
 

 יִידיש און יִידן

 שטיף נחום

 הקדמה

 און זיך געֿפרײט, יִידיש גערעדט יִידן הָאבן יָארן הונדערטער
 װעלט ַא, געװַאנדלט און געהַאנדלט, יִידיש אױף געדאגהט
 מיט הָאבן מַאמעס. יִידיש אױף -- שּפרַאך זײער אױף אױסגעװען

 מען הָאט ישיִיד אױף, ֿפַארװיגט קינדער" װיגעלע ׂשרֿה׳לעס אונטער"
, מדרשים-בתי און קלױזן אין, ישיֿבות אין, חדרים אין געלערנט
 גאונים און רבנים הָאבן יִידיש אױף, ֿפַארטַײטשט סֿפרים און ּתורה
 געװען זענען יִידיש אױף, עולם דעם ֿפַאר געזָאגט מוסר און ּתורה

, ֿפָאלק יִידישן דעם ֿפון העלֿפט גַאנץ ַא, סֿפרים-מוסר געשריבן
 וראינה-צאינה דעם, חומש יִידישן דעם הָאבן, מַאמעס אונדזערע
, ּתֿפילות הַארציקע זײערע אֿפילו זײ הָאבן יִידיש אױף, געלײנט
 װעלט ַא יִידן הָאבן יִידיש אױף קיצור ַא. געזָאגט, ּתחינות

 איז צי, ָאּפצוֿפרעגן אַײנגעֿפַאלן נישט איז קײנעם און, אױסגעֿפירט
 מיר דַארֿפן צי און שּפרַאך אונדזער יִידיש טַאקע איז צי, ַאזױ רעכט
? דען װָאס! יִידיש ַאװדאי? שּפרַאך ַאנדער ַאן הָאבן גָאר אֿפשר
 יִידן װָאס, שּפרַאך דער אױף נָאר אױסֿפירן װעלט ַא מען קָאן ַאװדאי
 איז. ֿפַארשטײען יִידן ַאלע װָאס און, מױל אין דורות-דור ֿפון זי הָאבן
 אױף גײט מענטש ַא װָאס, רעכט איז צי, למשל, ֿפרעגן צו יךשי דען
? וכדומה אױגן זַײנע מיט קוקט, הענט זַײנע מיט טוט, ֿפיס זַײנע

 נישט טַאקע יִידן הָאבן! הטֿבע דרך דער דָאך איז דָאס, ַאזױ ַאװדאי
 אױף טַאקע און, זײערס זיך געטָאן און קשיות װילדע קײן געֿפרעגט
 צו װעלט ַא געגעבן הָאט יִידיש װָארום. יִידיש ױףא, שּפרַאך זײער
 אײדער, זָאגן צו װעלט ַא ֿפון געװּוסט, למשל, יִידן הָאבן צי. זען
 הָאט מע ַאז, ערשט? צַײטונגען יִידישע אױֿפגעקומען זענען'ס

 װעלט הַײנטיקער דער װעגן ביכלעך און צַײטונגען דרוקן ָאנגעהױבן
 אין זיך טוט עס װָאס, װיסן עקָאנטג יִיד ַא הָאט, יִידיש אױף

, ֿפעלקער צװישן און לענדער אין, יִידן צװישן, מסחר אין, ּפָאליטיק
 געקָאנט זיך הָאבן יִידן. װעלט גָארער דער אױף זיך טוט װָאס בכלל

, יִידן מיט עס הַאלט װי, אונדז ֿפון ֿפָאדערט צַײט די װָאס דערװיסן



 יִידן דַארֿפן װָאס. לעבן גַײסטיקע זײערע מיט און ּפרנסה זײערע מיט
 זײ ַאז, בַאעװלען ניט יִידן זָאל מע ַאז מען טוט װָאס, ֿפַארלַאנגען

 יִיד ַא איז יִידיש דורך, הּכלל. וכדומה מצֿב זײער אױסבעסערן זָאלן
 װי ַאזױ, װעלט ַא מיט און יִידן מיט ֿפַארבונדן און ֿפַארקנוּפט געװען
 זוכן געקָאנט הָאט און, שּפרַאך איר דורך אומה ַאנדער יעדער
 . װעלט ַא ֿפון הינטערשטעליק בלַײבן צו נישט ַאזױ װי, מיטלען

 יִידן, ּכמינהגו װעלטל יִידיש אונדזער געֿפירט זיך הָאט ַאזױ
 איצט עס דַארף ֿפַארװּונדערט װי. זַײן דַארף ַאזױ ַאז, געהַאלטן הָאבן
 יָארן לעצטע די ער הערט מָאל ַא מיט ןװע, יָאר גַאנץ ַא ֿפון יִיד ַא זַײן
 קומט װָאס" קַאמף "ַא װעגן" ,העברעִיסטן "און" יִידישיסטן "װעגן
 די אין, ּתורה-ּתלמוד אין און שול דער אין מחנות צװײ צװישן ֿפָאר

 װען, קלערן זיך ער זָאל װָאס! קהילות און חברהס-בילדונגס
 איז" יִידיש "ַאז, רעדןאַײנ אים מָאל ַא מיט נעמען" העברעִיסטן"

 ֿפון דַארף מע װָאס" ,זשַארגָאן "ַא, שַאנדע ַא נָאר, שּפרַאך קײן נישט
 ער װען, טרַאכטן זיך ער זָאל װָאס? װערן ּפטור, גיכער װָאס, אים
" יִידישיסטן "ַאז, עולמות-מרעיש זענען" העברעִיסטן "װי הערט
 דער מיט, ורהּת דער מיט" עֿבר "גַאנצן אונדזער אױסמעקן װילן

 די, זײ און? שמד צו נישט שיעור ֿפירן, יִידישקײט גוטער גַאנצער
 יִידישע ַאלע, יׂשראל ֿפָאלק דָאס רַאטעװען שױן װעלן" ,העברעִיסטן"

 און, װַאסער ַא װי, העברעִיש רעדן ָאנהײבן מָאל ַא מיט װעלן קינדער
 ּכשרע ,נַײע ַא ַארַײנזעצן אונדז װעלן" ,העברעִיסטן "די, זײ

 ! נשמה העברעִיסטישע

, ֿפַארשטײן זָאל יִיד יעדער ַאז, זַאך די אױֿפקלערן מען דַארף
 ֿפַאר איצט זײ מַאכט מען װָאס" ,יִידישיסטן "ַאזױנס דָאס איז װָאס
, װַײטער און? זײ װילן װָאס, זיך זײ נעמען װַאנען ֿפון, יׂשראל-עוקרי
 שטעלן עװלות ַאן ֿפַאר װָאס" ,העברעִיסטן "ַאזױנס דָאס איז װָאס
 זַאך די זָאל? אױסֿפירן זײ װילן װָאס און" יִידישיסטן "די אױס זײ

 ֿפון מעמד דעם אױף חקירה-ּפַארטײ ֿפון הימלען הױכע די ֿפון ַארָאּפ
 װָאס. זיך רעדט דָא װָאס ֿפון, װיסן יעדער זָאל, ֿפַארשטַאנד ּפשוטן

 . ֿפַארשטײן ַאלײן שױן ער װעט, טָאן צו

 ]) 1920, װַארשע [אױֿפלַאגע צװײטע_, יִידיש און יִידן_"  הקדמה"(

 



 

 ?יִידיש לערנען מען דַארף צי

 שטיף נחום

 לימודים ַאלע איבערגעבן דַארף'מ: ֿפרַאגע ַאזַא זיך מיר שטעלן
 קינדער, קינדער מיט לערער, שטײגער-שול גַאנצער דער, יִידיש אױף

 -- יִידיש מיט איז װָאס און, נו .יִידיש אױף זַײן דַארף, זיך צװישן
 זיך-ֿפַאר שּפרַאך ַאלס יִידיש מען דַארף צי? גוֿפא שּפרַאך דער מיט

 װי! יָא ַאװדאי: דערױף זָאגט הישר-ׂשכל דער? שול דער אין לערנען
, מען װיל, ֿפַאלן ֿפיל ַאזױ אין שּפרַאך די נוצן מען װיל? ַאנדערש דען
, לעבן אין און בילדונג אונדזער אין דינען ֿפיל ַאזױ אונדז זָאל זי ַאז
 די אין קינדער מיט -- לערנען ערנסט גוֿפא שּפרַאך די טַאקע מען מוז
-בעל ַא דען קָאן. וכדומה קורסן-ָאװנט אױף עלטערע מיט, שולן

, ַארבעט שטיקל ַא טָאן רעכט און מלאכה זַײן קענען רעכט מלאכה
 נישט הַאלט ָאדער, נישט קען ער ַאז, געצַײג זַײן נישט קען ער ַאז
 און? שלַײֿפמעסער זַײן, הַאק זַײן, הובל זַײן ָאנגעשַארֿפט נישט, רײן

 קומען דעם דורך װָאס, געצַײג גַײסטיק ַא, געצַײג ַא דָאך איז יִידיש
 דורך װעלט דער אױף קוקן דען מען קָאן. זען צו װעלט ַא מיר

 ? ֿפענצטער ֿפַארשמוציקטע, ֿפַארשטױבטע

 נישט דָאך זענען העברעִיסטן ָאבער. הישר-ׂשכל דער זָאגט זױַא
: איז שטײגער דער װי, מען לײקענט, װעג גלַײכן ן'מיט גײן צו מחויֿב
 דָאך קָאן מַארק אין יִידענע ַא? יִידיש נישט קען װער! גָאר? יִידיש
 הָאט װען און? לערנען צו װָאס ֿפַארַאן דָא איז װָאס --, אױך דָאס
 ? יִידיש געלערנט יִידן בַײ סע מען

, באמת טַאקע: ׂשכל אױֿפן עּפעס דָאס זיך-לײגט ּתכלית איז
, דָאך שטעקט יִידיש ֿפון ּכוח גַאנצער דער? יִידיש קײן נישט קען װער

 עס הײסט, מען דַארף. עס קען'מ װָאס, דעם אין, אײגענטלעך
 װערטער ּפָאר ַא ערֿפרִי נָאר. לערנען יָא מען דַארף יִידיש ַאז, בַאװַײזן
 יִידן בַײ עס מען הָאט װען: העברעִיסטן די ֿפון שאלה דער װעגן

 עס מען הָאט װען און, נו: ענטֿפערן מען קָאן דערױף? יִידיש געלערנט
 ישיֿבות אין, חדרים אין בּכלל הָאבן יִידן? העברעִיש געלערנט יִידן בַײ
, גמרא, חומש ערנטגעל הָאבן יִידן, געלערנט נישט שּפרַאכן קײן



 ַא ַאלס העברעִיש קײן נישט נָאר, וּכתובים נביאים שױן װײניקער
 הָאט דָאס, מעטָאדעס מיט, מליצה מיט דיקדוק. זיך-ֿפַאר שּפרַאך

 נישט װעזן קײן בּכלל שּפרַאכן ֿפון הָאבן יִידן. געלערנט נישט מען
 עראיב העכער און װיכטיקער געװען איז ּתורה װָארום, געמַאכט

. יִידיש מיט סּפעצִיעל ָאּפגעגעבן נישט זיך מען הָאט ממילא, ַאלץ
. געלערנט יָא מען הָאט עּפעס ַאז, זָאגן מען דַארף ֿפונדעסטװעגן

, יִידיש שרַײבן קינדער געלערנט ָאֿפט חדרים די אין, למשל, הָאט'מ
 נגײןַארַײ ֿפלעגן'ס, נָאכשרַײבן) גריז-שורה ַא (ַאֿפיר ַאן געבן ֿפלעגט'מ

 מײדלעך דערהױּפט, יִידיש לערנען ֿפלעגן װָאס, שרַײבערס ַאהײם
 אֿפילו איז, שרַײבן און לײענען, יִידיש לערנען ַאז, עס הײסט

 הביתישן-בעל אין, דַארהױּפט, ֿפרעמד גָאר נישט יִידן ַאלטמָאדישע
 . גרַאד

 װָאס און, יִידיש קײן נישט קען װער: טענה דער װעגן איצט
 ַא דָאך איז דרכים די מיט גײן זָאל'מ אױב? לערנען צו ֿפַארַאן דָא איז

 ּפָאליַאקן, רוסיש שולן זײערע אין רוסן לערנען װָאס צו, קשיא
 קײן דָאס קען רוס ַא ֿפַאר װָאס? גלַײכן דעם און ּפױליש -- לערנען
? נישט ּפױליש קײן קען ּפָאליַאק ַא ֿפַאר װָאס; נישט רוסיש

? משוגע װעלט ַא דען איז. שּפרַאך זײער יָא זײ נעןלער ֿפונדעסטװעגן
 דַארף שּפרַאך אײגענע ַאן און, משוגע נישט טַאקע איז װעלט ַא נָאר
 קענען צו קענען װָארום. זי קען'מ כָאטש, לערנען ֿפָארט טַאקע מען
 ַא ֿפַארַאן איז'ס. גלַײך נישט איז שּפרַאך צו שּפרַאך! גלַײך נישט איז

 ַא ֿפון שּפרַאך ַא און, מענטשן געלערנטן נישט, ּפשטן ַא ֿפון שּפרַאך
 ֿפַארַאן איז'ס און מַארקשּפרַאך ַא ֿפַארַאן איז'ס; מַאן געבילדעטן

: שײן רעדט װָאס, אײנעם אױף אונדז בַײ זָאגט'מ. ביכערשּפרַאך
 ֿפַארשטײט ֿפָאלק אין ַאז, עס הײסט." מױל ֿפון אים זיך שיטן ּפערל"

 װילן און. קענען ַאלע נישט ַאז און, שּפרַאך קענען ײסטה װָאס, מען
 מיט זי מען דַארף, שּפרַאך זַײן קענען באמת זָאל מענטש ַא ַאז, מיר
 ּכוח איר, שײנקײט איר און טיֿפקײט איר װיסן זָאל ער, לערנען אים
, הַאנט דער אין מלאכה-בעל געניטן ַא בַײ הובל ַא. ברײטקײט און
 דָאס נישט איז, געצַײג שטיקל זַײן און מלאכה די רעכט קען װָאס
 אומגעניטן ַאן גָאר ָאדער, לערניִינגל ַא בַײ הובל ַא װָאס, זעלבע

 יִידישן ַא ֿפון בוך ַא לײענען מיר ַאז. הַאנט דער אין מענטשן
 װָאס, עליכם-שלום ַא ָאדער, סֿפרים-מוכר מענדעלע ַא ֿפון, שרַײבער
 זיך דַאכט: זַאך מָאדנע ַא עּפעס מיר לןֿפי, אים קָאן יִיד יעדער

 ַאן עּפעס דָאך און, ּתמיד רעדן מיר װָאס, דָאס ָאט, שּפרַאך אונדזער



, גָאב גָאטס ַא, טַאלַאנט ַא, שרַײבער ַא איז יענער. שּפרַאך ַאנדער
 מענטשן געװײנלעכע מיר און, שּפרַאך דער ֿפון סוד דעם ער װײסט
 װָארום. טַאלַאנט ֿפון קומט אים װָאס, דָאס לערנען זיך דַארֿפן
 מיר, שּפרַאך די לערנען אײן אין שטענדיק מיר הַאלטן באמת

 ַאז, זײ װַײזן, קינדער לערנען עלטערע. נישט אֿפילו עס בַאמערקען
 מען דַארף געזעלשַאֿפט ַאזַא אין, זָאגן צו נישט ּפַאסט װָארט ַאזַא
 כַאּפן זײ. ַאנדערן דעם ֿפון אײנס אױך זיך לערנען עלטערע. רעדן ַאזױ
 ֿפַארװָאס --, בוך ַא ֿפון נַאשט'מ, װערטל ַא, אױסדרוק ַאן, װָארט ַא

 צַײטן הַײנטיקע װען און? שוך ַא ֿפַאר ערגער זַײן שּפרַאך ַא זָאל
 רײנעם ַא און, שוך גַאנצן ַא גײן דַארף'מ ַאז, יעדער שױן ֿפַארשטײט

 שלעכט און מױל אומרײן ַאן מיט אומגײן מיר זָאלן ֿפַארװָאס, שוך
 זָאל װי און? שרַײבן שײן, רעדן שײן דערלַאנגען קָאן'מ בעת, רעדן
 קען'מ ַאז, זָאגט'מ און נישט זיך לערנט'מ װען, אױסֿפירן דָאס מען
 הָאט, ֿפַארשטַאנד דער, ׂשכל דער: זַאך ַא נָאך װידער און? שױן

 מענטש דער װָאס; ךשּפרַא די װַײטער שלַײֿפט און אױסגעשלַײֿפט
, שּפרַאך זַײן איז שענער און רַײכער ַאלץ, געבילדעטער, קליגער איז
, ׂשכל אונדזער שלַײֿפט שּפרַאך די: ֿפַארקערט אײגענע דָאס און

 װעלט ַא בַאנעמען צו מיר קומען שּפרַאך דער דורך, געֿפיל אונדזער
 נַײ ַא דערגײט'ס ַאז, קינד ַא. שײנקײט און גרױסקײט איר מיט

, װענדונג נַײע ַא, שּפרַאך בַאקַאנטער-גוט זַײן אין טַאקע װָארט
 ַא עּפעס, געדַאנק נַײעם ַא נָאר, װָארט ַא סּתם נישט עס דערגײט
 קומט'ס און, זיך-ֿפַאר נַײעם ַא עּפעס דערזעט עס: קנײטש ֿפַײנעם
 ַא ֿפון ליטערַאטור די לערנען דַארף'מ. לַאנג-לעבן אױף צו עּפעס אים

 ַא אױף ביכער געדרוקט און געשריבן הָאט'מ װָאס, דָאס; שּפרַאך
 נישט, געװָארן-געשריבן עּפעס אױך דָאך איז יִידיש אױף און. שּפרַאך

 . ֿפַארזינדיקן צו

 -- שּפרַאכן ַאלע: מײן אמתן דעם מיט ַארױס לסוף מען קומט
 ָאבער, עןלערנ צו װָאס דָא איז דָארט, לערנען טַאקע מען דַארף, יָא

 ֿפרִיער שױן הָאבן מיר װָאס, טענה ַאלטע די! װָאס נישטָא איז יִידיש
 ַא_ זשַארגָאן ַא _איז'ס, נישט שּפרַאך קײן איז יִידיש: געהערט זי
 גרַאמַאטיק קײן הָאט יִידיש --, סימן ַא_, דַײטש ֿפַארדָארבן_
 ַא_, זשַארגָאן ַא _יִידיש איז צי, דעם װעגן, נישט) דיקדוק(

 לױנט'ס און געהערט ֿפרִיער שױן מיר הָאבן_, דַײטש ֿפַארדָארבן_
 דָאס. הארצות-עמ ָאדער בלבול ַא איז טענה די. איבערצוחזרן נישט

 גרַאמַאטיק קײן הָאט שּפרַאך יִידישע די ַאז, טענה די אױך אײגענע



, שּפרַאך ַא אין װען, צַײטן די ַאװעק שױן זענען, ראשית. נישט
-עיקר דעם געזען מען הָאט, שּפרַאך מוטער ַא אין ָאךנ דערהױּפט

 װער, דאגה לעצטע די בּכלל דָאס איז הַײנט. גרַאמַאטיק די לימוד
 ַאלץ דָארט לערנט'מ װָאס, ֿפָאלקסשול ַא אין נָאך שמועסט
 גַאנצע די איז, שנית. ָאן נישט בּכלל גײען טעָאריעס און, ּפרַאקטיש

. נַארישקײט װילדע ַא, נישט גרַאמַאטיק ןקײ הָאט יִידיש ַאז, מעׂשה
 הַארץ קײן הָאט יִיד ַא ַאז, זָאגן זָאל'מ װי, אײגענע דָאס איז דָאס
 נישט איז'ס װַײל, נישט השדרה-חוט קײן, נישט מַארך קײן, נישט
 קײן, ַאנַאטָאמיע װעגן בוך קײן. יִידיש אױף ַאנַאטָאמיע קײן ֿפַארַאן
 ֿפַארַאן נישט איז, גוף מענטשנס דעם געבױט איז װי, דעם װעגן בוך
. ַאנדערע מיט גלַײך אֿברים ַאלע הָאט יִיד ַא ָאבער, יִידיש אױף

 דער לױט צונױף זיך שטעלט קערּפער מענטשנס דעם נישט װָארום
, בילד ַא איז ַאנַאטָאמִיע געשריבענע די ֿפַארקערט נָאר, ַאנַאטָאמיע

 נישט טוט ַאנַאטָאמיע. קערּפער מענטשנס דעם ֿפון ֿפָאטָאגרַאֿפיע ַא
 און גוף מענטשנס צום צו זיך קוקט זי, נַײעס שום קײן אױף

 באמת איז דָארט װָאס, זיך טוט דָארט װָאס, געטרַײ בַאשרַײבט
 די מער װָאס; זיך בַײט ַאנַאטָאמיע געשריבענע די. ֿפַארַאן

 זי זעט, גוף דעם ֿפלַײסיק שטודירט און צו זיך קוקט װיסנשַאֿפט
 ַאלע זעלביקער דער בלַײבט, ָאבער, גוף דער. בעסער ַאלץ, מער ַאלץ
 די נישט. גרַאמַאטיק און שּפרַאך ַא אױך אײגענע דָאס. צַײטן

 די, ֿפַארקערט נָאר, גרַאמַאטיק דער בַײ זיך לערנט שּפרַאך
 בַאשרַײבט גרַאמַאטיק די. שּפרַאך דער בַײ זיך לערנט גרַאמַאטיק

 װי ַאזױ ּפונקט, מער נישט, שּפרַאך דער בַײ צו זעט זי ָאסװ, דָאס נָאר
 געשריבענע ַא. גוף מענטשנס דעם בַאשרַײבט ַאנַאטָאמיע די

 הָאט דָאך און, זַײן נישט מעג, גרַאמַאטיק װעגן בוך ַא, גרַאמַאטיק
 בוך קײן זַײן נישט מעג'ס װי ַאזױ. גרַאמַאטיק איר שּפרַאך יעדע
 נישט און צוקומען נישט װעט דערֿפון וןא, ַאנַאטָאמיע װעגן

 יעדע װי ַאזױ און, גוף מענטשנס ַא אין אֿבר קײן װערן געמינדערט
 שּפרַאכן געװען זענען ַאנדערע און רוסישע די, דַײטשישע די, שּפרַאך
 נישט נָאך איז גרַאמַאטיק געשריבענע קײן װען, דַאמָאלס אֿפילו
 און שּפרַאך ַא זַײן קָאן יִידיש. יִידיש מיט אױך אײגענע דָאס, געװען
 נָאך זיך הָאט'ס װַײל, גרַאמַאטיק געשריבענע קײן הָאבן נישט מעג
 און שטודירען שּפרַאך די זָאל װָאס, בעלן דער געֿפונען נישט

 מיר זָאלן צי. שּפרַאך דער אין שטעקן װָאס, ּכללים די ָאנשרַײבן
 דיקדוק געשריבענער קײן װען, נביאים די ֿפון צַײט דער אין ַאז, זָאגן
? געהַאט נישט גרַאמַאטיק קײן העברעִיש הָאט, געװען נישט נָאך איז



 רעדן, נישטָא גרַאמַאטיק געשריבענע קײן איז'ס װָאס, דערֿפַאר צי
, גלַײך שרַײבן און רעדן ַאלע? שּפרַאך ַאנדער ַאן יִידן שרַײבן ָאדער
 ַא ֿפון טֿבע די שױן איז דָאס :װָארום, זַײן נישט קָאן ַאנדערש װָארום
 אירע זיך הָאט װָאס, בַאשעֿפעניש לעבעדיק יעדער, װי ַאזױ. שּפרַאך
 װען, בַאטַײטן באמת עס קָאן זשע װָאס. ּכללים און סימנים ֿפעסטע

 נָאר הָאבן קָאן דָאס? נישט גרַאמַאטיק קײן הָאט יִידיש ַאז, זָאגט'מ
 דעם אױף װָאס, ביכל קײן נישט נָאך ֿפַארמָאגט יִידיש: טַײטש אײן
 טַאקע מײנען ַאזױ. _גרַאמַאטיק יִידישע_: ָאנגעשריבן שטײן זָאל

 יִידיש: טעות גרינטלעכער ַא אױך, ָאבער, דָאס איז, יִידן סך ַא באמת
 ַאריבער גרַאמַאטיק יִידישער װעגן ביכלעך און מאמרים שױן הָאט
 דַײטשישע, דערהױּפט, טװיסנשַאֿפ ֿפון מענטשן. יָאר הונדערט דרַײ

 הָאבן און שּפרַאך יִידישע די צַײט גַאנצע די שטודירן, געלערנטע
 געשריבן זענען צַײט לעצטע די גָאר. גרַאמַאטיק יִידישע געשריבן
, עס הײסט. _גרַאמַאטיק יִידישע_: יִידיש אױף ביכלעך געװָארן
 געװײנלעך איז שּפרַאך יִידישע די! הדעות לכל ּכשר שױן איז יִידיש
 טענה לעצטע די ָאבער, געװָארן ערגער נישט, בעסער נישט דעם ֿפון
, זַײן בַאדַארֿפט עס װָאלט ַאזױ. ָאּפגעֿפַאלן אױך שױן איז יִידיש קעגן
, אומגליק דָאס. גרַאמַאטיק מיט ערנסט מײנען באמת עס זָאל'מ װען

 אין זיך ינגטז װי. זיך מען זוכט, ֿפַײנט עּפעס הָאט'מ ַאז, איז, ָאבער
 זוכט שװיגער די װָאס, שנור אומגליקלעכער דער ֿפון לידל יִידיש ַא

 : חסרונות שטענדיק איר אױף

                                                                                    ,ּפַאמעלעך איך גײ
                                                                                ;קריך איך: זי זָאגט
                                                                                               ,גיך איך גײ

 . שיך די רַײס איך: זי זָאגט

 אונזער אױף הימלען הױכע די ֿפון ַארָאּפ לָאמיר, ָאבער
 לײענען קָאנען זָאל ער, ֿפָאלקסמענטש ַא אױסלערנען: ערד זינדיקער

, עס הײסט? מען דַארף, יִידיש אױף בריװל ַא ָאנשרַײבן און ביכל ַא
 זײ ָאדער, העברעִיסטען די. שול דער אין יִידיש לערנען מוז'מ ַאז

 ֿפַארַאן דָא איז װָאס, ּפיזמון ַא מיט ָאּפ קומט'מ, גָאר עס לײקענען
 מען לערנט, װײס'כ: ּפִיה-בשִיע ָאּפקומען עס װיל'מ ָאדער? קענען צו

 מיט_ זשַארגָאן _װָאך אין שעה ּפָאר ַא ָאדער, שעה ַא דָארט
 די ֿפון אײנע מען דערשטיקט נײן און יָא צװישן און. מײדלעך



 ער קָאן דעם ָאן װָאס, ֿפָאלקסמענטש דעם ֿפַאר זַאכן װיכטיקסטע
 . בַאגײן נישט זיך
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