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דיש-לערנערסִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

ןשיִדייַ א ףיוא סעמעט עַלאסרעווינוא ןעלדַנאַהאב ָסאוו ,7םילשמ

טסייה )2 טַײז( ןבילקעגסיוא ןָבאה רימ ָסאוו לשמ רעד .8ֿןפוא

ָסאוו ָ“ארק יד ןוא סקֿופ רעד„ וצ ךעלנע זיא עמעט ןַײז .“9המקנ„

רעד יא ָּפאזע טָעאּפ רעשיכירג רעד יא טלייצרעד ןָבאה סע

.ןעטָנֿאפַ אל רעשיזיוצַנאֿרפ

רוטַרא ,רעלטסניק ַא ןֿופ ןענַײז )2 טַײז( ןטערטָראּפ ייווצ יד

.רעציוָואנרעשטַ א ךיוא ,קינָלאק
1. SAKhAKL résumé ; 2. il semble ; 3. ELIEZER ; 4. KhUMESh-MAYSES histoires
bibliques ; 5. en même temps ; 6. DER IKER surtout ;
7. MEShOLIM (sing. MOShL) fables ; 8. OYFN façon ; 9. NEKOME vengeance

רעשיִדיי רעד ַזא 2העידי רעקירעיורט רעד ָךאנ
טכירעגמוא זיא “טייק ענעדָלאג יד„ ַלאנרושז
ָךאנ טקנעבעג קַראטש ןעמ ָטאה ןָראוועג טַכאמַרֿאפ
טשינ ָןא ןעמוק’ס - טסיירט לקיטשַ א .סעַײנ ערעסעב
.תורוׂשב עטוג ַײרד ָראנ ענייא

-רעדניק ַא ןֿופ לארׂשי ןיא גנֿוַפאש יד זיא עטשרע יד
ָסאוו ,“טייק ןוא דניק„ ,ןושל-עַמאמ ףיוא ַלאנרושז
רעד רעטנוא ,ָראי ַא ָלאמ ריֿפ ןענַײשרעד טעוו
סירָאב רעבַײרש ןטסּווַואב םענוֿפ עיצַקאדער
םענֿופ ןטַײז 61 עטרירטסוליא ךַײר יד ףיוא .רעלדנַאס
עצרוק ,רעדיל ענייש ןענֿיפעג ןעמ ןעק רעמונ ןטשרע
- “טלייצרעד הֿנבל יד„ סעצרּפ ץוַחא( ןעגנולייצרעד
, שַזאטָראּפער ַא ,)רעבַײרש עקיטַײצטנַײה ןֿופ עַלא
דניק„ קורדסיוא םעד ןגעוו יונ ֿבד ןֿופ לקיטרַא ַןא

ָסאוו( ליּפשלטסעקַ א ןוא ןשינעטער ,ןציוו ,“טייק ןוא
ַא ןיא ןבירשעג ץַלא ,)“טרָאווציירק„ ָןא םיא ֿןפור ייז
רעד„ .ןעגנורעלקרעד-רעטרעוו טימ ,ַךארּפש רעטושּפ
לָאז סע “טייק ןוא דניק„ טשטניוו “םעט-םעט רעשיִדיי
עַלא .4האנה רעדניק יד ֿןַפאשרַֿאפ ןוא 3החלצה ןָבאה
ןענֿיפעג ןענעק סעמַאמ ןוא סעַטאט עטריסערעטניאַרֿאפ
.קעָטאילביב-םעדעמ רעד ןיא ַלאנרושז םעד

ףיוא ןענעייל טשינ ָךאנ ןענעק רעדניק ערעַײא זַא ןוא
דַלאב ןלעוו ייז : ךיז ַײב ָּפאַרא טשינ טַלֿאפ ,שידִיי
עטוג עטייווצ יד זיא ָסאד ןוא( טייהנגעלעג ַא ןָבאה
סעיצַאַקאוו-רעמוז יד ָךאנ ! ןענרעלוצסיוא ךיז )הרוׂשב
ַרֿאפ סרוקשיִדייַ א ןרֿיפנַײא רעטנעצ-םעדעמ רעד טעוו
,ןָגאטימַכָאנ-ָךאווטימ יד ַײֿרפ ייז ַראֿפ טַלאה .רעדניק
.רעגייזַ א 4 זיב 2 ןֿופ

1דרַײ גוטע בׂשורות

דעָוויץ אין דער מאָטשערנא
נדערע ...)ַנהייבערס (און אָר אַפֿא1  סך-הּכלַא

ןלעוו ייז : סעַײנ עטוגָ אד זיא עסיורג יד רַֿאפ ךיוא
רעָדא דָראֿפסָקא ןייק ןּפעלש ךיז ֿןפַראד רעמ טשינ
.רעמוז ןיא שידִיי ןענרעל וצ וויסנעטניא ידּכ קָראי-וינ
,זיַראּפ עַמאס ןיא ָןאט סע ייז ןענעק ָןא ָראי םעד ןֿופ
ןבַײרשנַײא ךיז ןלעוו סָאוו יד .ילוי ןטס62 זיב ןט8 ןֿופ
זיב סרעבייהָנא ןוֿפ( ןסרוק 4 ןוֿפ םענייא ףיוא
ןענרעלוצּפָא ךיז טייהנגעלעג יד ןבָאה ןלעוו )סרענעק
ןוא םיוב היתב - סרערעל עטנכייצעגסיוא ןֿופ שיִדיי
ןֿופ ָןאָמאָלאס ַארעוו ,זירַאּפ ןֿופ יקסָראבינ קחצי
.לסירב ןוֿפ שטיוָואסוקניּפ  עיָנאס ןוא םילשורי
-רעַטאעטַ א ,ַטאטשַראוו-גַנאזעגַ א ןַײז ךיוא טעוו’ס
ַרֿאפ ֿןָפא( ןַטארֿעפער ענעדיישַרֿאפ ןוא ַטאטשַראוו
ןוא סרעבַײרש עשיִדיי עטַנאַקאב ןוֿפ )ןעמעַלא
.סרעשָראֿפ

? תורוׂשב עטוג ןייק טשינ סע ןענעז ,ונ
1. PSURES nouvelles ; 2. YEDIE information ;
3. HATsLOKhE succès ; 4. HANOE plaisir

יד : עמעט ַא ָטאה “םעט-םעט„ םענֿופ רעמונ רעקיָזאד רעד

2סיוא טעז’ס .“רעדניק„ עטמיַראב עריא ןוא ץיוָואנרעשט ָטאטש

ןיא ! עָדאמ רעד ןיא טנַײה זיא ָטאטש רעניוָואקוב עטַלא יד ַזא

ַלאַנאק-עיזיוועלעט ֿןפיוא ןעזעג סנטצעל ןעמ ָטאה ךַײרקַנאֿרפ

ןעוועג זיא דַנאלשטַײד ןיא .ץיוָואנרעשט ןגעוו םלֿיפ ַא “עטַרא„

ןוא רעגַנאמ קיציא ,ןטָעאּפ עריא ןֿופ ייווצ ןגעוו גנולעטשסיוא ַןא

םעד ףיוא ,רעמוז ןטצעל ָןאיניוַוא ןיא ןוא .גַראבנייטש 3רזעילא

ַא סרעגַנאמ טליּפשעג ןעמ ָטאה ,ַלאוויטסֿעפ-רעַטאעט ןטמיַראב

.“ליּפש-ַךאמָצאה„ )שיזייצַנאֿרפ ףיוא טצעזעגרעביא( עסעיּפ

ןעוועג זיא ,1091 ןיא ץיוָואנרעשט ןיא ןריובעג ,רעגַנאמ קיציא

רע .ַךארּפש רעשיִדיי רעד ןֿופ ןטָעאּפ עטסטביַלאב יד ןֿופ רענייא

4תויׂשעמ-שמוח ףיוא רעדיל ןוא ןַדאַלאב ךס ַא ןבירשעג ָטאה

ייז ןֿופ ענייא( 5ךַײלג וצ שיָנאריא ןוא שיטַנאַמָאר ןענַײז ָסאוו

ןוא ץנעט טימ ,סעסעיּפ ענַײז .)3 טַײז ףיוא ןענֿיפעג ריא טנעק

רעד רעביא סרעַטאעט-שיִדיי ןיא טליּפשעג ֿטָפא ןעמ ָטאה ,גַנאזעג

.טלעוו רעצַנאג

רע רעָבא ץיוָואנרעשט ןֿופ טינ טַמאטש גַראבנייטש רזעילא

ענַײז טימ טַנאַקאב 6רקיע רעד זיא רע .טניווועג גַנאל ןטָראד ָטאה
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בןָס האָדישע שרַײבערס וואִנצע ריי ייַגא
טור בַײַדערגרייכט צו די הויכן פֿון דער ליטערא

דיש, ווער אין דַײטש.ִרבעטנדיק ווער אויף ייַדן אִיי
חוץ דעם וועלט-ַפֿון די דַײטש-שרַײבנדיקע, א

מט פֿוןַן, שטאַול צעלאַעט ּפאָווּוסטן ּפאַבא
זעָוויץ אויך די דיכטערין ראָטשערנא

טָמען האָאויסלענדער. דער צענטער אויף איר נא
סּפעקט פֿוןַנדער אַן אַנווַײזן אויף אָלט אָגעווא

וויצערָלטיקער טשערנאָדער דעמא
 אויף די צוויי2פֿונג : דהיינוַרישער שאַליטערא

ס איזָנגער (וואַעטן, מאָדיש-שרַײבנדיקע ּפאִיי
סָרג (וואַרן) און שטיינבאָרטן געבוירן געוואָדא
רבעט).ַר געאָנגע יאַרטן לאָט דאָהא

 און אינסטיטוציעס3רשיידענע יחידיםַ פֿא
בןָטעק) האָ(צווישן זיי די מעדעם-ביבליא

ציע :ַקומענטאָמלען די דאַגן צו זאָבַײגעטרא
ון טשערנאַגראָטאָפֿא וויץ און אירָפֿיעס פֿ

נוסקריּפטן און צַײטונגס-ַאומגעגנט, בריוו, מא
רטיקלען אין שַײכות מיטן לעבן פֿון די צווייַא

 פֿון זייערע ווערק און4טן, שער-בלעטערַליטערא
פֿונגען פֿונעםַפֿישע שאַ גרא5אחרון אחרון חבֿיבֿ

טָס האָלניק (וואָרטור קאַרימטן קינסטלער אַבא
וויץ און אילוסטרירטָאויך געוווינט אין טשערנא

רגס „משלים“).ַשטיינבא
גן דעם שייןָט געקראָטעק האָדי מעדעם-ביבליא

איז ּכדאי מע’ס סָג וואָלאַטאַרויסגעגעבענעם קאַא
טש דורכבלעטערן.ָדער כאָל אים לייענען אָזא
פֿןַס לעבן און שאָשריבן דאַרטן באָווערן דא’ס

 קליין שטעטלַר איז אין אוקסהַײם (אָנהייב יאָא
ן אויסשטעלונגַרגעקומען אָנד) פֿאַאין דַײטשלא

עטן - איציקָדישע ּפאִגעווידמעט די צוויי יי
שטעלט זיך’רג.  סַנגער און אליעזר שטיינבאַמא
ט דיָּפגעבן ּכבֿוד אָס אָר וואַגע : פֿאַלד די פֿראַבא

ר אייןַפֿערס פֿאַרישע שאַצוויי גרויסע ליטערא
נד ? ליגטַס דווקא אין דַײטשלאָר וואַ און פֿא1נגַגא

וויץ.ָמען טשערנאָדער ענטפֿער אינעם נא
ַדעוועט אָט אויסגעהאָט האָזיקע שטאָדי דא

ןַדאַלאב ןוא םילשמ ןעוו
ףיונוצ ךיז ןעמוק

רגַפֿון אליעזר שטיינבא 1נקמה
רט, דו ווערסט פֿון מירַ„ווא

 !“6זוי גיך ניט ּפטורַ    שוין א

לטערַגט דער אָזא

לט ער.ַהאַאון די נוס בא

 ריס,ַך אָ שטיינדל - נאַך אָנא

און סע פֿליען ניס אויף ניס.

 :7 מלחמהַקערט אַקורץ, סע פֿלא

פֿל שטיינדלעךַרפֿט אין אַטער וואָטא

ן אויג אים,ַגט אויס אָ    און שלא

8טער נוקםָפֿל זיך אין טאַא’ס

(זיס איז די נקמה),

נוקם, נוקם, ביז -

ק מיט ניס.ַ פֿולן זאַהיים אַגט אָטער טראָביז דער טא
1. NEKOME vengeance ;  2. Tatar (dans le folklore : personnage
exotique);  3. noix de coco ; 4. plein de ; 5. singe (dim.) ; 6.  POTER רוטּפ

ןרעוו   se débarrasser ;  7. MILKhOME guerre ; 8. NOYKEM וַײז םקונ  se venger

ר אויףָדויערן נאַרן - צום באָפֿון די צוויי אויטא
פֿישעַגראָדַײטש. מע קען אויך געפֿינען די ביא

ּפקלַײב פֿון זייערע ווערק מיטָן אַ, א6ּפרטים
דער איבערזעצונגען אוןָציע אַנסליטעראַטרא

לניק.ָלצשניטן פֿון קאָעטלעכע הא
ס וועט אויפֿמישן דעםָבקיצור, יעדער ווא

דישןִפֿון דעם יי7   רושםַג וועט קריגן אָלאַטאַקא
קענען מיט צוויי ביזַל און זיך נענטער באָמאַא

דישער וועלט.ִנערקענטע פֿיגורן פֿון דער ייָר אָגא

1. en même temps ; 2. DEHAYNE c’est à dire ;
3. YEKhIDIM individus (sing. YOKhID) ; 4. ShAR...
pages-titres ; 5. AKhREN AKhREN KhOVEV enfin
et surtout ; 6. PROTIM détails (sing. PRAT)
7. ROYShEM impression

2טערָ טאַרַײן אַלד אַגייט אין ווא

ט ער).ָרקויפֿט אין שטאַ צו זוכן (זיי פֿא3קוסניסָקא

גייט ער, גייט ער,

ט שטייט ערָאון א

 דער בוים מיט ניס -4נגעשּפיגעוועטָ בוים. אַר אַפֿא

ט, ווי הויך ער איז !ָבער, גאָא

רט קיין לייטער.ָרשטייט זיך, קיינער דאַאון ניט צוגעגרייט, פֿא

 -ַהאַ קוק : אַווי ער טוט א

 !ַללאַטער : „זַײ געלויבט, אָגט דער טאָ ! זא5פֿלַן אַאויפֿן בוים א

כן -ָקום איך, אי ניט אויפֿן בוים געקראַאי די ניס בא

כן !“ָלטע ביינער ניט געבראַזיך די א

 שטיין.ַפֿל ער אַס-זשע טוט ער ? צילט און טרעפֿט אין אָווא

רפֿט די ציין,ַפֿל, שאַס אָבייז דא

טער.ָרפֿט אין טאַּפ, וואָ נוס אַבַײסט א

לניק)ָ. קאַנגער (אַרטרעט פֿון מאָּפא

לניק)ָ. קאַלצשניט פון אָרג (האַא. שטיינבא

רגס משליםַט ּפון שטיינבאַשער-בלא
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ָטאטשטּפיוה יד ןעוועג ץיוָואנרעשט זיא ָלאַמא
גַנאל טָאה ָסאוו ,טנגעג רעניוָואקוב רעד ןוֿפ
.עירעּפמיא רעשירעגנוא-ךַײרטסע רעד וצ טרעהעג
רעד ןיא ָטאטשצניוָוארּפ עניילק ַא יז זיא טנַײה
-ץענערג ַא יוו .קילבוּפער רעשינַײרקוא רעַײנ
ךַײט םַײב( עינעמור ןוא ענַײרקוא ןשיווצ טנגעג
דימּת עניוָואקוב זיא )ןַטאּפַראק יד ןבעל ןוא טורּפ
,רענַײרקוא ,רענעמור ןֿופ טרעקלֿעפַאב ןעוועג
עלעיצֿיָפא יד שָטאכ .ןדִיי ןוא ןַקאָלאּפ ,ןשטַײד
ןטייהרעדנימ עלַא ןבָאה ,שטַײד ןעוועג זיא ךַארּפש
.ןַכארּפש ענעגייא ערעייז ןצוַנאב טנעקעג

רעטנעצ ַא ןָראוועג זיא ץיוָואנרעשט טָאטש יד
,גנֿוַפאש רעשיַרארעטיל ןוא רעשירעלטסניק ןֿופ
לעוטקעלעטניא ךַײרַ א ןוא טעטיסרעווינוא ַןא טימ
ַלאַנאק( ץיוָואנרעשט ןגעוו םלֿיפ םעד ןיא .ןבעל
םעד ןביוהעגסיורא 2תודע עַלא ןָבאה )“עטַרא„
ןיא טשרעהעג ָטאה ָסאוו ץַנארעָלאט ןֿופ טסַײג
עַלא ןשיווצ ןעגנִויַצאב עטוג יד ןוא ָטאטש רעד
.סרעניוווַנייא

ץיוָואנרעשט ָטאה רוטלוק רעשיִדיי רעד ןיא
ןָבאה ןִדיי .עיציָזאּפ ערעדנוַזאב ָראג ַא ןעמונַרֿאפ

עשידיסח יד .8041 ןיא טנגעג רעד ןיא טצעזַאב ךיז
סע ןוא יֿרפ ץַנאג ןעמוקעגָנא ןטָראד זיא גנוגעוַואב
םיקדצ ןֿופ ֿןפיוה עטמיַראב 3טמשעג ןטָראד ןָבאה
רעטשרע רעד ָךאנ .ץינשזיוו ןוא ערעגעַדאס יוו
ןיוש ָטאה ץיוָואנרעשט ןעוו( המחלמ-טלעוו
ַןא ןעזעג ָטאטש יד טָאה,)עינעמור וצ טרעהעג
4עכעלטלעוו ענרעָדאמ יד ןוֿפ גנולקיווטַנא

בייהָנא ןַרֿאפ .םזינויצ ןוא םזידנוב יוו ןעגנוגעוַואב
ןטָראד ןָבאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןֿופ
עַלא ןֿופ לטירדַ א יוו רעמ ,ןִדיי 021 000 טניווועג
.סרעניווונַײא

ָלאצ עקיזיר ַא טריצוָדארּפ ָטאה ץיוָואנרעשט 
-שיִדיי יד ןשיווצ .ןטָעאּפ רקיע רעד ,ןטנעגילעטניא
ָראג יד ןוֿפ ןטָעאּפ ַײרד ָאד ןענַײז עקיַכארּפש
םהרבא : םלוע ןשיִדיי םעד ַײב עטסטביַלאב
; רעַטאעט ןשיִדיי םענֿופ רעטָֿאפ רעד ,ןעַדֿאפדָלאג
עקיטכערּפ ענַײז ַרֿאפ טסּוווַאב ,גרַאבנייטש רזעילא
,רעגנַאמ קיציא ןוא ; המכח ןוא ןח טימ לֿופ םילשמ
.עיזָעאּפ רעשיִדיי רעד ןֿופ “רוַדאבורט„ רעד

טסווַואב ץיוָואנרעשט זיא ץַלא ַרֿאפ רעמ רעָבא
קיטכיוו ַא רעייז תמחמ טלעוו רעשיִדיי רעד ןיא

1ןטול טרסומ ונֿיבא םהֿרבא

נגערַפֿון איציק מא

! ֿעפ - זיא’ס ןָגאז ריד זומ ךיא ,טול„
,טַכאנ עדעיַ א טסרוּכיש וד
“שרעה םענעדָלאג„ ןיא וטָסאה ןטכענ טשרע
.טַכאמעג ַלאדַנאקס ןטסיווַ אַזא

,2קורעדַײנש םעד ,רעגַנאמ ַרֿאפ טַסאּפ ָסאד
,ריד ַרֿאפ טשינ 3רוָסא רעָבא
ןַײז וצ 4לדגמ רעטכעט ייווצ טָסאה
.רֿיבגַ א ִדייַ א עָראהענייק טסיב ןוא

; קעבנגיצ ןוא רעדניר ןוא ָףאש טָסאה
,ָטאג ַרֿאפ  5ךיז טכָרֿאפ ןוא ךימ גָלֿאפ
,7ָןא ךיז טעָקאילשז ָסאוו ,6לרע ןדעי ףיוא
.טול יוו רוּכיש : ןיוש ןעמ טָגאז

ָלאמַ א 8עסוּכַ א טַכאמ ןעמ ,ייטשַרֿאפ’כ
,שיט םַײב סטַכאנ וצ קיטייֿרפ
טכיל-תבש עקילייה יד ןענערב עס ןעוו
.שֿיפ עטלֿיפעג יד טסע ןעמ ןוא

8091 ןיא ןעמוקעגרָֿאפ ןטָראד זיא סָאוו שינעעשעג
.ץנערֿעפנָאק-שיִדיי עלַאנָאיצַאנרעטניא עטשרע יד -
עָלאר רעד ןגעוו ןריַטאבעד וצ ןעוועג זיא ליצ ריא
ץנערֿעפָנאק יד .טלעוו רעשיִדיי רעד ןיא שיִדיי ןֿופ
עָּפארייא ןֿופ ןַטאגעלעד 07 טלַמאזעֿגפיונוצ ָטאה
,ץרּפ .ל.י יוו ןרוגֿיפ עכיוה עכלעַזא ,עקירעמא ןוא
זיא 5הקולחמ יד .ַשא םולש ןוא ןעזייר םהרבא
ןטַלאהעג ןבָאה סָאוו( ןטסִיערבעה יד ןשיווצ ןעוועג
ןענעקרעד טָלאוועג ןוא “ָןאגַראשז„ַ א ַרֿאפ שיִדיי
)ַךארּפש עַלאָנאיַצאנ עקיצנייא יד יוו ִשיערבעה
עלעיצֿיָפא טרעדָֿאפעג ןבָאה ָסאוו ,ןטסישידִיי יד ןוא
טכַאמעג ןעמ טָאה ףוס םוצ .שידִיי רַֿאפ גנונעקרעָנא
יוו טשינ ןָראוועג טנעקרעָנא זיא שיִדִיי : 6הרשּפַ א
עַלאָנאיַצאנ ַא יוו ָראנ ,ַךארּפש עַלאָנאיַצאנ יד
ךס ַא טרילומיטס ָטאה סולַשאב רעד .ַךארּפש
ָטאה ןוא סעיַצאקילבוּפ ןוא ןעגנֿוַפאש ,ןעגנושָרֿאפ

.שידִיי ןֿופ שזיטסערּפ םעד טרעסערגַרֿאפ

1. ShEM renommé ; 2. EYDES témoins ;
3. GEShEMT participe de ןעמש  ShEMEN être
célèbre ; 4. laïc ; 5. MAKhLOYKE controverse ;
6. PShORE compromis

ץיוָואנרעשט ןֿופ 1םש רעשיִדיי רעד

,סיוא-ָגאט ,ןַײא-ָגאט ,וד יוו טשינ רעָבא
! דימ טשינ שטנעמַ א ָסאד טרעוו יוו
,יוג-תבש םעד ,9עלירוַואה ַרֿאפ טַסאּפ עס
.ִדיי ןייק ַרֿאפ טשינ רוָסא רעָבא

: ָלאַמא ןָגאז ןעמ טעוו ָסאוו ךיז טַכארַטאב
ַטאהעג ונֿיָבא םהֿרבא ָטאה עס
,01טָראק רעד ןיא ָסאוו ןוא רוּכישַ אֿ בורקַ א
.11דמש ןֿופ רעגרע ָךאנ זיא ָסאד ָסאוו

,סיוא ךימ עשז רעה ,ןיוש טסעומש ןעמ ַזא ןוא
,רימ וצ זיא ייוו - עַטאטַ א ָךאד טסיב
31טכַײוו 21ןכדש רעד ָסאוו ,טשינ ךיד טַרא יצ

? ריט ןַײד ןוא לעווש ןַײד 41שוּפיע ַןא יוו

גנוי-רעדַײנש רעטסדנימ רעד ולֿיפא ָסאוו
ןַײז םעדייא ןַײד טשינ ליוו
ּפעצ יד ןרעבליז רעטכעט ענַײד ַײב ןוא
? ןַײוו בילוצ יאדּכ זיא ץַלא ןוא -

! ֿעפ - זיא’ס ןָגאז ריד זומ ךיא ,טול
,טַכאנ עדעיַ א טסרוּכיש וד
“שרעה םענעדָלאג„ ןיא וטָסאה ןטכענ טשרע
.טַכאמעג ַלאדַנאקס ןטסיווַ אַזא

,קורעדַײנש םעד ,רעגַנאמ ַרֿאפ טַסאּפ ָסאד
,ריד ַרֿאפ טשינ רוָסא רעָבא
ןַײז וצ לדגמ רעטכעט ייווצ טָסאה
“.רֿיבגַ א ִדייַ א עָראהענייק טסיב ןוא

1. AVROM OVINU MUSERT LOTN Abraham fait la
morale à Loth ; 2. tailleur (péj.) ; 3. OSER ici:
en aucun cas ; 4. MEGADL ןַײז לדגמ  élever ;
ןטכָראֿפ ךיז .5  craindre ; 6. ORL incirconcis
(=non-Juif) ; 7. ןעקָאילשזָנא ךיז   boire
beaucoup  (péj.) ; 8. KOYSE  עסוּכ ַא ןַכאמ
prendre un verre ; 9. nom propre (non-juif);
סטכעלש ָסאד לַא .10  ;
11. ShMAD conversion au christianisme ;
12. ShADKhN marieur ; 13. ןכַײוו  éviter ;
14. IPESh mauvaise odeur

ט פֿוןַשער-בלא
נגערסַ בוך מאַא

לידער
איבערגעזעצט

שִאויף העברעי
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פֿון רעכטס צו לינקס
ל)ָס מען עסט ּפורים (מערצאָ מאכל וואא.

נפֿן,ָ הון ; בראַ מאכל געלייגט פֿון אַ אב.

משקה

כט פֿון קלעצער;ַ מין שיף געמאַ אג.

נגַּפקלאָן אַא

רקערט פֿון „מיט“ ;ַ פֿאד.

נגענדיק עּפעסַגט דערלאָס מע זאָווא

 בעסער ווי בעסערה.

בישער מאכלַראַן אַ או.

סט ; די אויסלייזונג,ַ לאַך, אָ יאַ אז.

סוף פֿון דער וועלט

נקַ געטראַוועג ; אַ קליינער באַ אח.

ניקָכט פֿון האַגעמא

ל)ָטער-שטיק (מערצאַ טעאט.

ןיא ַלאוויטסֿעפ-רעַטאעט ֿןפיוא ַזא ,ריא טסייוו יצ
טלעטשעגָרֿאפ רעמוז ןטצעל ןעמ ָטאה ָןאיניוַוא
? “ליּפש-ַךאמָצאה„ סרעגַנאמ קיציא
-ףושיּכ„ רעד ןֿופ גנוטעבַראעבַ א ,עסעיּפ יד
ןֿופ עטערעָּפא-סקָלֿאפַ א סנעַדֿאפדָלאג ,“1ןירעַכאמ
לעניגיָרא ַןא ןגעווטסעדנֿופ זיא ,טרעדנוהָראי ןט91
.קרעוו קידנעטשבלעז ןוא
ףיוא טצעזעגרעביא זיא “ליּפש-ַךאמָצאה„
עדיטסיַרא ןוא ַןאמ הּכלמ ךרוד שיזייצַנאֿרפ
,רָעאבִ יול-ַןאשז ךרוד טריטַּפאַדא ָ,אקיָנאמעד
ןואָ אקיָנאמעד עדיטסיַרא ךרוד טריזינעצסניא
ןֿופ 2םירמז-ילּכ ןוא ןָראיטַקא ןֿופ טליּפשעג
.עיַנאּפָמאק “עקַראבמע„

רעד ןֿופ לּכה-ךסַ א ןבעגוצרעביא זיא רעווש
הׂשעמ-סקָלֿאפ עשיַלאקיזומ ןימַ א זיא’ס : עסעיּפ
עניב רעד ףיוא .םינוגינ ןוא רעדיל עשיִדיי טימ
ַא קידנכוז ןרעדַנא ןָכאנ סנייא ןדלעה יד ךיז ןָגאי
וצ ךעלקילג 3הלעמַ א ָטאה ָסאוו ןוגינ ןכעלרעדנּווו
יד ןֿופ רענייא .םיא טנֿיפעג ָסאוו םעד ןַכאמ
ןביז ןיא ןצבקַ א - ַךאמָצאה זיא ןדלעהטּפיוה
רדסּכ טכוז ָסאוו ,רעטכעט ַײרד טימ ןוא 4סעָלאּפ
םולח וצ םיא ןעמוק ,ֿטָפאלש רע ןעוו .הסנרּפ
בַײוו ןבָראטשַרֿאפ ןַײז - ןטַלאטשעג ענעדיישַרֿאפ
ָטאה רע ָסאוו ןשטנעמ יד ,ץָלאהרעגַלאווַ א טימ
ןזַײוו עניב רעד ףיוא ... קַראמ ֿןפיוא טַראנעגָּפא
ָסאד ,5תרשמ ריא טימ ענַכאי-עָבאב יד ךיוא ךיז

ָסאוו המותי עמעָרא ַןא ,עלערימ ,7םוקילא 6לדש
,רענַײגיצ רעד עייל ,עַמאֿמפיטש עזייבַ א ָטאה
.ערעדַנא ןוא ,לדֿיפַ א ףיוא טליּפש ָסאוו
ףיט ןוא ןענייוו םוצ ,ןַכאל םוצ עסעיּפַ א זיא’ס
טיול .לרוג ןכעלשטנעמ םעניא ןטַכארטוצנַײַרא

ליּפשנָטאשַ א„ סע זיא רעטרעוו ענעגייא סרעגַנאמ
ליּפש-םולחַ א ; טייקכעלקריוו עמעט רעד ףיוא
“.קילג עמעט רעד ףיוא
ַא רעייז זיא ישזער ָסאקיָנאמעד עדיטסיַרא
ַא ןבעגוצרעביא ןזיוַואב ָטאה רע - ענעגנולעג
ןֿופ סעּפע ןוא ןבעל ןשיִדיי ןקיָלאַמא ןֿופ ףירַגאב
רע ָטאה וצרעד .ָראמוה ןשיִדיי ןֿופ םעט םעד
יד ןזיוועג ןוא עסעיּפ סרעגַנאמ טבעלעֿגפיוא
.טַלאהניא ריא ןֿופ טייקכעלטלעווַלא
םַײב ןעמונעגסיוא קַראטש ָטאה “ליּפש-ַךאמָצאה„
- טַקאּפעגָנא לֿופ ןעוועג זיא רעַטאעט רעד .םלוע
.ןשטנעמ עגנוי טימ רקיע רעד
טָלאוו ריא ,ןעוועג ַײברעד טינ טנעז ריא ,ָדאשַ א
! ַטאהעג האנה

1. KIShEF-... sorcière ; 2. KLEZMORIM

musiciens ; 3. MAYLE avantage, vertu ;
4. A KAPTsN ... un homme très pauvre ;
5. MEShORES serviteur ; 6. ShEDL petit diable ;
7. ELIOKEM

‡‡‡‡‡ÃÃ ÃÃ ÃÏÈt˘ÏËÒÚ˜ Ú˜È„ÏÎ‡Ó ÏÈt˘ÏËÒÚ˜ Ú˜È„ÏÎ‡Ó ÏÈt˘ÏËÒÚ˜ Ú˜È„ÏÎ‡Ó ÏÈt˘ÏËÒÚ˜ Ú˜È„ÏÎ‡Ó ÏÈt˘ÏËÒÚ˜ Ú˜È„ÏÎ‡Ó ּפָראַפֿון אויבן א
ג נישט ... ביז דוָרט] „זאָ [שּפריכווא1.

ריבערגעשּפרונגען“;ַביסט נישט א

די דרויסנדיקע שיכט פֿון ברויט

ל זַײןָלן, זאַרפֿאַ פֿא2.

סט זיךַס ּפאָ“ ; וואָרקערט פֿון „יאַ פֿא3.

ָןמער אויף דער רויטער פֿאַצום הא

ל איז זי משוגעָ מאַ זי גיט מילך און א4.

ניסט שלום ..... ;ַמאָדישער ראִ יי5.

נטיק, דינסטיק,ָס קען מען עסן מאָדא

''ווַך אאָמיטווא

נצויזישער מאכלַ פֿראַ א6.

רט ;ָדער אָזיציע פֿון צַײט אָּפאּ ּפרע7.

 ציגעלעַגט אָס זאָווא

ס מע עסט חנוּכהָ מאכל ווא8.

. .... געזונטערהייט ! (טעמע פֿון דער9

נצער קעסטלשּפיל) ; איין זַײט אויףַגא

צעסָ ּפראַדער אָ חתונה אַא

ענטפֿער אויפֿן קעסטלשּפיל :

·¯ÈÂÂ ÙÿÂÔ ‡ÃÂÂÈÈ‡ÀÔ
נגעקומען!ָך-שּפיל איז אַצמאָ נַײע האַא

NOTE :
MAYKhLDIK délicieux ;
MAYKhL לכאמ רעד  plat (pl. MAYKhoLIM)


