
סעַטאד־סנבעל — ןילטייצ רזעילא ןרהַא

 רעד — עטַאט ןַײז .דנַאלסורסַײוו ,שטיווָארַאווּוא ןיא ןריובעג טרעוו : )5658 ןוויס ג״י( ינוי ןט3 םעד ,1898
.ןילטייצ ללה רעבַײרש ןוא רעקנעד רעטנַאקַאב

.ןטַאט ןַײז ַײב םידומיל עטשרע .דנַאלסורסַײוו ןיא טניווו החּפשמ יד : 1905—1898

.ןקותמ־רדח ַא ןיא ךיז טנרעל .ענליוו ןיא טניווו החּפשמ יד : 1908—1905

.לושכיוה ַא טכוזַאב .עיזַאנמיג עשיליוּפ־שִיערבעה ַא טקידנע .עשרַאוו ןיא ךיז טצעזַאב החּפשמ יד : 1908

 ייז ןכוזַאב געוו ןֿפיוא .לארׂשי־ץרא ןייק ןנחלא רעדורב ןַײז טימ רעבמעצעד בייהנָא סיורַא טרָאֿפ : 1920
.רערעל ַא יוו ֿבקעי־ןורכז ןיא טעבַרא ןרהַא .עיווַאלָסאגוי ,ןרעגנוא ,עיַקאווָאלָסאכעשט

 .עּפָארייא־ֿברעמ ןוא טורייב ךרוד ןליוּפ ןיא קירוצ ייז ןעמוק רָאי ףוס םורַא : 1921

.עשרַאוו ןיא קירוצ ךיז טצעזַאב : 1922

 1927 טניז( סערּפסקע רעוועשרַאוו גנוטַײצָגאט רעד ןוֿפ לייטּפָא ןשירַארעטיל ןוֿפ רָאטקַאדער טרעוו : 1926
.1939 ןיא ןליוּפ ןזָאלרַאֿפ ןַײז זיב ןבַײלב סע טעוו .)סערּפסקע רעזדנוא

.רעטומלרעּפ )האל( עילָאט טימ הנותח טָאה : גנילירֿפ 1927

.דניק קיצנייא סנילטייצ ןרַהא ,)רעב־שריה( ֿבוד־ֿיבצ ןריובעג טרעוו׳ס : 1930

 ןזיב רָאטקַאדער ןַײז טבַײלב ןוא )עשרַאוו( סובָאלג לַאנרושז־שדוח ןשירַארעטיל םעד סיורַא טיג : 1932
.1934 ןיא רעמונ ןטצעל

 ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ןקילייטַאב וצ ךיז ,ץרַאווש סירָאמ ךרוד ןטעברַאֿפ ,קרָאי־וינ ןייק טמוק : ץרַאמ 1939
 םיא טזָאל רעמוז ףוס ךָארבסיוא־המחלמ רעד .רעטַאעט־טסנוק ןשידִיי ןכרוד עקרּתסא ןריֿפוצֿפיוא
 ַא ףיוא קידנטרַאוו ,ַאבוק ןיא םישדח עכעלטע טגנערברַאֿפ רע .עּפָארייא ןייק ןרָאֿפקירוצ טשינ
.ןטַאטש עטקינייארַאֿפ יד ןיא ןעניווו וצ עזיוו

.קרָאי־וינ ןיא קירוצ : 1940

 ןיא לָאמ ןטצעל םוצ ןעזעג טרעוו )ןבעגרעביא רעטעּפש ןלעוו תודע יוו טיול( ןילטייצ ללה : 1942
 ןיא טברַאטש ןילטייצ ןנחלא .ץַאלּפגַאלשמוא םוצ געוו ןֿפיוא ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא רעבמעטּפעס
 ןרעוו ןוז רעייז ןוא עילָאט בַײוו סנרהַא .רעגנוה ןוֿפ סיוא טזַײוו ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא רעבמעצעד
.םוקמוא רעייז רַאֿפ ץרוק קענַאדַײמ ןיא ןעזעג

.ןליוּפ ןיא החּפשמ רעד ןוֿפ םוקמוא ןגעוו סעַײנ קרָאי־וינ ןייק ןעייגרעד׳ס : 1945—1944

.שטיווָאמַארבַא לחר טימ הנותח טָאה ןוא טייקנַארק ערעווש ַא רעביא טמוק : 1949—1948

 ןט1 םעד םילשורי ןיא הרוֿבק וצ טמוק ןוא רעבמעטּפעס ןטס28 םעד קרָאי־וינ ןיא טברַאטש : 1973
.רעָבאטָקא



קרעוו סנילטייצ ןרהַא

.)׳זז 64 ,עשרַאוו( עמָעאּפ עשיטּפילַאָקאּפַא ,ןורטטמ : 1922

.)׳זז 135 ,עשרַאוו( רעדיל ,יינש ןֿפיוא סנָטאש : 1923

.)טריֿפעֿגפיוא טשינ לָאמ ןייק ,׳זז 108 ,ענליוו( עמַארד ,קַנאֿרפ ֿבקעי : 1929

.)טריֿפעֿגפיוא טשינ לָאמ ןייק ,׳זז 143 ,עשרַאוו( גנוטכיד עשיטַאמַארד ,רענערב : 1929

 ןוא עשרַאוו ןיא רעטעּפש ,ָקאטסילַאיב ןיא רעבמעווָאנ ןט10 םעד טריֿפעֿגפיוא( עמַארד ,טָאטשנדִיי : 1929
.)1980 ֿ,ביֿבָא־לּת ,2׳ב ,סעמַארד ןיא טקורדעג ; טעטש ערעדנַא ןיא

 ׳זז ,עשרַאוו ,“לֿבוי ַא ןיא לָאמ ַא„ דנַאבלמַאז םעניא( ליּפשקסעטָארג ,“ןָאסבָאקיישזד בָאקיישזד„ : 1931
 זירַאּפ ןיא טריֿפעֿגפיוא רעדיוו .ןָאדנָאל ןיא ,2004 ןיא זיב שידִיי ףיוא טריֿפעֿגפיוא טשינ ; 86—1

2021—2022(

 ןשירַארעטיל םעניא( עירעטסימ עשיליוּפ־שידִיי ,“רעסיורג רעד רימיזַאק ןוא עקרּתסא„ : 1932
 ,קרָאי־וינ ןיא 1940 ןיא זיב טריֿפעֿגפיוא טשינ ; 6 ןוא 5 ׳מונ ,עשרַאוו ,סובָאלג לַאנרושז־שדוח
.)טעטש ענעדיישרַאֿפ ןיא ךָאנרעד

 ,1׳ב סעמַארד ןיא טקורדעג ;טריֿפעֿגפיוא טשינ לָאמ ןייק( ליּפש ַא ,טולַאב ןוֿפ רעבעוו רעד : 1933
.)1974 ֿ,ביֿבָא־לּת

 סעצרַאווש סירָאמ ךרוד קרָאי־וינ ןיא רעבָאטקָא ןיא טריֿפעֿגפיוא( עידעמָאק ,“םימכח רעמעלעכ„ : 1933
.)טקורדעג טשינ לָאמ ןייק ; רעטַאעט־טסנוק שידִיי

 לַאנרושז־שדוח ןשירַארעטיל םעניא( ליּפש ַא ,“רעטייווצ רעד ןַאמצייוו רעדָא הכולמ עשידִיי יד„ : 1934
.)טריֿפעֿגפיוא טשינ לָאמ ןייק ,22—21 ׳מונ ,עשרַאוו ,סובָאלג

)׳זז 335 ,עשרַאוו( ןַאמָאר ,דרע עקידנענערב : 1937

 ,382—229 ׳זז ,קרָאי־וינ ,4 ׳ב רעכיבלמַאז ןיא( גנועז עשיטַאמַארד ,“דנַאל סמענייק ןיא„ : 1939
 ןיא ןרעַגאל־םיטילּפ ןיא ןוא דנַאלווילק ןיא 1941 ןיא ,סערַײא־ָסאנעוב ןיא 1940 ןיא טריֿפעֿגפיוא
)1947 ןיא דנַאלשטַײד

.)׳זז 31 ,קרָאי־וינ( רושָארב ,הכולמ רעשידִיי ַא רַאֿפ ףמַאק ןיא : 1943

.)טקורדעג טשינ לָאמ ןייק ,קרָאי־וינ ןיא טריֿפעֿגפיוא( ליּפש עשילַאקיזומ־שינעצס ,“םירישה־ריש„ : 1944

.)׳זז 630 ,קרָאי־וינ( 2 ןוא 1 ׳ב ,רעדיל עטלמַאזעג : 1947

)׳זז 306 ,םילשורי( סעמָעאּפ ןוא רעדיל עשִיערבעה ,תומיאופו םיריש : 1950

.)׳זז 404 ,קרָאי־וינ( 3 ׳ב ,רעדיל עטלמַאזעג : 1957



)׳זז 391 ֿ,ביֿבָא־לּת( עמָעאּפ עשיטַאמַארד עשִיערבעה ,עשיהו שאה ןיב : 1957

)׳זז 229 ֿ,ביֿבָא־לּת( סעמָעאּפ עשיטַאמַארד עשִיערבעה ייווצ ,הלעמו םדָאה ןמ : 1964

)׳זז 227 ֿ,ביֿבָא־לּת ,שִיערבעה ,ןעייסע( הנידמ ןוזחו הנידמ : 1965

)׳ז 14 ֿ,ביֿבָא־לּת ,שִיערבעה ,ייסע( הלוגל הנידמה ןיב ןילמוגה יסחי לע : 1966

)ֿביֿבָא־לּת( ןעגנונַײשרעד עשיכיסּפַארַאּפ ןוא עיגָאלָאכיסּפַארַאּפ ,1׳ב )שִיערבעה( ,תרחאה תואיצמה : 1967

)׳זז 471+528 ,קרָאי־וינ( דנעב ייווצ ןיא סעמָעאּפ ןוא רעדיל עלַא : 1971—1970

)ֿביֿבָא־לּת( עיגָאלָאכיסּפַארַאּפ ,2׳ב ,תרחאה תואיצמה : 1973

הריטּפ רעד ךָאנ טקורדעג

)׳זז 372 ֿ,ביֿבָא־לּת ; דנַאלסמענייק ןיא ,רענערב ,טולַאב ןוֿפ רעבעוו רעד( 1׳ב סעמַארד עטלמַאזעג : 1974

)׳זז 480 ֿ,ביֿבָא־לּת ,סעמָעאּפ ןוא רעדיל עשִיערבעה( הלוצממ חור : 1975

)׳זז 311 ֿ,ביֿבָא־לּת ; רעטייווצ רעד ןַאמצייוו ,קנַארֿפ ֿבקעי ,עקרּתסא ,טָאטשנדִיי( 2׳ב סעמַארד : 1980

)׳זז 390 ,קרָאי־וינ( ןעייסע עשיֿפָאסָאליֿפ ןוא עשירַארעטיל : 1980

 )׳זז 264+272 ֿ,ביֿבָא־לּת ,דנעב 2 ,ןעייסע( תונמאל הנומא ןיב : 1980
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1938 רַאונַאי

,עדוב רעד רַאֿפ טלמערד סָאװ ,טנוה רעדימ ַא

 ,דניז ןָא ןוא תװצימ ןָא ריד רַאֿפ ךיא גיל

דניק ןטָארעג־טשינ ַא

.הדוהי ןיא ןבייל — ןרעטלע עטַײװ ןוֿפ

,דמַאז ןיא ךיא רעיוה עּפַאל ףיוא ּפָאק

.טייקליוה זיא רימ ןיא ןוא — ןגיֿלפ ןוֿפ טגיװרַאֿפ

— טמַאלֿפ ָסאװ טרָאװ ןַײד — ןוז יד

.טייקליוֿפ ןַײמ ןוֿפ ןקור םעד רָאנ טמערַאװ

,רעטיװעג'ס טנַאה ןַײד ןיוש טלטָאז ץעגרע רָאנ

— ּפָאק ןַײמ טדימשעגוצ זיא דמַאז םוצ תעב ןוא

ּפָאנס ןקידרעַײֿפ ןייא ןיא למיה ןוא דרע טדניב

.רעטיצ לוֿפ ץילב ןַײד

,ןעיוט עטכַײל יװ ףָאלש ןַײמ טעװ ןענירעצ

,ּפָאלַאג ךיז םערוטש ןַײד טזָאל דלַאב

— ּפָאק ןַײמ ּפָא עּפַאל רעד ןוֿפ ךיז טסַײר'ס ןוא

! ןעיווו לעװ ךיא ןוא

 1938 עשרַאוו
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גירק ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ענַאװַאה ןיא ןבירשעג

)טנעמַגאֿרפ(

………………………………………………….

 ! רעטכעש יד ,רעטכַאלש יד ,ןטכָאשעג ןבָאה ײז

.רעטכערעג רעד טָאג ךיא — ןגיװשעג בָאה ךיא ןוא

! רעטלע רעד ףױא ןיב ךיא זַא ,טנײמעג ןבָאה ײז

.רעטלעק ןיא ןטערט וצ רעקלֿעפ — ךיא ןיב סױרַא

.טכַאלשעג טכערמוא בָאה ,ןטָארטעג םודא בָאה

.טכַארט ןַײמ טרוּפרוּפ׳ס ןוא טרעטלעקעג זיא ןַײװ ןַײמ

.טנעה יד ןיא דנַארב ָגארט ,ךיא טערט טֿפַארקרעביא ןיא

! טשינ טלעװ רעייז ףרַאד ךיא

! טנערברַאֿפ יז בָאה ךיא
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ירֿפ רעד ןיא

,סקנָארב יד ןיא ,ירֿפ רעד ןיא טנַײה

טקוקרַאֿפ ךיז ךיא בָאה

,סדנָאלב ַא לדנקלָאװ קיצנייא ןַא ףיוא

טורעג ּפָאקרעדניק ַא יװ טָאה סָאװ

.קרַאּפ־טנָאמרעלק רעביא למיה ןעיולב קידייל ַא ןיא

טונימ ַא ףיוא בָאה'כ ןוא

טָאג ןיא ךיז ןסעגרַאֿפ

,טוג זיא ץלַא : עגר ַא טכַארטעג רימ ךיז טָאה'ס ןוא

,טכעלש זיא ץלַא שטָאכ

,טוט רע ָסאװ למיה רעד סייװ סע ןוא

,טשינ טסיירט ןייק טָאה סָאװ ,ץרַאה סָאד שטָאכ

 .טשינ סייװ רע זַא ,טַײרש
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טיורטעד ןוא סדיּפער דנערג ןשיװצ געװ ןֿפיוא

,ןגיובעג טייג סָאװ ,טסברַאה סדנַאלמייה ןַײמ טשינ זיא'ס

.רעדלעג — רעגרַאק ַא יװ ,רעטעלב עטצעל טלייצ טניװ תעב

רעדלֿעפ רעביא טרעבליז ןוז .טסברַאה טגנילירֿפ ָאד

.ןגיוטס יד ןוֿפ ןדימַאריּפ עניילק יד טשוק ןוא

,רעקלעװ עצלָאטש ,רעמייב יד

,רעקלעֿפ עטדיילקעג טכַארּפ ןיא סטָאג גינעק םעד

.ןגיוא יד טייקיטַײצ טימ ֿןפושיּכרַאֿפ

,ןגיולֿפעג ךיז וצ ךיז ןוֿפ טלָאװ'ס יװ ,זיא'ס ןוא

,גנוליֿפרעד ןוֿפ תורוׂשב קידנגָאזָנא ךיז ןיילַא

.ןגיוב רעקנַאלב סלמיה םעד

.גנוליֿפ יד טליֿפ אֿפוג ךיז .טלעװ יד טלעה סע

גנילירֿפ ןטייװצ ןוֿפ ילב ןטימ ןיא ! טסיזמוא

,ןגעקטנַא טסברַאה םענעי ןוֿפ טסַײג רעד רימ טמוק

,ןגער ןשטַײב טימ קלָאֿפ ןַײמ ןוֿפ תוֿברוח ףיוא טזַײװ ןוא

,ןגעמרַאֿפ םעד ףיוא קידשידק טרעמָאי ןוא

ןליוה םיא רעה'כ .טֿעבנגעג טָאה םערוטש סָאװ

.ןליורג טנזיוט ןוֿפ ליוהעג'ס

,ןליוֿפ סָאװ ,רעטעלבטסברַאה ןוֿפ קַאז ַא — דיילק ןַײז

רע טכירק טרעקיוהעגנַײא .ערָאנ ַא — גיוא ןַײז

,רעטכידעג עטָאלבטולב ךרוד

ןקוק טשינ לָאז ךיא ,טכיזעג'ס ּפָא רימ טרעק ןוא

.טכיל קיטַײצ ןוא טייקיטכַארּפ רעטַאז ףיוא
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— טכיזעג'ס יוזַא קעװַא רעק ךיא יװ רָאנ

ןקור ךיז טלַאטשעג־ץנַאלג ַא ליטש ךיא עזרעד

.ןקור ןטיירדעצ־טמירקעצ ןַײז רעטניה ןוֿפ

? קילגמוא ןרעטניה טנוז ָסאװ ,ןוז יד סע זיא

,ןקוב ךיז ריא וצ ןוא ןַלאֿפ ךימ טזָאל ,ָא

ילגנוז ןיא ךיז טרעטנענ ָסאװ ,טלַאטשעג רעד וצ

.המוא ןַײמ ןוֿפ ןלעװש עטסיװרַאֿפ יד וצ

עמורֿפ רעגניֿפ טימ ! וד עטרוגעג־לַארטש ,םוק

,האמוט יד טדיישעצ טָאה'ס סָאװ ַײנ׳ס ףיוא דניברַאֿפ

— רעטנעצ ,רעטצעל הריֿפס ךרוד זדנוא וצ טכַײל ןוא

! רעטנענ ,רעטומ ,רעטנענ םוק

1941
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דִיי ַא ןָא ןוא טָאג ןָא

טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה גָאטרַאֿפ רעד

.ףיוה רעװעשרַאװ ַא ןוֿפ טַארדַאװק םעד רעביא

סנטָאש ענעָקארשעצ עדַאטס ַא

ףיול ַא ןָאטעג ליטש טָאה

.ּפָארַא טנעװ עטַלא ןוֿפ

,םיוב רעקיצנייא רעד ,םיוב רעד

.טכַאלעצ ךיז טיור טָאה

טכַארבעג טָאה טניװ ַא

.םיקחרמ עשִייוג ןוֿפ תוחיר

,דיסח ןטַלא םעד ,ןשירעב בר רַאֿפ

םיקחרמ ןוא ןוז ןוא לגיוֿפ ןענַײז

.ם״וּכע ןוֿפ ןכַאז ןעװעג

,רעטלַא רעד טָאה טסּוװעג

,ןכַאז עַלא יד ןוא ןוז ןוא לגיוֿפ זַא

ןכַאל ןוא ןטכַײל ,ןליּפש סָאװ

,ןקילג טנזיוט יװ

דִיי ַא זַא ,הענכה טימ ןטרַאװ

.ןוקיּת ןבעג ייז לָאז ,ןעקנעש ייז טָאג לָאז

.ןיקיתוו יד ןוֿפ ןעװעג רע זיא

ןרעדֿעפ ךיז רע טגעלֿפ

: ןרעדעי ןבעג וצ ןוקיּת ןקילייה ַא

,ףיוה ןֿפיוא םיוב ןקיצנייא םעד

טנערב סָאװ ,ןקלָאװ ןקיגָאטרַאֿפ םעד ,טניװ םעד

.טנעװ עטלַא סרעיומ רעד רעביא

,טנעה ענַײז ןיא
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,םדָא־ןב ןכַאװש ַא ןוֿפ טנעה יד

— ןעװעג רעיוט םוצ לסילש רעד זיא

.םידסח ןוֿפ רעיוט םוצ

? זיא ּוװ ןוקיּת ןַײז ? הליֿפּת ןַײז זיא ּוװ

.דרָאמ ,דרָאמ ,דרָאמ

— ןיילַא דִיי רעד ,עשרַאװ ןַײז ,הליֿפּת ןַײז

.טרָא רעסיוא ,טַײצ רעסיוא ,טלעװ רעסיוא

— לוק ןַײז טשינ טרעה עמ ,דִיי רעד רעמ ָאטשינ

לָאז סע רעװ ָאטשינ ןוא

,ןוז רעד ןיז ַא ןבעג

.גָאט םעד טָאג ַא ןעקנעש

1944



11

קענַאדַײמ ךָאנ ןוֿפ םולח ַא
)תורוש־בייהנָא(

.סָאד ךױא ,ןסעגרַאֿפ ןרעװ טעװ סָאד ךױא

,קלָאפ ןַײמ ןרָאװעג טנערברַאפ

.ָסאד ךױא ןסעגרַאֿפ ןרעװ טעװ'ס ןוא

— טשױרעג ןבָאה סעקװעלַאנ יד ּוװ

,זָארג ןשיװצ טניװ ןוֿפ זָאלב

.זָארג ןוא טניװ

.עטױט סנבעל ןוֿפ טֿפַאז ןֿפױז רעמױב

ןוז ַא הנוז ַא וצ

.הטוש ַא לגֿױפ ַא טגניז

,ַךאד ַא ָןא ןעמױק ַא

,רעדנילב ַא ןעמױק ַא

 — רעדניליצ רעטלַא ןַא יװ טסימ ןוֿפ טצרַאטש

.ּפָאק ַא ָןא רעדניליצ ַא

………………………………………………...
1946
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היכז יד טַאהעג טשינ בָאה׳כ

ןליוהרַאֿפ ןוא סנטַײצ ַײב ךיא ןיב קעװַא

— ןליורג יד רימ ןוֿפ טָאג טָאה

? ןליוּפ ןוֿפ קעַװא ךיא ןיב סָאװ רַאֿפ ,סָאװ רַאֿפ

 ןעמַאזוצ קלָאֿפ ןַײמ טימ היכז יד טַאהעג טשינ בָאה'כ

,ןעמַאלֿפ ןוֿפ געװ םעד ןייג וצ

,ןבעגרַאֿפ םוצ טשינ דניז ַא יװ ,טקינַײּפ'ס ןוא

,ןבעל ןבַײלב ןוֿפ דלוש יד

.ןעמַארג ןַכאמ ןוֿפ ןוא ןבעל ןבַײלב ןוֿפ

,ןעמס ךימ דלוש יד טעװ'ס ןוא

 ,ןטלַאטשעג ַײרד יד ןוֿפ רענייא ןגלָאֿפ טשינ לעװ'כ זיב

,ןטלַאהַאב וצ ךימ דלוש ןוֿפ טיירג ןעייטש סָאװ

: עטילגעצ ךימ ןֿפור סָאװ ןוא ןטרַאװ סָאװ

,ןועגש זיא עטייווצ׳ס ,השודק זיא טלַאטשעג ןייא

.עטירד סָאד זיא דרָאמטסבלעז

,ןכַאווש םעד ,רימ רַאֿפ קרַאטש וצ זיא דרָאמטסבלעז רָאנ

,ןעניגרַאֿפ טשינ השודק ךיז ןָאק טייקניילק ןַײמ

.ןעניז ןוֿפ ּפָארַא טשינ וליֿפַא ןָאק׳כ ןוא

 1947 — 1967
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געוו ןטצעל םעד טסייג וד ַזא ָלאמ ןייק טשינ גָאז

.געװ ןטצעל םעד טסייג וד זַא ,לָאמ ןייק טשינ ָגאז

געמ ןוא געװ רעד ןַײז ךעלקערש יװ געמ

— ןַײז םומ רעזייב ַא יװ ןבעל עצנַאג'ס

! טצעל ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ךיז וצ ָגאז

! ןַײזמוא ןייק ָאטשינ זיא סע : ךיז וצ ָגאז

,ןַײז ןייק ָאטשינ רעמ זיא טיוט ךָאנ ביוא

ןַײּפ ןַײד ןוא — ןיזמוא ןבעל ָסאד זיא

.ןיזמוא רעבלעז רעד טקנוּפ אליממ זיא

ןַײז לָאז יז זַא ,יז זיא קרַאטש וצ רָאנ

,ןַײּפ ןַײד ןוֿפ ןרעל ָאט — קיניזמוא

,ןיזמוא ןייק ָאטשינ ,ָאטשינ זיא סע זַא

.ןַײזמוא ןייק ָאטשינ זיא — זיא ןיז ביוא ןוא

געמ ןוא ןַײז ךעלקערש יװ געװ רעד געמ

,ןַײז םומ רעזייב ַא יװ ןבעל עצנַאג'ס

.געװ רעד ןַײז קיטצעל טשינ ןָאק סע : ָגאז

.ןַײזמוא ןייק ןַײז טשינ ןָאק ,טשינ ןָאק סע :ָגאז

,ןַײשנוז ןַײד זדנוא ףיוא טרַאװ סע ,טייקיבייא

.ןַײז־ןוז ַא זיא סָאװ ,ןַײז ןַײד זדנוא ףיוא טרַאװ'ס
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עשרַאוו ןוא קצָאלּפ ןשיווצ

טָאג ןָא ןרָאי־קענַאדַײמכָאנ ןיא

.ןרָאי עקילָאמַא ךיא עז

קצָאלּפ ַ'אק רימ'עז רעמוז ַא ןיא ָלאמ ַא

,ןרָאֿפעג לסַײװ רעד רעביא

.ןרָאֿפעג לסַײװ רעד טימ קצָאלּפ ַ'אק

 — ךיוה רעד ןיא טרָאֿפ עלערַאמכ קיצנייא ןַא

? ןביוא שיֿפ־לסַײװ ַא טמוק יװ

.טרָאֿפ לסַײװ יד ןוא טרָאֿפ עלערַאמכ'ס

,ןביוט סעדַאטס יװ סעילַאװכ

.ןביוא סכעליירֿפ ַא לשיֿפ ַא

,ריא טימ קעד סרֿעפמַאד ןֿפיוא ךיא ןוא

.רעטכעט רעװעשרַאװ ןוֿפ רעטסביל רעד

 ,זדנוא רעביא טָאג טיירּפש עיולב יד הּפוח ןַײז

,רע טכערבעצ רעלעט ַא יװ ןוז יד

.רע טכערבעצ לסַײװ רעד ןיא ןוז יד

,ןוז ךעלברעש ףיוא ! לזמ טימ ןַײז לָאז

.ןרָאֿפ רימ ןעוט ךָארבנוז ףיוא

טליהעג סלעה ןיא ןוא ,טליּפש טניװ־לסַײװ ןוא

,סעגערב ענירג יד ןֿפיול

.סעגר עגנירג יד ייז טימ



15

ךַײט רעד זיא סַײװ ןוא סעגערב יד ןעלקניֿפ ןירג

— עניורב יז טָאה ןגיוא ןוא

טילגעג טשינ טָאה דילסקלָאֿפ ןטסנעש ןיא

,עניוזַא ןגיוא עסייה רָאּפ ַא

.עניורב ,עקינערב ,עכעלקילג

,קירוצ עשרַאװ ַ'אק ןעמיװש רימ זַא ןוא

.ןליוּפ רעביא גָאט ףוס טמַאלֿפ

קירב ענעדלָאג ַא רעַסאװ ןיא טדניצ ןוז יד

ןליוהרַאֿפ ןוא טַײװ טֿפיול קירב יד ןוא

.ןליוּפ טשינ ןוא דרע טשינ — סעגערב וצ

,טַײצ רעד ןוֿפ טכַאנ ןיא טַײװ ךיא ןיב דניצַא

,ןרָאֿפרַאֿפ רוד ןַײמ ןוֿפ טכַאנ ןיא

קצָאלּפ ַ'אק ריד טימ ריא רָאֿפ — ךיא ליװ רָאנ

,ןרָאי ענעגנַאגרַאֿפ ןיא יװ

.ןרָאי ענעגנַאלק־ןוא־ברַאֿפ יד

 .קצָאלּפ ַ'אק רימ 'רָאֿפ רימ — לסַײװ יד ןוא וד ,ךיא

,קינַארַאֿפ סע טרעװ — ךיא ליװ

קלָאֿפ ןַײמ ָאטשינ ןוא ָאטשינ טסיב וד שטָאכ

.קענַאדַײמ ןעװעג זיא ףוס רעד ןוא

.קינַארַאֿפ סע טרעװ — ךיא ליװ

? גָאט רענעי רימ ןיא טקינַארַאֿפ סָאװ רַאֿפ

? קידניצַא קיבייא רע זיא סָאװ רַאֿפ

— ףוס רעד טשינ ךיוא קענַאדַײמ זיא טסַײג ןיא

,קידניװשרַאֿפ טשינרָאג זיא םיא ןיא

.קידניװשרַאֿפ טשינרָאג זיא םיא ןיא



16

? ףוס זיא סָאװ ןוא — טקידניצַא ץלַא

,סע גערֿפ ךיא ןעװ רימ ןיא טרעװ ליטש

— קירב ַא ןֿפיול טמענ קילב ןַײמ רַאֿפ ןוא

,סעגערב עמייהעג וצ טֿפיול יז

ךַײט ןיא ןדנוצעג טָאה ןוז יד ָסאװ ,קירב יד יװ

.עשרַאװ ןוא קצָאלּפ ןשיװצ געװ ןֿפיוא

1946


