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  יוסף טונקעל
  )דער טונקעלער(

  

 די למדנישע
  בערַאטונגען

  
  
  

  , חנא סָאלָאװײטשיק, צדוק
  , יַאכנוק און מײטשיק, לעכעלמַאן

  , יַאנקל קָאלנער און קַארַאסיק
  , ּפוריק און ּפינכַאסיק, בוריק

   --זַאק און גָארגלשטײן 

  , ַאלע הײסע זשַארגָאניסטן
  , שטַארק ֿפַארברענטע יִידישיסטן

  , ײנס אין אײנס גָאר סַאמע ּפרימעא
  , ָאן ַא ּפגימה, ָאן ַא סירחה

   --, ֿפַײן און רײן, ּכשר

  הָאבן אין ַא טָאג ַא שײנעם 
  אױֿפגעזַאמלט זיך אין אײנעם 

  , און גענומען זיך מיט חשק
  מיט התמדה צו דעם עסק 

  . גרינדן ַא ֿפַאראײן

  , ַא ֿפַאראײן ֿפון יִידישיסטן
  , ודשיסטןק-ָאן די לשון

   קײן העברעער --מיט ַא שֿבועה 
  זָאל אין זײער ' בטלן'און קײן 

  , גֿבול נישט טָארן שטײן
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  , נישט ַארַײן זָאל דער ַאֿפילו
  , װער געלערנט הָאט חלילה

  , אין ַא חדר ַא מתוקן
  ָאדער טוט װען ַארַײנקוקן 

  . 'טַאנַאך'אין ַאזַא 

  ! אײביקע מלחמה, אײביק
  , איז די נשמהאין ֿפַאראײן 

  , אין ֿפַאראײניקונג איז ּכוח
  אין ֿפַארבַאנד איז קָאּפ און מוח 

  ! ַאחדות איז ַא זַאך

  װי אין משל דעם בַאװּוסטן 
  רַײכן יוסטן , מיט דעם ַאלטן

  , זיבן זין און גיטער, ּפױער
   --מיט די ריטער , מיט דעם בעזעם

  : גָאלער שטיק מָארַאל

   --ער ָאט די זעלבע טַאקע ריט
  , שיטער, זענען זײ בַאזונדער

  , בעט ֿפַאר זײ ַא הונט ַא װַײסן
  , קָאנסט זײ רַײסן, קָאנסט זײ ברעכן
  . װַארֿפן איבערַאל

  ָאבער נעמט מען זײ אין אײנעם 
  , אין ַא בעזעם אין ַא שײנעם

  , נישט צעריסן, ענג ֿפַארבונדען
  דַאמָאלסט קָאן דער בעזעם שיסן 

  ! װי ַא גענערַאל

  ', זיצן'טוען , חֿברה ַארבעט
  שװיצן , קלערן, דיסּפוטירן

  , ֿפָארמען, װעגן נַײע װערטער
  , רעֿפָארמען-װעגן אױסלײגעכץ
  . װעגן סטיל און ּכלל
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  די גרַאמַאטיק ֿפון ַא בלָאטער 
  און דער ּפשט ֿפון ּפיּפערנָאטער 

  : אין ַא ברײטער רעֿפערענדום
  ' ּפענדום'װעגן ', הענדום'װעגן 

  ... 'עט'און ' ּפש'און ... 'ּפכע'

  , צי דָאס געמײזעכץ, צי די, דער
  , און שַאלַאמײזעכץ] ָאנבַאטרַאכט[ַאנבעטרַאכט 
  דער חילוק ; ּפינטלקוק, שטַאנדּפונקט

  ] ביליק[' ביליג', 'װָאלװל'ֿפון די װערטער 
  . 'העט-העט'און ' דַאמָאלס'

  : װי צו שרַײבן העברעִיזמען
  , ]ּפזמון[ּפיזמען , ]צרה[צָארע , ]עין הרע[ָאן אײנהָארע 

  , ]ּתענית[און טָאנעס ] בעל־הבית[בַאלעבָאס , ]ּכלי־זמר[קלעזמער 
  , ]רחמנות[און רַאכמָאנעס , ]ׂשונאים[סָאנים , ]ּפנים[ּפָאנים 

  ]. גט[און געט ] חתונה[כַאסענע 

  אין ַאן ָאװנט אין ַא שײנעם 
   אײנעם זַאמלט מען זיך אױף אין

  , און מען טרַאכט מיט גרױס ּכװנה
  ' סּכנה'װי מען זָאל דָאס װָארט 

  . אױסלײגן רַאיעל

  : טענהט סָאלָאװײטשיק חנא
  דַאכט זיך ַאז דָאס װָארט סּכנה 

  , קודש שטַאמען-טוט ֿפון לשון
  דָאך מיר אונדזערע ּפרָאגרַאמען 

   --: ֿפעלשן נישט ַא הָאר 

  ניסטן ַאלס הײסע זשַארגָא, מיר
  , װעלן אױסלײגן אומיסטן

  אױף צולהכעיס די העברעער 
  דרײער -און די ַאלע סּפָאדיק

  . נָאר' סמך'מיט ַא 
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  לױט מַײן השערה : זָאגט יַאכנוק
  , איז ַא סֿברה, און מַײן מײנונג
   'סּכנה'װָארט 'נָאר צו שרַײבן ס

  : די ּכװנה. 'ס'מיט ַא 
  . העל, קלינגט הַארמָאניש'ס

  , גרונים-םחט אױף ירודָא שטײ
  , גיט דערבַײ ַא נָאס ַא קלײנעם
  , ברענגט אין ָארדענונג די ברילן

  , רוִיק מיט ַא קול ַא שטילן
  : זָאגט ער ָאט ַאזױ

  אונדזער ליבער חֿבר חנא "
  'נהּכס'צי , איז אין סֿפק

  . קודש- קומט ַארױס ֿפון לשון
  איך קָאן אַײך זָאגן עדות , איך

  . איך װײס עס גענױ

  ! דָאס װָארט שטַאמט ֿפון העברעִיש, קלָאר
  , לכל הדעות, און דַארום

  , דַארף עס װי אין שורש בלַײבן
  ּפי דקדוק דַארף מען שרַײבן -ַאל

  . ריכטיק מיט ַא שין

  ) איך װיל זַײן לָאגיש(נישט ַא שין 
  ַאזױ דעם דגוש ; נָאר ַא ׂשין

  , זָאל דָאס לינקע קעּפל טרָאגן
   –זָאל מען עס זָאגן ' ׂסין'װי ַא 

  ." 'ימין'און נישט ' ׂשמאל'

   --עולם הערט ַאזעלכע ּתורה 
  ! װערט צעבושעװעט ַא מורא

  : ֿפַײער-ֿפלַאקער, שטורעמט, ליַארעמט
  ַא העברעער גָאר ַא נַײער 
  ! דָא אױף אונדזער קָאּפ
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  ! נַא דיר גָאר ַא גַאנצער װײסער
  ! דקדוק גָאר ַא גרױסער-ַא בעל
   ֿפון ַאלע ּכללים הַארבע װײס

  ]עׂשרים־וארבע[' ישװַארבע'ֿפול מיט ּתורה און 
  . װי ַא ֿפולער טָאּפ

  , גרונים-נידער מיט ירוחם
  !... דעם ַאזױנעם און ַאזױנעם

  און ירוחם דער ַאזױנער 
  ֿפליט שױן מיט זַײן ּפעקל בײנער 

  . ֿפון די טרעּפ ַארָאּפ

  

  .] פ.ף העורך לאת המלים בסוגרים מרובעים הוסי[
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