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לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

רענץ אויף דער עלבע“,ָל רופֿן „פֿלאָ מאַס מע פֿלעגט אָדרעזדן, ווא

דערנער געשיכטע צוליב דערָרן אין דער מאָרימט געוואַאיז בא

רַרמייען אין פֿעברואַרטע אִִיליַרדירונג פֿון די אַמבאָשרעקלעכער בא

רישן צענטער אוןָנצן היסטאַ דעם גא4ט צעשטערטָס הא1945ָ, ווא

6 איבער 000*30 מענטשן. לעצטנס איז אויך אויסגעקומען5געהרגעט

צענט פֿון אירעָס איבער צען ּפראָר, וואַצו הערן וועגן דרעזדן דערפֿא

9קסישןַ צום זא8לןַ בַײ די ווא7בן געשטימטָאַײנוווינערס הא

רטיי.ַצישער ּפאַנא–ָר דער נ. ד. ּפ., דער נעאַמענט פֿאַרלאַּפא

ן אַײנוווינערס,ָלבן מיליאַ האַט פֿון אָ שטאַג אָדרעזדן איז הַײנט צו טא

ך דער צווייטערָנד. נאַ טוריסטישע אין דַײטשלא10מעַצווישן די סא

מוניסטישע פֿירערס אוןָבן צו ערשט די קאָ הא11מלחמה–וועלט

זַסן אָשלאַנד באַראייניקטן דַײטשלאַשּפעטער די רעגירונג פֿון פֿא

ַרנץ פֿון פֿאַלן גלאַרכיטעקטוראַקומען איר אַרף ווידער באַדרעזדן דא

בן זיי גענומען איבערבויען די געבַײדעס פֿון דערָדער מלחמה. הא

רהונדערט,ָטער פֿון 19טן יאַטעא–ּפערעָא–ט*: דער זעמּפערָלטשטאַא

לעַ פֿון א12 ריי בניניםַץ פֿון 18טן י"ה, אַלאַּפא–דער צווינגער

15נגעלישע פֿרויענקירךַ די עווא14חבֿיבֿ–חרוןַא–חרוןַ און א13ּתקופֿות

ס איר איבערבוי איזָרן אין 1743 און וואָס איז געבויט געוואָווא

נהייב 2006.ָרן אָגעענדיקט געווא

ַטער, אַקטעאָר דער ראָקטיוו שוין מער ווי צען יאַאין דרעזדן איז א

 אין16רויסַס טרעטן אָנטן וואַרן און מוזיקאָקטיאַ 30 אַגרוּפע פֿון א

לישעַנד מיט מוזיקאַ איבער דַײטשלא17לירןָסטראַט און גאָשטא

ר אויףַדישן רעּפערטואִדער ּפיעסעס פֿונעם ייָאינסצעניזירונגען א

בןָ עס הא18טשָדער אין דַײטשער איבערזעצונג. כאָדיש אִיי

ר איבערָנד אין די לעצטע פֿופֿצן יאַ אין דַײטשלא19נדערטַאַײנגעווא

רף מען נישטַ, דא20נדַרבאַפֿא–טןַדן פֿון געוועזענעם רא000ִ*100 יי

1. Jiddische Musik- und Theaterwoche (Dresde/Dresden) 2. local 3. Rocktheater 4. détruit/destroyed 5. geharget tué/killed 6. on a eu
l’occasion/we had the occasion 7. voté/voted 8. élections 9. de Saxe/of Saxony 10. les plus/very 11. milkhome guerre/war 12. binyonim
bâtiments/buildings 13. tkufes époques/periods 14. akhren-akhren-khovev enfin et surtout/last but not least 15. église Notre-Dame/
Church of Our Lady (Frauenkirche) 16. se produisent/perform 17. font une tournée/go on tour 18. bien que/although 19. immigré/
immigrated 20. Union soviétique/Soviet Union 21. épanouissement/rise 22. …-oytser trésor artistique/art treasure 23. oylem public/
audience 24. obligatoirement/absolutely 25. sur-titres/overhead titles 26. afile même/even 27. prendre plaisir/enjoy 28. saveur/flavor
29. celle de cette année/this year’s 30. rond, ici de dizaine/round numbered 31. somptueux/excellent

ן מיט דעם*:ָט צו טאָטער האַקטעאָ פֿונעם רא21ז דער אויפֿבליַמיינען א

רעמען דעטלעף הוטשענרויטער,ַנגעפֿירט דורכן וואָדי טרוּפע, א

דישןִבן געפֿונען אינעם ייָס האָדישע דַײטשן וואִשטייט פֿון ניט ייַבא

שןִ גוייַר אַדיש פֿאִטער אויף ייַ. שּפילן טעא22אוצר– קונסטַטער אַטעא

נדערע לענדערַנד ווי אין אַ סך גרינגער אין דַײטשלאַ איז א23עולם

ַדיש צו דַײטש*: אִענטקייט פֿון ייָצוליב דער לינגוויסטישער נא

בןָ הא24דינגטַרף נישט אומבאַדיש דאִרשטעלונג אויף ייָפֿא

,ָטער ניצט זיי יאַקטעאָ אויב דער רא26פֿילוַ, און א25אייבערשריפֿטן

דישערִ פֿון דער יי28פֿטיקייטַ פֿון דער זא27קען דער עולם געניסן

ַן ענגלישער צי אַנצייזישער, אַ פֿראַ סך מער ווי אַך אַשּפרא

שער עולם.ִהעברעי

ניזירט אין דרעזדן זַײןַרגאָטער אַקטעאָז דער ראַר אָשוין צען יא

30, צוליב דעם קַײלעכדיקן29ריקעָך, און די הַײיאָווא–דישִיי

*: די31זונדערש ּפרעכטיקעַ באַג, איז געווען אָגעבורטסטא

דיש אין דרעזדןִיי

[סוף זַײט 5]

ניזירט דורך דעםַרגאָ א1ָךווא–דישִרגעקומען אין דרעזדן די צענטע ייָוועמבער 2006 איז פֿאָבער ביזן 5טן נאָקטאָפֿון 26סטן א

ר.ַדישן רעּפערטואִליזירט אין ייַמישע טרוּפע סּפעציאַ דינאַ, א3טערַקטעאָ רא2רטיקןָא
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ליקע ּפוילישע שטעט אוןָמאַדן אין אִר ייָווען מע שטעלט זיך פֿא

,4בחורים–סע ישיבֿהַכע, בלאַפֿט וועגן שוואָכט מען אַשטעטלעך, טרא

רטָז סּפאַ, א7. ס'איז אמת6מדרש– אין בית5 גמראַאַײנגעבויגן איבער א

לן אוןַדישע אידעאִנעלע ייָדיציאַ זַײנען ניט קיין טרא8און פֿיזישער ּכוח

רנומען צו פֿיל צַײטַן פֿאָט פֿון קינדווַײז אָ הא9ס לערנען ּתורהָז דאַא

בערָּפגעבן מיט פֿיזישע געניטונגען. אָל זיך קענען אָאון ּכוחות, מע זא

דן זענעןִ געווען, און אויך בַײ ּפוילישע יי11רטָ זַײנען פֿא10מעןַאויסנא

טָרימטסטער פֿון זיי האַ. דער בא12טלעטן און גיבוריםַגעווען גרויסע א

ט איםָרט און מע האַגעהייסן זישע (אויף ּפויליש*: זיגמונט) ברייטבא

רן אין 1893 איןָגערופֿן „דער קעניג פֿון אַײזן“. ער איז געבוירן געווא

טָ. שוין קינדווַײז הא13רעמען שמידָן אַנגסטער זון פֿון אִדזש, דער ייָלא

 יונגערַן אויסערגעוויינטלעכן ּכוח. ווי אַווַײזן אַנגעהויבן צו באָער א

טן אין צירקן אין ּפוילן,ָדזש און אויפֿגעטראָוועק פֿון לאַן איז ער אַמא

ט זיךָמעריקע. ער האַ אין א14פֿילוַשע לענדער און אִּפעיָנדערע אייראַא

ט געוווינט מיט זַײן ווַײב און זון. ערָזעצט אין בערלין, וו: ער האַבא

 טורַ א15ריערע, ווען בשעתַאיז געווען אויפֿן הויכּפונקט פֿון זַײן קא

ַקצידענט : אַן אַאיבער ּפוילישע שטעט אין 1925 איז געשען א

לדַט באָרַײן אין פֿוס. ער האַ איז אים א16ָקווערטער טשוואַרזשאַפֿא

גענטַר זַײן אָ, נא17נגעצונדןָט זיך אָ פֿיבער און די וו:נד האַגן אָגעקרא

רשטעלונגען און אים געבן געלט צוָּפשטעלן די פֿאָלט אָט ניט געוואָהא

18סוף–ּכל–ט שוין סוףָקטער אין בערלין. ווען זישע האָ דאַרן צו אָפֿא

נד, איז שוין געווען צו שּפעט*:ַרן קיין דַײטשלאָ געקענט צוריקפֿאָיא

 צַײט שּפעטערַמּפוטירט דעם פֿוס, איז ער אַט אים אָ מען הא19טשָכא

דישערִיי–דישער און ניטִ. דער יי20רגיפֿטונגַפֿא– בלוטַרבן פֿון אָגעשטא

ַ און א23זיקער ידיעהָ פֿון דער דא22פֿןָרק געטראַ איז געווען שטא21עולם

– בערלינער ביתַ אויף א24סך מענטשן זַײנען געווען אויף דער לוויה

.25עולם

דישעִלע ייַ לעגענדע. אין אַרן אָך בַײ זַײן לעבן איז זישע געוואָנא

ריכטןַפֿיעס און באַגראָטאָט מען געקענט זען זַײנע פֿאָצַײטונגען הא

הַײנט,גצַײטונג אין ּפוילן, ָדישע טאִ. די גרעסטע יי26וועגן זַײנע גבֿורות

רן“,ַנעלע „מעמואָציאַ זַײנע סענסא27ט געדרוקט אין המשכיםָהא

רויסגעגעבןַט מען זיי אָגעשריבן דורך בער קוטשער. אין 1925 הא

זישע ּפיעסע (ַנגעשריבן וועגן אים אָט אָרעם. מע האָאין בוכפֿא

רן שּפעטער,ָ) און יא28דערנער שימשון הגיבורָרט�: דער מאַברייטבא

רןַג זיך אינסּפירירט פֿון זַײן לעבן פֿאָט ווערנער הערצאָאין 2001 הא

.29זיגטערַדער אומבאפֿילם 

ס מירָ ליד וועגן זישעס לעבן און טויט, וואַפֿן אַט אויך געשאָמע הא

ּפ אויף זַײט 3.ָדרוקן א

1דער קעניג פֿון אַײזן

1. fer/iron 2. Zishe (Zygmunt) Breitbard (1893-1925)
3. e'mesdiker véritable/true 4. yeshive-bokherim étudiants tal-
mudiques/Talmud students 5. gemore Talmud 6. besmedresh
maison d'étude/house of study 7. vrai/true 8. koyekh force/
strength, plur. ּכוחותkoykhes 9. toyre Torah 10. exceptions
11. quand même/still, yet 12. giboyrim hommes forts/strong men
13. forgeron/blacksmith 14. afile même/even 15. besha's pen-
dant/during 16. clou rouillé/rusty nail 17. s'est infecté/became
infected 18. sofklsof finalement/finally 19. bien que/although
20. septicémie/blood poisoning 21. oylem public 22. affecté/
affected 23. yedie nouvelle/news 24. levaye enterrement/funeral
25. beys-oylem cimetière/cemetery 26. gvures exploits/feats
27. … hemsheykhim en feuilleton/as a serial 28. shimshn
hagiber Samson (le fort)/Samson (the strong man) 29. Invinci-
ble, Werner Herzog, 2001.

רקסטער מענטש אויף דערַ, „דער שטא2רטַזישע ברייטבא
לקסהעלד און אויךָ פֿא3ן אמתדיקערַוועלט“, איז געווען א

לער העלד אין ּפוילן אין די צַײטן פֿוןַנאָציאַ נאַא
נטיסעמיטיזם.ַקסנדיקן אַווא

.D. R ©רן ַרטס מעמואַדי הילע פֿון זישע ברייטבא
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,1 קליינעם ענגן שטיבלַאין א

מע,ַמא–טעַנישט בַײ רַײכע טא

,3 בחורַ א2ט דערצויגן זיךָהא

.4ס געהערט מסּתמאָט דאָאיר הא

ט מען אים גערופֿן,ָזישע הא

רןָנט איז ער געוואַקאַאון בא

רקער,ַ קרעפֿטיקער און שטאַלס אַא

רן.ָיא–שוין אין זַײנע קינדער

5אוי, זַײנע שרעקלעכע גבֿורות

לע,ַוו:נדערט אַן באַבן דאָהא

כטערָט איר טאָמע האַ מא6נישט איין

.7 ּכלהַלט געבן אָאים געווא

לץ געצויגןַך אָט נאָזישע הא

טלעטן,ַ פֿון א8 סבֿיבֿהַצו א

לפֿןָרניט געהאָט גאָאון עס הא

ט געבעטן,ָמע האַ זַײן מא9טשָכא

ל קיין קעמפֿער ווערן,ָז ער זאַא

ל שּפילן,ָאין קיין צירקן קיין מא

בער זישעָט אָנט האָנישט געקא

 שטילן.10חשק–טלעטןַזַײן א

רןָנט געוואַקאַמען איז באָזַײן נא

לע קרַײזן,ַ אין א11לַאיבערא

12ן אומגליקַר ּפלוצלינג איז געשען אָנא

מיטן קעניג פֿון דעם אַײזן.

1. petite maison étriquée/narrow little house 2. a grandi/grew up
3. bokher garçon/boy 4. mistame probablement/probably 5. …
gvures exploits formidables/wondrous feats 6. plus d’une/more than
one 7. kale (pour) fiancée/(as a) bride 8. svive milieu 9. bien que/
although 10. kheyshek envie/desire 11. partout (germanisme)/
everywhere (Germanism) 12. malheur/misfortune 13. Radom (ville de
Pologne/town in Poland) 14. rash bruit/noise 15. tumulte/stir 16. re-
tentissant/loudly 17. trompettes/trumpets 18. chaînes épaisses/thick
chains 19. tôle/tin sheet 20. clous/nails 21. divertir/entertain 22. réussi/
succeeded 23. un bout de fer pointu/pointed bit of iron 24. beys-
hakvores cimetière/cemetery 25. se souvenir/recall.

רטַזישע ברייטבא

 20ַט אָרשיידענע ווערסיעס און האַלקסליד עקזיסטירט אין פֿאָזיקע פֿאָס דאָדא
מענטן פֿון דערָּפקלַײב פֿון די וויכטיקסטע מאָן אַ אונטן אָפֿעס. מיר גיבן דאָסטרא

רצרַײסנדיקער געשיכטע.ַהא

 שיינע,ַכט אַ נאַס'איז געווען א

געלַײכט די שטערן אויפֿן הימל,

13דעםָס אין ראַרטן אויף דער גאָדא

.15 געטימלַ און א14 רעשַאיז א

לויכטן,ַהעל איז שוין דער צירק בא

,17 שּפילן די טרומייטן16הילכיק

זישע שטייט אין מיטן סצענע

.18בע קייטןָאון ער רַײסט די גרא

,20 און טשוועקעס19 בלעךַן נעמט ער אַדא

ּפן ּפונקט ווי נעכטן,ַּפר:ווט זיי קלא

בער אין די בלעכןָט אָנשטאַא

טרעפֿט ער זיך אין פֿוס אין רעכטן.

רן,ָנק געוואַן קראַזישע איז דא

,21נט מער קיינעם ווַײלןָניט געקא

רן,ָּפגעפֿאָנד אַצוריק קיין אויסלא

רט אויסצוהיילן.ָזיך דעם פֿוס דא

,22וויזןַט קיינער ניט באָאוי, ס'הא

לטן אים בַײם לעבן,ַצו דערהא

קטויריםָר די דאַט פֿאָטש ער האָכא

וועקגעגעבן.ַ פֿוס אַזַײנס א

גיש איז דער העלד, דער זישעַטרא

וועקגעקומען,ַפֿון דער וועלט א

23 שּפיציק שטיקל אַײזןַט אָס'הא

אים זַײן לעבן צוגענומען.

24הקבֿרות–אויף בערלינער בית

נען,ַראַרט פֿאָ בערגל דאַאיז א

רבַײגיין,ַרטן פֿאָווער עס טוט דא

.25נעןַמוז דעם טרויער זיך דערמא

ר שּפריכווערטערָ ּפאַא
— 4, מיט גבֿורה3 לייבַ א2פֿילוַנגען אַ וועסטו פֿא1מיט ׂשכל —

.5פֿילו ניט קיין פֿליגַא

 פֿליג.ַכער פֿון אַרקער פֿון אַײזן און שוואַ מענטש איז שטאַ א—

ַזר ווַײל מען מיינט אָך נאַלט נישט ווַײל מען איז שוואַ מען פֿא—

רק.ַמען איז שטא

1. seykhl raison/reason 2. afile même/even 3. lion 4. gvure
force/strength 5. mouche/fly.

.D. R ©רט ַזישע ברייטבא
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1הודען–בערָרא

2כערַמא–דערנער ּכישוףָדער ערשטער מא

ַןראַ איז פֿא3כערַײַמא–אויפֿן געביט פֿון ּכישוף

–בערָך ראָ „נאַהודען“ און א–בערָר ראַ „פֿאַא

נגעקומען אויף דערָהודען“. איידער ער איז א

 מיןַ געווען א5כערַמא– זענען די קונצן4בינע

מענטשן, נישט ווַײט פֿון–7, יריד6ציגַײנער

יונגען.–סןַנדערער און גאַ ווא8סטעָּפרא

ט זיך דערהויבן צוָבער האָהודען א–בערָרא

ליבטערַ באַ קינסטלער, אַ פֿון א9דער מדרגה

בַײ קעניגן.

נקרַײך)ַ (פֿראַגעבוירן אין 1805 אין בלוא

 ווי עס—הודען –בערָעזשען רא–ַןט זשאָהא

 דורכגעלעבט—כער ַמא– ּכישוףַר אַסט פֿאַּפא

ר. צו ערשטָ ּפאַר אָר איין לעבן, נאָנישט נא

ן אויסערגעוויינטלעכערַאיז ער געווען א

טָס האָניקער, און דאַכער און מעכאַמא–זייגער

10לפֿן צו ווערן שעפֿערישָרק געהאַאים שטא

כערַײ.ַמא–אין ּכישוף

גיעַר מאַס געפֿיל פֿאָהודען איז דא–בערָבַײ רא

רקן אינטערעסַ שטאַמען מיט אַנגען צוזאַגעגא

ט ערָ צוליב דעם הא11פֿט. אפֿשרַאין וויסנשא

 מיט12נדערע מכשפֿיםַלע אַט אַפַֿײנט געהא

גיע און זייערעַ מא13זייער נעּפלדיקער

ַפֿן אַט געשאָ. ער הא14זענע פֿירונגעןָנגעבלאָא

ַ אי פֿון א15נעןַשטאַס איז באָקונסט ווא

רגלַײכלע-ַן אומפֿאַלער טעכניק אי פֿון אַגעניא

. דורך זַײנע17פֿלינקייט–נטַ הא16כער

וונטן“, וו: ער פֿלעגט ווַײזןָסטישע אַנטאַ„פֿא

ַקומען אַט ער באָנַײערישע קונצן, האַבא

זויַ סך געלט. אַרדינט אַ און פֿא18גרויסן שם

ך דעם געקענט זיךָט ער נאָרום האַא

19רשונגעןָפֿטלעכע פֿאַרנעמען מיט וויסנשאַפֿא

.20טענטןַ סך ּפאַט אַײנגעשריבן אָאון ער הא

ָסלירט דאַ אינסטא21פֿילוַט ער אָאין 1850 הא

ס ווערט געפֿירטָערשטע „קלוגע“ הויז ווא

*!22געווערקן–דורך עלעקטריע און זייגער

–זיידע פֿון היים–ן עלטערַ א23בקיצור

מּפיוטערס !ָקא

רויסגעגעבן אין אייןַס אָר וואָט נאָמען הא

 וו: ער דערציילט זַײן24נד די פֿיר ביכערַבא

 און25לע זַײנע סודותַלעבן און דערקלערט א

ז איר וועט גיךַר אויב איר מיינט אָקונצן. נא

–בערָס ראָכן, איז דאַכמאָלע נאַקענען זיי א

גט אויסָליין זאַ לעצטע קונץ ! ער אַהודענס א

רטָ און טעכניק זענען פֿא26ז געשיקטקייטַא

 סךַרף אויך אַנישט גענוג : מע דא

.27סובטילקייט און נישט ווייניקער חכמה

ַר אַ מוסטער פֿאַרן אָהודען איז געווא–בערָרא

רימטערַ באַכער. איינער פֿון זיי, אַמא–סך קונצן

ָטם, האַּפשטאָדישן אִנער פֿון ייַמעריקאַא

מעןָנא– בינעַר אַ אים אויסגעקליבן פֿא28לּכבֿוד

 הודיני (זעט זַײט 6).—

1. Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) 2. kishef-… magicien/magician 3. magie/
magic 4. scène/stage 5. magiciens/magicians 6. romanichels/Gypsies 7. yari'd foire,
marché/fair, large market  8. simples/ordinary  9. madreyge niveau/level 10. créatif/creative
11. efsher peut-être/perhaps 12. mekhashfim sorciers/magicians 13. brumeux/nebulous
14. manières pompeuses/exaggerated ways 15. consistait/consisted of 16. incomparable/
matchless 17. adresse manuelle/sleight of hand 18. shem réputation 19. recherches scien-
tifiques/scientific research 20. brevets/patents 21. afile même/even 22. mécanique d'hor-
logerie/clockworks 23. bekitser bref/in short  24. Comment on devient sorcier, éd. Om-
nibus, Paris, 2006 25. soydes secrets 26. dextérité/dexterity 27. khokhme intelligence
28. lekoved en l'honneur de/in honor of.

.D.R ©וונטן“  ָסטישע אַנטאַהודען ווַײזט קונצן אויף איינעם פֿון זַײנע „פֿא–בערָרא
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 צירק.ַרן אָל געקומען צו פֿאָ מאַדיש שטעטל אין ּפוילן איז אִ ייַאין א

ַטבן נישט געהאָדן האִ סך ייַרעם און אָס שטעטל איז געווען זייער אָדא

 וועט ער קענען אין2ז אפֿשרַכט אַסל געטראָט יאָ. הא1קיין ּפרנסה

 פֿון צירק און3הבית–רבעט. גייט ער צום בעלַ שטיקל אַצירק קריגן א

רבעט.ַן אַבעט בַײ אים א

הבית, און גוט–רבעט, ענטפֿערט אים דער בעלַן אַ אָב יאָ איך הא—

ס איזָ. דא5רונגַבן דערפֿאָר מע מוז אויף דעם האָ, נא4לט דערצוָצאַבא

.6צוימער– בערןַרבעט פֿון אַן אַא

רבעט.ַן אַ א8ביַסל, אָכט יאַ, טרא7נו מילא

– בערן10 געניטערַנג אַרן לאָ, ענטפֿערט ער, איך בין שוין יא9וודאיַ א—

צוימער.

ן, גיטָהבית נעמט א–דער בעל

ַרם מיט אָן אוניפֿאַאים א

12 און געזעגנט זיך11בַײטש

1. parnose gagne-pain/a living 2. efsher peut-être/perhaps 3. balebo's patron/boss 4. en plus/
moreover 5. expérience 6. dompteur d’ours/bear tamer 7. meyle bon !/oh, well 8. du moment
que (c’est)/as long as (it’s) 9. avade bien sûr/of course 10. experimenté/experienced 11. fouet/
whip 12. prend congé/says goodbye 13. tente/tent 14. clowns 15. tour/turn 16. fracas des cym-
bales/clash of cymbals 17. cage 18. mo'yredikn … horrible grondement/horrible roar 19. sho
heure/hour 20. shma yisroel Écoute Israël (premiers mots du credo juif, prononcé avant de
mourir)/Hear, O Israel (first words of the Jewish credo, said before dying) 21. lèvres tremblantes/
trembling lips 22. adona'y ekho'd Dieu est Un (suite de “Écoute Israël”)/The Lord is One (con-
tinuation of the credo).

רגן“.ָ פֿריילעכן „ביז מאַמיט א

ָןוונט הייבט זיך אָנדערן אַדעם א

 איז13קל. דער געצעלטַדער סּפעקטא

פֿול מיט מענטשן, מיט מוזיק און

טן, דיַבאָקראַוו:נדערט די אַגעלעכטער. מע בא

לָ זא15רט, זַײן רייַסל ציטערט און וואָנגלירן. יאָ און זשא14צןַיאַּפא

קומען.

רַײן איןַ און מען שטוּפט אים א16צןַזג פֿון טאַ בראַ א—ל ָ מאַמיט א

רַײןַ ווילדער בער שּפרינגט אַ צווייטע טיר עפֿנט זיך און אַ. א17שטַײג

.18 מוראדיקן ברוםַמיט א

 איז געקומען.19ז זַײן לעצטע שעהַסל מיינט אָיא

.21 שרַײט ער דורך ציטערנדיקע ליּפן— 20 שמע יׂשראל—

ז דו ביסט דערַ דו מיינסט א— ענטפֿערט דער בער — 22 ה' אחד—

ס זוכט ּפרנסה ?ָד אין שטעטל וואִאיינציקער יי

[סוף פֿון זַײט 1]

 צירק אין שטעטלַא

רן,ָקטיאַרבעטן אַבן פֿאָרן האָטאַניזאַרגאָא

דעמיקער פֿוןַקאַ, שרַײבער און א32זמרים–ּכלי

 זענען33נצער וועלט. פֿון יׂשראלַדער גא

 פֿיש מיט35בֿישיַ לעווין און א34געקומען רות

ץ“ַם „די בלויע קאַגראָּפרא–רעטַבאַדער קא

דישע שרַײבער לעוו בערינסקי אוןִאון די יי

דע איזַנאַום.  פֿון קאַ פֿעלזענבא36מיכאל

דישערִלער ייַנטרעאָגעקומען דער מא

–זמר– די ּכלי—מעריקע ַטער, פֿון אַטעא

רלד“, פֿוןָלד וואָּפעליע „ברייוו אַקא

 פֿון37נגיעריקער שוּתףַ לאַ א—סבורג ַשטרא

ָרקטיאַדישער אִ דער יי—טער ַקטעאָרא

לעַנק די אַ דאַסער. אַלדוואָ גא38רפֿאל

סָ ווא39טןַרשטאַווא–זומערקורסן און מוזיק

שעִּפעיָרשיידענע אייראַר אין פֿאָקומען פֿא

לעַנטן פֿון אַגעגענען זיך מוזיקאַשטעט, בא

–דישע ּכליִלענדער : פֿון דער טרעפֿונג פֿון יי

ָןנדאָווע, לאָלדאָזמרים פֿון מא

 איז געבוירן40און קעלן

–רן די „קלעזמערָגעווא

רקַט שטאָס האָנץ“ וואַליאַא

אויפֿגעלעבט דעם דרעזדנער

עולם.

ך אין דרעזדןָווא–דישִדי יי

רומגענומען איבער 50ַט אָהא

 : פֿילמען,41אונטערנעמונגען

,42טןַנצערטן, רעפֿעראָטענץ, קא

רלייענונגען, אייןָרשטעלונגען און פֿאָפֿא

מוזיק מיטן–זמר– וועגן ּכלי43אויסשטעלונג

ך איינע מיטָטיטל „היימיש און היּפ“ און נא

נגערסַ צו מא45רעלןַקוואַ בונימס א44שמואל

זוכן פֿוןַ. ס'איז אויך געווען בא46לידער–מגילה

47דישע ערטער און סּתםִרישע ייָהיסטא

, אויף וועלכע עס זענען זיך48ׂשימחות

דישע צוהערערסִ סך נישט ייַצונויפֿגעקומען א

32. klezmorim musiciens/musicians sing. זמר–ּכלי  klezmer 33. yisroel Israël 34. rus Ruth 35. avisha'y 36. mikhoel 37. shutef
partenaire/partner 38. refoel 39. ateliers/workshops 40. Cologne 41. manifestations/events 42. conférences/lectures 43. exposition/
exhibition 44. shmuel 45. aquarelles/water colors 46. megile… poèmes d'Itsik Manger inspirés du Livre d'Esther/poems by Itsik
Manger based on the Book of Esther 47. stam simplement/just plain 48. simkhes célébrations 49. ko'lerley toutes sortes de/all sorts
of 50. … iker surtout/mainly.

דישעִ יי—און אויך די „נַײע דַײטשן“ 

נד.ַרבאַפֿא–טןַנטן פֿון געוועזענעם ראַאימיגרא

ט מען געהערטָצווישן דעם עולם הא

 דַײטש און50כן, דער עיקרַ שּפרא49ּכלערליי

… רוסיש.ּדיש און אויך נישט זעלטןִיי

אויב איר ווילט וויסן מער וועגן דעם

ם, קוקט אויפֿן וועבזַײטל :ַגראָּפרא

http://www.jiddische-woche-
dresden.de/

Mark Zanzig ©אויסבליק אויף דרעזדן מיט דער עלבע 

 וויץַא
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וועמבער 2006ָ דעם 3טן נארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקל דערשינען אין דער ניוַא

רןַר דעם לעגענדאָפֿיע פֿון הערי הודיני שטעלט פֿאַגראָ נַײע ביאַא

5ט געדינט אין די געהיימדינסטןָס האָן, וואָ שּפיאַ ווי א4כערַמא–ּכישוף

סָדאנצושרַײבן ָ א6טן. ּכדיַראייניקטע שטאַנד און די פֿאַפֿון ענגלא

נערַמעריקאַפֿן דעם ערשטן אַס שאָגעהיימע לעבן פֿון הודיני�: דא

ַפֿן אַן געשאַמאָלוש און לערי סלאַם קאַבן וויליאָ, הא7סוּפערהעלד

ט הודיניָ זיי, הא9 פֿון איבער 000*700 זַײטן. לויט8זעַבא–טעַדא

,10רברעכערַרכיסטן און פֿאַנאַציע וועגן די אַרמאָמלט אינפֿאַגעזא

 אין12טןָרן און אויפֿגעטראָרומגעפֿאַ ער איז א11בשעת

ּפע.ָמעריקע און אייראַא

ּפעשט איןַרן אין בודאָהערי הודיני איז געבוירן געווא

–טע, שמואלַמען עריך ווַײס. זַײן טא1874ָ אונטער נא

ָטבינער און האַ ראַ ווַײס, איז געווען א13מאיר

מעריקע איןַ קיין א14כט די משּפחהַגעברא

ן,ָּפלטאַבן געוווינט אין א1878ָ. זיי הא

ָטנסין, און שּפעטער אין דער שטאָוויסקא

רק.ָיא–ניו

ַרבעט ווי אַט עריך געאָיונגערהייט הא

 און איז15סערָ שלאַנגל בַײ אִיי–לערן

–ּפעזַ טראַטן [אין צירקן] ווי אָאויפֿגעטרא

ַרן אָקינסטלער. אין 1891 איז ער געווא

ט זיךָכער און האַמא–נעלער קונצןָפֿעסיאָּפרא

כןָמען געגעבן „הערי הודיני“ נאָ נאַא

ן עזשעןַכער זשאַמא–נצייזישן ּכישוףַפֿרא

ַטט ער געהאָנהייב האָ. בַײם א16הודען–בערָרא

טָס ער האָ דעם ווא18חוץַ, א17לגָווייניק דערפֿא

ַקענט מיט זַײן ווַײב, אַאין 1893 זיך בא

קינסטלערין.

רנומען, דערַט הודיני זיך פֿאָלט האָדעמא

 און זיך גערופֿן דער20קונצן–רטןָ, מיט קא19עיקר

 אין זַײן21ךָרטן“. דער דורכבראָ„קעניג פֿון קא

ט זיךָלט, ווען ער האָריערע געשעט דעמאַקא

22ּפגעגעבן מיט טריקןָא

פֿרַײעןַרבונדן מיט „באַפֿא

—זיך“ פֿון עּפעס 

,24, קייטן23נטקייטלעךַהא

 און25שטריק

רקומען בשעת ער איזָ. נישט זעלטן פֿלעגט עס פֿא26נגהעמדלעךַצווא

27דער געווען אַײנגעטונקעןָ שטריק אין דער לופֿטן, אַנגען אויף אָגעהא

ט געהייסן די„כינעזישעָנטסטער טריק האַקאַסער. זַײן באַאין ווא

ַּפ אין אָראַּפ אָנגען מיטן קאָ“, וו: ער איז געהא28מערַקא–ּפַײניקונג

ָטסער. ער האַ, פֿול מיט ווא30ָלז און שטאָכט פֿון גלאַ געמא29שענקל

טעם איבער דרַײ מינוט.ָלטן דעם אַרפֿט אַײנהאַגעדא

ָטריערע, האַ זַײן קא31נגעשריבן אין משך פֿוןָאין עטלעכע ביכער, א

ָטכט זַײנע קונצן. ער האַט געמאָזוי ער האַהודיני דערקלערט, ווי א

דער מיט זַײןָנטקייטלעך אַ און הא32אויפֿגעבונדן די שלעסער

ַדער מיט אָ, א34דער מיט שוכבענדלעךָ, א33פֿיזישן ּכוח

ט געקענטָס ער האָ שליסל, ווא35לטענעםַהאַקליינעם בא

רויסברענגען.ַל אָ מאַך אָּפשלינגען און נאָראַא

טָנגהעמדל, האַ צוואַפֿרַײען פֿון אַּכדי זיך צו בא

רעמס.ָ די א36רפֿט זיך אויסלענקעןַהודיני געדא

רבעט קעגןַט הודיני געאָרן האָאין די 20ער יא

ליזם, קעגן די מעדיומס,ַּפולערן סּפיריטואָדעם ּפא

1. Harry Houdini (1874-1926) 2. magicien,
prestidigitateur/magician 3. espion/spy
4. kishef-… magicien/magician 5. services
secrets/intelligence service 6. kedey' afin
de/in order to 7. William Kalush, Larry
Sloman, The Secret Life of Houdini: The
Making of America's First Superhero, Atria,
2006 8. base de données/data base 9. selon/accord-
ing to 10. criminels/criminals 11. besha's pendant
que/while 12. se produisait sur scène/performed
13. Shmuel-Meyer 14. mishpokhe famille/family
15. serrurier/locksmith 16. Jean-Eugène Robert-
Houdin 17. succès/success 18. akhu'ts à part/except
19. … iker principalement/especially 20. tours de
cartes/card tricks 21. percée/breakthrough 22. tours/
tricks 23. menottes/handcuffs 24. chaînes/chains
25. cordes/ropes 26. camisoles de force/straitjack-
ets 27. immergé/immersed 28. chambre de torture/
torture chamber 29. coffre/chest 30. acier/steel
31. … meshekh … au cours/
during 32. serrures/locks
33. koyekh force/strength,
plur. ּכוחות koykhes
3 4 . l a c e t s / s h o e l a c e s
3 5 . c a c h é / h i d d e n
36. déboîter/dislocate

1הערי הודיני

3ָן און שּפיא2כערַמא–דישער קונצןִדער יי
ָצונויפֿגעשטעלט דורך לייזער בורקא
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר ָ*: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן*: –נעמענטָבאַא

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

נומער*: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע*: ...........................................ַדא–4נגַדרעס*: ..............................................................................     אויסגאַא

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

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

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.comדרעס*: ַא–סטָבליצּפא

דרעס*:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

נסַ סעאַז זיי קענען אויף אַ, א37ס טענהןָווא

 פֿון38צוריקברענגען די נשמות

39רשטעלןַרבענע. ער פֿלעגט זיך פֿאָרשטאַפֿא

ַמען מיט אַנס צוזאַ סעאַאון גיין אויף א

נקַ דאַנט. אַליציאָ ּפאַליסט און מיט אַזשורנא

טָכער, האַמא– קונצןַרונג ווי אַזַײן דערפֿא

כטַלע טריקן און געמאַ א40נטּפלעקטַהודיני א

ט ערָזוי האַ. א41די מעדיומס צו קליינגעלט

, דעם שרַײבער סער42 חבֿרַרלוירן אַבער פֿאָא

כטַט אויסגעטראָס האָדויל, ווא–ןַנאָרטור קאַא

למס.ָק האָרימטן דעטעקטיוו שערלאַדעם בא

רקערַ שטאַדויל איז געווען א–ןַנאָקא

ט נישטָליזם, ער האַ פֿון סּפיריטוא43נהענגערָא

נטדעקונגען,ַ הודיניס א44ּפגעלייקנטָבלויז א

לייןַז הודיני אַלטן, אַט אויך געהאָער הא

טירלעכע ּכוחותַנוצט זיך מיט איבערנאַבא

.45אויף דער בינע

ר איןָן שטעלן זיך פֿאַמאָלוש און סלאַקא

רבעט מיטַט מיטגעאָז הודיני האַזייער בוך, א

ליציי. זייָנער ּפאַמעריקאַדער ענגלישער און א

מערקונגען וועגן הודיני איןַבן געפֿונען באָהא

שעף–ָןגבוך פֿונעם ענגלישן שּפיאָדעם טא

לפֿן הודיניןָט געהאָם מעלוויל. ער האַוויליא

ּפע, ווען ערָ אין איירא46שם זַײן–זיך קונה

ציע בַײַנסטראָ דעמאַניזירט אַרגאָט אָהא

ט זיךָרד“, וו: הודיני האַנד יאַטלאָ„סקא

נטקייטלעך.ַשע האִליציייָפֿרַײט פֿון די ּפאַבא

רגעקומעןָציע איז פֿאַנסטראָן ענלעכע דעמאַא

קומעןַט אויך באָ, וו: הודיני האָגאַאין שיקא

 מיןַזאַר אַליציי. פֿאָהילף פֿון דער ּפא

ָטן, האַמאָלוש און סלאַ, טענהן קא47ּפירסום

ר זיי.ַנירן פֿאָלט מיט זַײן שּפיאָצאַהודיני בא

ל איןָטן צום לעצטן מאָהודיני איז אויפֿגעטרא

ךָבער 1926. נאָקטאָדעטרויט דעם 24סטן א

ּפגערוטָט ער זיך אָ הא48רשטעלונגָדער פֿא

כט פֿוןַט געמאָפֿע בשעת מען האָ סאַאויף א

– צייכענונג. דער אוניווערסיטעטַאים א

סטודענט דזש. מַײקל ווַײטהער איז

37. taynen soutiennent/maintain
38. neshomes âmes/souls 39. se déguiser/
disguise 40. dévoilé/revealed 41. discrédité/
discredited 42. khaver ami/friend
43. adepte/partisan 44. nié/denied 45. scène/
stage 46. …koyne-shem… acquérir une
réputation/acquire a reputation 47. pirsem
publicité/publicity 48. représentation/per-
formance 49. emes vérité/true
50. coups/strokes 51. teykef
tout de suite/immediately 52. en
tout cas/anyhow 53. inflamma-
tion intestinale/intestinal
i n f l a m a t i o n
54. appendice/ap-
pendix.

ט הודינין געפֿרעגט, ציָרַײנגעקומען און האַא

לטן דיַז זַײן בויך קען אויסהאַ, א49ס'איז אמת

ָט. הודיני הא50רקסטע קלעּפַשטא

51ט אים ּתיּכףָשטעטיקט, און ווַײטהער האַבא

רקע קלעּפ, איידערַגעגעבן עטלעכע שטא

ך דעםָט זיך געקענט צוגרייטן. נאָהודיני הא

ָג טאַן, און מיט אָט דער בויך אים וויי געטאָהא

כט איןַט מען הודינין געבראָשּפעטער הא

ן, איז דערַמאָלוש און סלאַל. לויט קאָשּפיטא

נירט געוועןַק אויף הודינין ּפלאַטאַא

ליסטן.ַצווישן די סּפיריטוא

רבןָ, איז ער געשטא52לסַיעדנפֿא

,53נצינדונגָא– געדערעםַפֿון א

 צעריסענערַצוליב א

 דעם54בלינדער קישקע

בערָקטא31ָסטן  א

אין עלטער פֿון 52

ווַײזט די נַײעַבער ווי עס באָר. אָיא

ס וועגן אים ביזָפֿיע, לעבט דער מיטאַגראָביא

ּהַײנט. 

רַסאָגלא–צירק
/ס)—כער (ַמא–דער קונצן

ט (ן)ַבאָקראַדער א

[lets]ץ/לץ ַיאַון/ּפאַדער קלא

נגליר (ן)ָדער זשא

/ס)—צוימער (–דער לייבן

/ס)—דער טרעסירער/דרעסירער (

/ס)—טטענצער (ָטגייער/דראָדער דרא

/ס)—שלינגער (–דער פַֿײער

/ס)—דער שווערדשלינגער (

טלעט (ן)ַדער א

דער געצעלט (ן)

רענעַדי א

ס קונצשטיקָדא

קוסָּפא–קוסָהא

ּפעזַדער טרא

די שּפרינגברעט

זשעלקעס)ָזשעליק (קאָדער קא

לעַרטאָ מאָלטאַסא

ווַײזן קונצן

magicien/magician
 acrobate/acrobat

clown
jongleur/juggler
dompteur de lions/lion tamer
dresseur d'animaux/animal trainer
funambule/tightrope walker
cracheur de feu/fire eater

 avaleur de sabres/sword swallower
*athlète/athlete
 chapiteau/tent

piste/ring
tour de magie/magic trick
abracadabra/hocus pocus

 trapèze/trapeze
tremplin/springboard
galipette/somersault
saut périlleux/aerial somersault
faire des tours de magie/do tricks
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Der Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
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
,ַרינאַרי, מאַזשיל, יצחק, מא

בי., עוולין, רוַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

— רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

מַײן רַײזע אין ּפוילן
רעַרבאַני באַפֿון פֿא

מעטער און קייןָנַײן טעג און 500 1 קילא

 וועלטַדיש לעבן. ּפוילן, אִ ייַ פֿון א1שום סימן

דן.ִן ייָא

בןָּפגעשטעלט, האָבן זיך אָ מיר הא2ָרוו: נא

 שטיקלַ אָ דא3מיר געמוזט זוכן ווי מיט ליכט

ַ אָשול, דא–נסַ רענעסאַנט פֿון אַווא

5זטןָרלאַ פֿאַרט אָ, דא4רשטעלטע מיקווהַפֿא

ןַל בלויז אָ מאַ, א6עולם–לטן ביתַא

דער דעםָדיש אִ אויף יי7אויפֿשריפֿט

.9 מזוזהַ פֿון א8ּפדרוקָאויסגעהוילטן א

ָר 800 יא10ּפמעקןָט מען געקענט אָזוי האַווי א

ציע*?ַ ציוויליזאַפֿון א

רשע,ַבן מיר געפֿונען אין וואָדעם ענטפֿער הא

–ַרקומענטאָקע, אין אוישוויץ. די דאָאין קרא

קן,ַראַאויסשטעלונגען, בא–ָטאָפֿילמען, פֿא

–ַזמּפעס, צעשטערטע גאַרא–סעלעקציע

בןָר צי האָ נא—בן אונדז געוויזן ָ הא11מערןַקא

1. simen signe/sign 2. partout où/wherever 3. désespérément/high and low 4. … mikve
bain rituel enfoui/blocked up ritual bath 5. abandonné/abandoned 6. beys-oylem cime-
tière (juif)/(Jewish) cemetery 7. inscription 8. marque en creux/hollowed out mark
9. mezuze mezuza 10. effacer/erase 11. chambres à gaz détruites/demolished gas chambers
12. kede'y afin de/in order to 13. se persuader/convince ourselves 14. efficacité/efficiency
15. malheureusement/unfortunately 16. poter … s’est débarrassé/got rid of 17. néanmoins/
nevertheless 18. pendant/for 19. côte à côte/side by side 20. afile même/even 21. enva-
hisseur/invader 22. khshives importance 23. milkhome guerre/war 24. shroshim raci-
nes/roots sing. שורש shoyresh 25. oves ancêtres/ancestors 26. imaginé/imagined
27. bekitser bref/in short 28. keseyder constamment/constantly 29. Kazimierz Dolny
30. yo'ntevdike de fête/holiday 31. Lublin, Zamosc, Bilgoraj, Lezajsk, Lancut, Rzeszow,
Tarnow, Krakow, Lodz 32. envahis/overgrown 33. mauvaises herbes/weeds 34. évoqué/
evoked 35. perets 36. I.J. Singer et/and I.B. Singer 37. mordkhe 38. moyshe 39. ester-
rokhl 40. égarés/lost 41. ici pays de nulle part/here nowhere land 42. jeunes gens/young
people 43. rejetons/progeny 44. pleytim réfugiés/refugees 45. éparpillés/scattered
46. dorem du Sud/South 47. yisroel 48. tfiles prières/prayers 49. force/strength.

 זיך12רפֿט ּכדיַקע געדאַס טאָמיר דא

 די געפֿערלעכע—*13איבערצוצַײגן

צישערַ פֿון דער נא14מקייטַווירקזא

ציע, מיט דער הילף פֿון, צוםַניזאַרגאָא

קן.ַלאָ סך ּפאַ, א15דויערןַבא

דן.ִ פֿון אירע יי16רןָּפוילן איז ּפטור געווא

דן איןִבן קריסטן און ייָ הא17פֿונדעסטוועגן

 אויף19נדַנאַר געלעבט באָ 800 יא18משך פֿון

בן איבערגעלעבט דיָדער זעלבער ערד. זיי הא

20פֿילוַל אָרעמקייט, טייל מאָזעלבע א

. די21רַײנדרינגערַמען דעם אַּפגעטריבן צוזאָא

מיע און קולטורָנאָּפוילישע געשיכטע, עקא

ּפשיידן פֿון דער געשיכטע פֿוןָקען מען ניט א

ר זען די שולןָרף נאַדן. מע דאִדי יי

מע צענטער פֿון דיַאויפֿגעבויטע אין סא

עולמס, צו–שטעטלעך און די ריזיקע בית

דן אין ּפוילןִ פֿון יי22ס חשיבֿותָרשטיין דאַפֿא

.23מלחמה–ר דער צווייטער וועלטַפֿא

ווַײל איך בין געקומען אין ּפוילן אויסצוזוכן

נגען אויף דיַ, בין איך געגא24מַײנע שרשים

ב זיךָ און הא25בֿותָטריט פֿון מַײנע א

דן ווי זייִליקע ייָמאַלע אַ די א26לטָגעמא

 לעבן.— 27כן, וויינען, בקיצורַשמועסן, לא

Fanny Barbaray ©שטש ָמאַשול אין זא–נסַרענעסא

ר די אויגן*:ַ פֿא28 בילד קומט מיר ּכסדרַא

ןָלאַנט פֿון סאַווע בילד אויף דער וואִַיס נאָדא

. אויפֿן29טעל אין קוזמירָאין דעם קליינעם הא

דןִלטע ייַבילד שטייען און שמועסן צוויי א

 קליידער אין מיטן30טובֿדיקע–אין יום

נדער שטעטלַן אַץ. אין אַרקּפלאַקוזמירער מא

נען מיט זיי.ַלט מַײן זיידע געשטאָווא

רשע ביזַרן פֿון וואָאיך בין ווַײטער געפֿא

רַײ, לעזשַײסק,ָשטש, בילגאָמאַלובלין, זא

.31דזשָקע, לאָוו, קראָרנאַנצוט, רַײשע, טאַלא

זטעָרלאַאומעטום בַײ די ווענט פֿון די פֿא

עולמס,–לייעס פֿון די ביתַשולן, אין די א

, אויף די33ָז מיט ווילדגרא32רפֿלייצטעַפֿא

 דעם34רויסגערופֿןַב איך אָּפוסטע ּפלעצער הא

,36, די ברידער זינגער35נדענק פֿון י. ל. ּפרץָא

ן,ָדערזאָ ברא38 געבירטיג, משה37מרדכי

טנסָזוי פֿיל שאַ, און אַמינסקאַ קא39רחל–אסּתר

ַלע העלדן פֿון אַמען. די אָ נאַן אָא

נדענקוועגָרשוו:נדענער וועלט. אויפֿן אַפֿא

נדערערסַנדערע וואַגעגנט אַב איך אויך באָהא

ַןליין אין אַ ווי איך א40נדזשעטעָרבלאַפֿא

,42רגַ און אויך גרוּפעס יונגווא41נדַערגעצלא

 איבער45 צעזייטע44 פֿון ּפליטים43צןָּפשּפראָא

נצער וועלט. זיי זענען געקומען פֿוןַדער גא

מעריקע,ַפֿריקע, אַא–46ליע, דרוםַאויסטרא

נגען,ַ, און זייערע טענץ, זייערע געזא47יׂשראל

 פֿון זייער49פֿטַ און די קרא48זייערע ּתפֿילות

 ווַײלע דיַבן אויפֿגעוועקט אויף אָיוגנט הא

פֿענונגָ האַפֿענע שטיינער. אָרשלאַלטע פֿאַא

*!ָרפֿלייצט*: מיר זענען דאַט מיך פֿאָהא
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