
 זי הָאט ליב צו זינגען

 

 ֿפָארװערטס

2008טן ָאקטָאבער 24דעם   

הלכות ליבע„שאלות און ּתשוֿבות אין  “ 

 ֿפון חנה סלעק )לָאס ַאנדזשעלעס(

 

,טַײערע חזנטע  

 

ביז איך הָאב חתונה געהַאט מיט ַא  -איך הָאב ליב צו זינגען און נישט אײן מענטש ֿפלעגט מיר זָאגן ַאז איך זינג שײן 

ער זָאגט מיר ּכסדר, ַאז איך זינג ֿפַאלס, און ַאז ער קען נישט ֿפַארטרָאגן מַײן זינגען, װַײל סע הײבן אים ָאן   .מוזיקער

יקַאלישע אױערןװײ טָאן זַײנע ּפערֿפעקטע מוז ער הַאלט, ַאז דער טָאן מַײנער איז גוט, ָאבער די נָאטן זענען אין   .

הָאב איך געענטֿפערט, אױב איך זינג ֿפַאלש, טָא ֿפַאר װָאס זשע בַאקום איך ַאזױנע שײנע   .גַאנצן נישט ריכטיק

ישט גלײבן, ָאבער סע טוט ַאװדאי װײ, ַאז איך װיל אים נ  ?קָאמּפלימענטן װעגן מַײן שטימע ֿפון מַײנע שכנים אין שיל

?ער הָאט נישט ליב מַײן זינגען  װי קען איך בַײ אים ּפעולן, ער זָאל זיך יָא צוהערן צו מַײן שײן קול  .

 

 זינגערין

 

 

,טַײערע זינגערין  

 

רין, הָאט איר ליב צו זינגען, קודם־ּכל, קענט איר זָאגן אַײער מַאן, ַאז כָאטש איר זענט נישט קײן ּפרָאֿפעסיָאנעלע זינגע

צװײטנס, אױב איר װילט ֿפַארבעסערן אַײער זינגען, װָאלט איך   .און עס טיט אַײך װײ צו הערן זַײן קריטיק

ֿפַארגעלײגט איר זָאלט ָאנהײבן זיך לערנען בַײ ַא װָאקַאל־לערער, ָאדער זיך לערנען שּפילן אױף ַאן אינסטרומענט, 

ין ַא כָארָאדער זיך בַאטײליקן א די ַאלע ֿפָארלײגן װָאלטן אַײך געהָאלֿפן טרענירן אַײער אױער, איר זָאלט הַאלטן   .

איר װָאלט געדַארֿפט זיך צוהערן צו זַײן עטש װעגן   .דעם ריכטיקן טָאן און ַאנטװיקלען אַײערע מוזיקַאלישע טַאלענטן

.טן װָאס שײך זַײן קריטיקֿפַארבעסערן אַײער שטים, און ער דַארף זַײן מער אַײנגעהַאל  

 

The original text of this article can be found here: 

https://yiddish2.forward.com/node/1685/print/index.html 

--- 

:ענטֿפערט ָאּפ די ֿפרַאגעס  

 
?װָאס הָאט די זינגערין ליב צו טָאן  

  

?מענטשן זָאגן ַאז זי זינגט שײן  

https://yiddish2.forward.com/node/1685/print/index.html


  

?מיט װעמען הָאט זי חתנה געהַאט  

  

?װָאס טוט דער מוזיקער װײ  

  

?װָאס מײנט דער מוזיקער װעגן איר טָאן? װעגן די נָאטן  

  

?אין װָאס װיל זי אים איבערצַײגן  

  

?װָאס זָאל זי זָאגן איר מַאן  

  

?װי ַאזױ קען זי ֿפַארבעסערן איר זינגען  

 

-- 

 

:איצט,  איר זַײט ַאקטיָארן!  מיר װעלן שּפילן די רָאלעס אינעם בריװ איר זַײט  

 

 די זינגערין

 דער מַאן

 די חזנטע

נס מַאמעדי זינגערי  

 די זינגערינס װָאקַאל־לערערין

 די זינגערינס חֿברטע ֿפון שיל

 און ַאנדערע...

 

מיר װעלן אימּפרָאװיזירן די רָאלעס. די מענטשן װעלן רעדן צװישן זיך װעגן דער ּפרָאבלעם װָאס די זינגערין הָאט ליב 

.צו זינגען און איר מַאן זָאגט ַאז זי זינגט נישט שײן  
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