Trotta, 2003) 14. jusqu’à ce qu'elles
obtiennent/until they achieved their purpose 15. gekholemt rêvé/dreamed 16. ne serait-ce que/at least 17. succès/hit 18. mekuyem …
s’est réalisé/came true 19. sfeykes doutes/doubts 20. … oylem plaire au public/please the audience 21. dafke en fait/in fact 22. réussi/
good, well-made 23. tsofn Nord/North.

נס. דיַמאָר ראַן אויסדרוק פֿאַנען ווערן אָטעלעפֿא

ניצערַליענער זענען צווישן די גרעסטע באַאיטא

נד פֿוןַ לאַליע איז אַנען. איטאָטעלעפֿא–פֿון די צעל

–ָןן צעלפֿאָ און 53 מיליא— 14ן נפֿשות85ָ מיליא

רק.ַ 92% פֿונעם מא15טרעפֿטַס באָנענטן, וואָבאַא

טן איז עס בלויז 50ַראייניקטע שטאַאין די פֿא

צענט.ָּפרא

זעלכעַבן אָליענער האַן איטאָז 53 מיליאַבער נישט, אָס מיינט אָדא

5: איין16נטעָבן מער ווי איין קאָל מענטשן האָ צאַנען5; אָטעלעפֿא

 און17ר דער משּפחהַ פֿא— צווייטע ַרבעט און אַר דער אַנטע פֿאָקא

נטע צוליבָבער ניצט מען אויס די צווייטע קאָל אָ מאַפֿרַײנד. א

ַרגערין פֿאָרטזאָ וואַגט אָט געזאָ. ווי ס'הא18נשטענדיקע“ סיבותָ„אומא

טן לעבן טועןַן“5: „אין זייער ּפריוואָפֿאַדאָפֿירמע „ווא–ָןדער צעלפֿא

ס זיי ווילן“.ָ ווא19אונדזערע קונים
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Der Yidisher Tamtam
Maison de la Culture Yiddish

18, passage Saint-Pierre Amelot
75011 Paris

Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
רי,ַלדע, זשיל, יצחק, מאָגא

בי., עוולין, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

–םעדעמ — רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

17. yitskhok … I. B. Singer 18. khaim 19. khezhbm-hanefesh examen de conscience/soul searching 20. besha's pendant/during 21.
milkhome guerre/war 22. ad(h)ayem jusqu'à présent/to this day 23. rafi 24. sholem-aleykhem 25. oylem public/audience 26. une
douzaine/a dozen 27. kehile communauté/community 28. nefoshes personnes/people 29. khurbm Shoah 30. … rov la plupart/most
31. mayrevdike d'Occident/western 32. tkufe époque/period 33. breyshesdike des origines/primeval.

[סוף פֿון זַײט 1]

ךַדישער שּפראִציע פֿון דער ייַליזאַקריסטא

רןָנט געוואָאון קולטור. עס זענען דערמא

דיש,ִבן געשריבן אויף ייָס האָשרַײבערס ווא

18 און חיים17שעוויסַווי יצחק בא

כןַנדערע שּפראַדער אויף אָווסקי, אָזשיטלא

 געבוירענער איןַן (אַל צעלאָווי ּפא

ט געשריבן איןָס האָוויץ וואָטשערנא

נפֿירערָ (דער אַראַן צאַדַײטשיש), טריסטא

זם, געבוירן איןִַידאַנצייזישן דאַפֿון פֿרא

דישער שרַײבער פֿוןִרומעניע) און דער יי

ָרקטאַן. דער רעדאַסטיאַרומעניע מיהַײ סעבא

טָל האַרעשטער זשורנאַ בוקאַפֿון א

ונגען פֿון דער הַײנטיקערִציַליזירט די באַנאַא

רשיידענעַפֿעלקערונג צו פֿאַרומענישער בא

רן אוןַדן, אונגאִמינדערהייטן ווי ציגַײנער, יי

ָלר מאָ ּפאַט אָליסטן. מע האַסעקסואָמאָהא

ס איזָם וואָגראָנט דעם ּפאָדערמא

ס אין יוני 51941; אין דיַרגעקומען אין יאָפֿא

ט מען געקענט הערן די מיינונגָרן האָרידאָקא

ַכן אַל מאָז ס'איז שוין צַײט רומעניע זאַא

דןִונג צו די ייִציַ וועגן איר בא19הנפֿש–חשבון

סָ, ווא21מלחמה– דער צווייטער וועלט20בשעת

פֿיציעלעָש ווי די אִָיזוי העראַאיז ניט געווען א

.22היום–לט ווַײזן עדָט עס געוואָגעשיכטע הא

טן דערָרויסגעטראַל זענען אַאויפֿן פֿעסטיווא

שּפיל :–מעןַגראַנאַלייזונג פֿון דער א

 - דיל2 - ילד11) ליד - דלי

2) רעשט - שטער - ערשט - שערט

3) קלער - רעקל - קרעל- קערל

לּפןַלן - אָּפל - ּפאָן - נא4ַ) ּפלא

5) ניקל - קלין - לינק - קילן

1. deli signe du zodiac Verseau/sign of
the zodiac Aquarius 2. yeled enfant/
child.

23ר רפֿיָקטיאַדישער אִסבורגער ייַשטרא

–גן פֿון שלוםָלאָנאָסער מיט מאַלדוואָגא

טער, דערַקטעאָ, דער דרעזדנער רא24עליכם

טער, דיַטעא–דישער מלוכהִרעשטער ייַבוקא

ם אוןָרים יעיל סטראָנער קלעזמאַמעריקאַא

ָסטודיא–טערַרץ און דער טעאַבעט שוואַעליזא

 איז25ט (ּפוילן). דער עולםָּפאָפֿון סא

סער אַײנוווינער, צווישן זייַנען פֿון יאַשטאַבא

סער אוניווערסיטעטַ סך סטודענטן פֿון יאַא

טָצענטער. מען הא–נצייזישן קולטורַאון פֿרא

געגענען (און שמועסןַזיך אויך געקענט בא

דן פֿוןִ עלטערע יי26 טוץַדיש) מיט אִאויף יי

רומיקעַדער פֿון אָ א27סער קהילהַדער יא

ַסג וווינען אין יאָשטעטלעך. הַײנט צו טא

–בער צווישן ביידע וועלטָדן אִרום 400 ייַא

דן געווען מער ווי 50ִמלחמות זַײנען יי

רוםַפֿעלקערונג, מיט אַצענט פֿון דער באָּפרא

 טייל איז אומגעקומעןַ. א40500028 נפֿשות

בןָ הא30ס רוֿבָבער דאָא29 אינעם חורבן

דער אין דיָעמיגרירט קיין יׂשראל א

מוניסטישערָ לענדער אין דער קא31מערבֿדיקע

.32ּתקופֿה

 געלעגנהייטַדי אונטערנעמונג איז געווען א

ּפע זיך צוָנץ אייראַדישיסטן פֿון גאִר ייַפֿא

קטןַנטאָרקן די קאַרשטאַטרעפֿן און צו פֿא

 און–ּפעער און מיטלָאיירא–צווישן מערבֿ

דן איזִר מערבֿדיקע ייַּפעער. פֿאָאיירא–מיזרח

נט און רירנדיק צוַשטענדיק אינטערעסא

ַדישע קולטור איז אִזוכן די געגנטן וו� די ייַבא

זוכןַזעלכע באַזוי לעבעדיק. אַל געווען אָמא

העלפֿן זיך צו דערנענטערן צו די

פֿטן.ַנדשאַ לא33בראשיתדיקע

סַל פֿון דער שול אין יאָדער קוּפא

[לייזונגען פֿון זַײט 5]
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ּפט 1.ַציע, קלאַרמאָ אויב איר ווילט אינפֿא—
ּפט 2.ַר, קלאָ אויב איר ווילט דעם דירעקטא—
גן...ָקלאַ אויב איר ווילט זיך בא—

נט !ַּפ אין וואָּפט קאַקלא


