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 זירַאּפ

 ,רעק-ערקַאס םעד טכַאנ ןגעקַא טצישַאב ןוזטנוװָא יד
 .עדאקירַאב א ךיז רַאֿפ ָאד יז טדימש ןברַאֿפ טנזיוט םיוא
 רעהַא יו ,ךיא םענרַאֿפ גראב םוצ רעטלגילֿפעגוצ ַא ,

 .עדנו-ענ ןטלַאטשעג טלעוו ןקעה ןוֿפ ךימ ןכיירגרעד = |

 רעמ ץילַא ןַײא םעטָא ךיא ,רענעקנורטרעד בלַאה ַא יו ןוא

 ,יאדווַא טייצמוקמוא רעד ןיא ןרױלרַאֿפ ,טלעוורעדנּווו ןַײמ |

 ,רעהעג ןַײמ ,קיגנַאלק רעוו ,גיוא ןשָאלרַאֿפ ,ךיז רעטצניפטנַא ---

 !ץעדאירעדיל רעַײנ ַא ןוֿפ ןבליז טימ ןָא ךיז טקנירט ןוא

 | | יי

 : טכענ עקידעּפמוז ןיא ןָאטעג ךיז ךיא בָאה רדנ א
 רעדייא ,ןטֿפינרַאֿפ טינ ךימ לָאז ןויסנ רעקיגנַאלש רעד

 .טכענקעג ןַײז טינ לָאז ךיא .ןלעטשּפָא ךיז טעוו םעטָא ןַײמ

 ,רעדייר עלַא ןשיווצ רעדנוזַאב ןרעדנַאװ לָאז םימש ןַײמ

 .,טכע ןוא טכערעג ןַײז ךיא לָאז רעגניֿפ ענַײמ רַאֿפ גונעג

 ;  .רעדײשַאב ןוא רעטסיירט ַא ןעמעלַא רַאֿפ ןיוש אלימב

 -- ,טכעלפעג ןַײז ןיא טקיטשרעד יַאדמשַא רעד זיא'פ ןעוו ,דניצַא

 .רדנ םעד ןריֿפסױא םוצ לָאמ ןטייווצ ַא ךיז ךיא רעוװשַאב

 | - | | | | 1זז

 / - גָאיעג ןשימרוטש ןַײז ןיא רעלדָא ןַא ןעזעג וטסָאה

 ? לגילֿפ ענַײז ףיוא רעה ןוא ןיה םערוטש םעד טגעוו רע תעשב

 .גָאװ םנטכענ םעד טנעוו ןוא קנַאדעג ןַײמ טרעטַאלּֿפ ַָא ױזַא |

 - -.לגיצ ןוא טולב ףיוא ּפָארַא דלַאב רע טכַארק טָא .טלַאֿפ ,ךיז טגייב רע

 + גָאלש ַא םיא ןיא טיג רעדיוו רעבָא ! ךיז טכַאד ןלַאֿפעג

 ,לוגיע ןַא ןיא רעכעה ,רעכעה ךיז טבייה רע .גנונעֿפָאה יד
 - גָאט א ןָא ןּפַאט לנילֿפ יד ןוא ,םנקלָאװ יד ךרוד טכערב

 ,לגיּפש א ןיא טנעמיד ַא יו קיטכיל-רעטיול טלקניפ סָאװ
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 זֶש
 ? קנַאדעג -- ,רענעעזעגמוא רעלדָא וד ,רימ וטסגנערב סָאװ

 ? ןעמירַאב ךיז וטסנעק לגענ ענַײד ןיא גנַאֿפ רעסַאװ טימ

 קנַאצ ןטצעל ריא ןיא טָאטשמיײה ןַײמ ןעזעגוצ ךָאד טסָאה וד

 .ןמיס ריא טילג ךָאנ ריד ףיוא טָאֿפַאשע םַײב שוק א יו ןוא

 קנַאלב-קינייטשלדייא ,ןטנוא טרָאד ןעוו ! תמא ןַײד קעלּפטנַא

 .ןעמיה ריא טָאטשרעקלעֿפ יד סיוא טרעמיש עקידמערוט א

 ,קנַאשעג רעקיצנייא טסיב ענעגנַאגרַאֿפ סָאד ןוֿפ : םייוו ךיא

 .ןעמירקרַאֿפ ,ןגייבנַײא ןענעק ךיד לָאז סָאװ טנַאה יד ָאטינ

 ָט

 ,רג רעדעי םינּפ ןַײז טניֿפעג סע ּוװ ,טָאטש רעד טולַאס

 .ןרעצ ןוא ןטֿפַאשקנעב ,ןדײרֿפ ענַײז טימ ,ש טנע מ זיא שטנעמ ּוװ

 ,רעק-ערקַאס ףיוא ,טָאטש ןוֿפ ןַײװ ןקידרענייטש םעד קנירט ךיא

 .ןרַאנָאֿפ יד ןיא ןוז הרוש א טימ טלטרַאגעגמורַא

 .רעגַאב ןַײמ ןיא ןַײרַא ןרעטַאלֿפ .רעטסַײנ ןכעווש ָאד

 .ןרַאֿפנַאֿפ ענעגנולקרַאֿפ גנַאל ןטֿפול רעד ןיא ןבעל ַאד

 ,רעװש-ןּפמורשעגנַײא ,ןרָאװעג טלַא םינ זיא טײהַײרֿפ ןוא

 .ןרַאנומָאק ןוֿפ טנַאו רעד ַײב ןזיור עריא יו ,גנוי רָאנ

 עז

 -- לָאמ ַא טימ .םסמער ךלמ רווּול ןיא ןעזענ בָאה ךיא

 םירצמ ןוֿפ רימ טָאה סָאד .ןייוועג ןקידמַאז ַא טרעהרעד

 ,לוק ןַײז טילגעגסיוא טרעױמרַאֿפ טנַאװ א ןיא לגנַיי א

 ? םויה דע םיטש עטַײװ יד גנורעֿפטנערַאֿפ טנָאמ עשז ןיוש טינ

 ?לָאצ ַא ןַא ןתעל-תעמ-קירוצ ןוֿפ לגנַיי סָאד סנַײמ זיא

 ? םיא ַײרֿפַאב ףיול : ןברַאש ןקידלבריוו ןיא רימ סע טקיױּפ רעוו

 לָאז ךיא ,טקוקעגכָאנ רווול רעד טָאה'ס .ןֿפָאלעג ןיב ךיא

 .םייקמ ןַײז גנונָאמ עשילרעטפסיוא יד
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 עז

 טָארט רעדעי ףיוא ןעוו ,הכרב ןייק טינ סָאד זיא יאדווַא

 ןֿפַאשאב ךיוא ךָאד ןעק ךיא רָאנ .סוחָיי-רעדיױש רעד ךָאנ טייג

 .טָאבעג ןעצ יד וצ לגנִיי ןוֿפ טריֿפ סָאװ געװנלַארטש ַא

 --  ןֿפַאלקש עקידרבדימ עדימ ןוֿפ ,טָאבעג ןעצ יד ןוֿפ ןוא

 דוס ריא טױרמרַאֿפ םיא םָאה טַײצ יד סָאװ ,ןייטשנַײא טרעבלַא וצ

 .ןֿפֿאלעג עכעלדנעמוא ףיילש ןַײז ךרוד ןטינשעגכרוד ןוא

 דוסי ןַײמ ןוֿפ ךיוא טעוװ ןסקַאװסױרַא : טסיירט ןַײמ ַאזַא

 ןֿפָאגרַאֿפ -- געטנגרָאמ עקידנֿפַאג יד ןוא ,רעדנּוװ ַא

 עזזז

 ,םַאטש ןטווורּפעג ןַײמ ךיא יורטעג טלעוו רעד טימ טּפשימ ןַײמ

 ,האניׂש יד זיא רעֿפרַאװ ןיא קירוצ גנַארעמוב ַא :סייוו רע

 ,םי ןוא דנאל רעביא טנרעטשעגפיוא זיא רע יו ,עז ךיא

 .ענירג-טלַארוא ןקעה ,תוירבדימ ,יינש ןיא ,טעטשנזיר ןיא

 .םַאלֿפ זיא ןיילא רע לַײוװ ,םַאלֿפ ןייק טינ םיא טָאה ןעגנולשרַאֿפ

 ;ץעניטָאיליג ןוא קַאה ,עיציזיווקניא ךרוד געוו ןַײז טייג רע

 םַאזוצ םיא םימ טינ טלָאמעד לרוג רעד זיא --- ,רע טלַאֿפ ןוא

 ,הנידמ רעקידמאז ןיא ךיז טלגנַאז ןוא ,ךיז טלגנַאר ןוא

 זא

 ,קרעמ ךיא קלָאֿפרעדנַאװ םענוֿפ רעדנַאװ םעד ןיילַא רימ ךרוד
 ,ןֿפילשעג קיעזכרוד טייקרָאלק ַא וצ ךיא וט הליֿפּת ןוא
 קרעוו ןַײז םיא טנֿפע סע ןעוו רעטכיד םַײב יו ,טײקרָאלק ַא

 ,ןֿפיט ןוא ןטנורנּפָא עטקעלּפטנַא-טינ יד זיולב ץגר ַא

 גרעב ןציּפש ענעי יו ,לָאמש רעטלַאק ַא יו טײקרָאלק א

 ,ןֿפירמ וצ ןָא ןיוש טבייה רעפַאװ קיטכַאנ שטָאכ ,טינ ןעלקנוט סָאװ
 -- קרעק יד ףיוא טרעדינ רעטכיל הנחמ ַא .טינ ןעלקנוט יז
 ,ןֿפיש ףיוא ןעורּפָא ןעמוק סעוועמ עקידנלַארטש יו
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 ,םילש ךיא .טנערב ןעמיה ריא ,טָאטש יד רעמ ץלַא ךיז טרעטנענרעד'ס

 .רעַײֿפ סָאד רימ ןוֿפ לָאז ןֿפױלטנַא טינ ,ןגיױא יד ךַאמרַאֿפ

 םיֿפ עקידלגיּפש ףיוא רימ וצ ןרעטעלק ןסַאג יד

 .רעַײש ַא ןיא ןברַאג יו טכַאנ ףיוא ןַײרא ןעמולח ןוא

 זיא רווּול ןוֿפ םיטש יד .געוװנלַארמש רעד רימ ןיא טבעל םע

 .רעַײרֿפ ,רעקיטנװָא רעקעלג ןעגנילק סע .ךיוא ןטלַאהַאב

 .זירַאּפ ןיא ןענוֿפעגּפָא ךימ טָאה סָאװ גָאט םעד סורג א רעבמעצ

 .רעַײט ןוא ביל ןענעז סָאװ יד עלַא ןוא ,טכַאנ רעד סורג א 1046
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