
שעָראָמאַראמ ןֿופ קעַלאשַראמ רעד :בילָטאג בייל-שריה טימ הנותחַ א

 הדוהי לאיתוקי ןֿופ "ןַראגנוא ןיא ןבעל שידיא ָראי טנזיוֱט ךוב ןֿופ ןגוצסיוא
.5491 ָראי ןיא ,.ש ֿ.פ ָ,ַאײָהא ,סובָמאָלאק ןיא ןבעגעגסיורא ,דַלאוונירג

ךיז ןעַנײז ַטײוו ןוא טנָעאנ ןֿופ דַנײֿרפ .שינעעשעגַ א ףָראד ןיא ןעוועג זיא הנותחַ א
טינ הנותח ןייק זיא )ןחדב( קעַלאשַראמַ א ָןא .החׂמש רעד וצ ןעמוקעגנעַמאזוצ 

ָגאט ןצַנאג םעד טציוושרעד ָטאה קעַלאשַראמ רעד .ןָראוועג טעוַואּרפעג 
ַא .םיּנתוחמ יד ַרֿאפ ּטפיוהרעביא ןוא ,טַסאג ןדעי ַרֿאפ ןעַמארג ןלעטשוצנעַמאזוצ 
רעד ַרֿאפ טומעג ָטאה הּלכ עדעי .הּלכ יד ןגניַזאב ָסאד ןעמונַרֿאפ ָטאה קלח ןסיורג 

םעד אימ טציַנאב ןקעַלאשַראמ עַלא ךיז ןָבאה סנאטַסײמ .ןרעוו ןעגנוַזאב ּהפוח 
שעָראָמאַראמ ץַנאג טעּמכ ָסאוו ,ןעַמארג סבילָטאג בייל שריה קעַלאשַראמ ןטּסווַואב 
:ןגניַזאב םעניא קעַלאשַראמ םעד ֿןפָלאהעגטימ ךיוא ָטאה םלוע רעד .טנעקעג ָטאה 

,הנשה-שאר ןוא רּופּיכ-םוי יוו ָגאטַ א רידַ ײב זיא טַנײה ,ןבעל-הּלכ
,הנוּוכ סיורג טימ אוה ךורב ָטאג ןטעב ןוא ןענייוו וטסָלאז םעד רעביא

.הנמַלא עגנויַ א ,םיא ןֿופ ,וד ןוא ןטַלא ןייק ןַבײלב טינ ָלאז רע
,הּנתמ עסיורג יד ןעקנעש ריד אוה ךורב רעטשרעבייא רעד ָלאז
,ןריגער טלעוו רעצַנאג רעד רעביא ָךאד טוט רעטשרעבייא רעד

.ןרֿיפ ,וָואת רעד וצ זיב ףַלא רעד ןֿופ ,רעדנוָזאב ןדעַיא טוט רע
דַנאטשמיא רעמ טינ ןעַנײז דַנײֿרפ עַלא טימ עַמאמ ןוא עַטאט
,טַנאוועג-טעב ןייש ןוא גנוריצ ,ןדנ ןבעג וצ ריד יוו

.טַנאה רעד ןיא ָטאגַ ײב ָראנ זיא קילג ןוא לזמ עלעקיטש ָסאד רעָבא

 רעוו ,ןלּיפש ןעמונעג ןוא קעַלאשַראמ םעד ֿןפָלאהעגסיוַרא רעמזעלק יד ןָבאהָ אד
 עַכֿאפַנײא טימ ּטַפאלקעג רעוו ,ןטנעמורטסניא ערעדַנא טימ רעוו ,לדֿיפ ןטימ

ןדעי וצ וצ טייג הּלכ יד ןעוו ,ןטעברעביא םענֿופ ַטײצ יד ןעמוקעג זיא`ס זיב ,ןצַראטש
 ָטאה קעַלאשַראמ רעד ןעוו ,טשרע טריַסּאפ ָסאד ןוא ;רעביא ךיז טעב ןוא רעדנוָזאב

:ןעַמארג עַנײז ןביוהעגָנא

ןטערּטָפאַרא לוטש ַןײד ןֿופ טסָלאז ,ןבעל-הּלכ
.ןטעברעביא קיד`תמא ןדעַיא טימ ךיד ןוא

,רעטימ רערַעײט ,רעביל ַןײד וצ וצ ייג טשרעוצ
,רעטיב ןוא רעווש יוַזא ןגיוצרעד ךיד ָטאה עכלעוו
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,רעדיַזאב דַנײֿרפ עַלא טימ ןוא
.רעדניק עניילק יד טימ ולֿיַפא

 ןוא לוטש ריא ןֿופּ ָפאַרא הּלכ יד זיא טנייווַרֿאפ ןוא ַסאלב ,ןדייַשאב ןוא קיד`תועינצ
הּלכ יד ןוא טנייוועגסיוא טוג ךיז ןָבאה עדייב .זדַלאה סעַמאמ ריא ףיוא ןַלֿאפעֿגפיוַרא
 .םיבורק עקירעביא יד וצ ןעגַנאגעג יז זיא ריא ןֿופ .ןטעבעגרעביא רעטומ ריא ָטאה 

.לזמ ןוא קילג ןשּנווועגָנא ריע ןָבאה עלא

ַ א ַטאהעג ריא ַרֿאפ קעַלאשַראמ רעד ָטאה ,המותיַ א ןעוועג זיא הּלכ יד ביוא
 ןָבאה טסעג עַלא ןוא ,ָגאטייוו טעמ ןגנוזעג ריא ַרֿאפ ָטאה רע ָסאוו ,ַםארג ןלעיצּעפס

:טנייוועגטימ ריא טימ

,בוטש ןיא זיא טייקכעלייֿרפ ןוא טייקיטכילַ א ַרֿאפ ָסאוו ,םוַרא ךיד קוק ,ןבעל-הּלכ
,בורג ןרעטסנֿיפַ א ןיא ןָבארַגאב טגיל ,ייוו יוא ,ייוו יוא ,עַטאט ַןײד ןוא
,ןקעטש ןסיורגַ א טימ ךלמַ א ןעמוקעג זיא ןעמוקעג זיא יֿרפ ץַנאג טַנײה ןוא

,ןקערשרעד ָןאטעג ךיז ָטאה רע ןוא ,רבק ַןײז ףיוא ָןאטעגּ ַפאלק ןקַראטשַ א
,ןקעוו ןובשחו ןיד םוצ םיא טוט ןעמ ַזא ,ַטאהעג ארומ ָטאה רע ַלײוו

,ןיימ ,ןיימ ,ןקעוו ּטפשצ םוצ טינ ךיד וט ךיא :ךאלמ רעד טָגעז
.ןייג ּהפוח רעד וצ גוויז ןטימ טַנײה טעוו דניק רעייט ןייד ָראנ

,ריט רעדַ ײב ָ אד ָךאד טייטש עַטאט ןייג לייוו ,ןבעל-הּלכ ,ןייוו ,ןייוו
.ריד וצ טנָעאנ ןייגוצוצ ןעמוַקאב תושר ןייק ָטאה רע רעָבא

,הכרב ַןײז רעָבא טקיש רע
.החלצה ןוא ,ֿעפש ,הסנּרפ

 ימי העבש יד ןיא ןעמוקעג ןעַנײז טַנײֿרפ .הנותחַ א טרעיודעג ָטאה געט טַכא
טשרע  .הּלכ-ןתח ןעוועג חׂמשמ ןוא תבש ידגב ןיא ןסעזעג ,ּהתשמה
.על`החׂמשַ א ןָראוועג טעוַואּרפעג זיא ןענעגעזעג םוצ ָגאט ןטַכא םעד

רעד ןיא ןעוועג זיא הּלכה-ֿיַבא רעד זיב ,ןָראי ןעמונעג ָטאה`ס
 יד ָסאוו ,תֿובוח עָלא ןָלאצוּצָפא עַגאל רעכעלקילג

טָסאקעג ָטאה הנותח .
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