
 "שּפרַאך ֿפון שּפרַאכן"

 )1897-1969(לײב ֿפַײנבערג 

  ביז גרײכן װעט די לעצטע הענט די קַאלטע"
 ] ַארן לײעלעס" [קָאן יִידיש אױֿפרַײסן דעם אוניװערס

 , שּפרַאך ֿפון שּפרַאכן, יִידיש-מַאמע, ָא
 : זיסער קלַאנג ֿפון יִידיש ליד, ָא

  ֿפון נחת אין טעג, אין נעכט ֿפון צער
 . ּפרָאסטע ֿפָאלק דיך אױסגעשמידט'הָאט ס
 , גַארט ַא הַארץ נָאך גליק ֿפַארלָאשנס'װי ס
 , חלשט גומען נָאך ַא טרונק'װי ס

 , שטומע ֿפָאלק געזוכט ַא לשון'הָאט ס
 . געלעכצט מיט ּפלַאּפלדיקער צונג

 , געבָארגט ַא קָארעץ מעל בַײ סלַאװן
 , בַײ דעם דַײטש ַא טיֿפע מולטער

  הענט שערשַאװע-הָאבן מַאמע'און ס
 . טַײטש-טײג ֿפון יִידיש'ֿפַארקנָאטן ס

  און צוגעמישט צו רױע הײװן
  -- כ"ַא מעסטל הָאניק ֿפון ּתן

 , װען אױֿפגײן װעט דָאס טײג אין אױװן
 . זָאל זיס אױף גומען זַײן די שּפרַאך

 , װי גרָאשנס, ֿפון װערטער ּפשוטע
  װָאכעדיקע רײד, ֿפון ּפרָאסטע

 , יִידיש לשון, ביסט אױֿפגעגַאנגען
 . גערָאטן הײמיש ברױט, װי ֿפריש

 , טַאנץ און גילוִי, דורך װײן און טרױער
 , מיט מַאסקע און מיט טוך, מיט בָארד

 _, שּפילמַאן_הָאט ערשטער זינגמַײסטער דער 
 . _בוך-שמועל_געזונגען דיך אין 

 , ֿפון הַאמבורג ביז װענעדיג,  יםנָאך
 ,  דַײטש-- הַאלב און חצי --העברעִיש 

  געזונגען דיכטערס הָאבן ֿפרײדיק
 . טַײטש-ַא מזמור שיר לעֿברי

 )1896-1971(יעקֿב גלַאטשטײן 



 , מַײן יִידיש לַאנד, רײד צו מיר יִידיש

 . און איך װעל צו דיר רײדן עֿברית ממילא
 ֿברהם מיט ׂשרהן קומען מיר ַאנטקעגן ַא

  . המכּפלה-ֿפון דער מערת
 ! בָאבעשי-זײדע, גָאט העלף

 . ַאֿברהם גײט שװַײגנדיק די גַאס ַאריבער
 ! יַאנקעלע, נעם זיך ניט צום הַארצן--
 .  ער איז מֿבין ּכל דיבור--זָאגט ׂשרה --

 . איז ַאזױ דָא ָאנגענומען'ס
 . רף יִידיש שטומעןַא מַאנצביל דַא

  ָאבער ַא יִידענע ֿפון יִידישטַײטש
 . הָאט אױך עּפעס װָאס צו זָאגן

 , מַײן קינד, זָאג איך דיר גָאט העלף
 . זָאלסט מיר ַאל דָאס גוטס ֿפַארמָאגן

  װעט קומען ַא צַײט'ס, יַאנקעלע, גלײב מיר
 , לַאנד ֿפון רָאזשינקעס און ֿפַײגן-עׂשר-אין חמישה

  קינדער-ַאז ַאלע עֿברית
 . װעלן אױֿפהערן יִידיש שװַײגן
 , און ַאז זײ װעלן זיך צערײדן

 , װעט ַא נחת זַײן צו הערן, װעלן זײ
 , יַאנקעלע מַײן קינד, ַאזױ װעט געשען

 . ַא שֿבועה קען איך דיר שװערן
 , ֿפון יענער זַײט גַאס, דער זײדע אֿברהם

 . עט מיט דער ֿפַאטשײלעװינקט צו מיר און ֿפָאכ
 , מַײן יִידיש לַאנד, רײד צו מיר יִידיש, ָא

 . און איך װעל צו דיר רײדן עֿברית ממילא

 " יִידיש"

 )1904-1985(קעהָאס קליגער 
 , יִידיש איז מַײן שּפרַאך, יִידיש

  שרַײב איך יעדע זַאך, רײד איך
 . מַאמעס לשון-אױף טַאטע

  הַארציק און װי שײן װי, ַאך



  און װי ּפשוט צו ֿפַארשטײן
 . מַאמעס לשון-איז טַאטע

 , יִידיש איז מַײן שּפרַאך, יִידיש
   יעדן ֿפַאך--בַײ זעג און הַאמער 

 . הילכט מַײן ֿפָאלקיש לשון
  סטרינגעװעט דער שנַײדער נעט
  און זַײן ליד שרַײבט דער ּפָאעט

 . אין מַײן זַאֿפטיק לשון
 , יִידיש איז מַײן שּפרַאך, יִידיש

  אֿפילו װען איך װײן און לַאך
 . טו איך עס אױף יִידיש

  ַאלץ װָאס בַײ טָאג איך טרַאכט
  און ַאלץ װָאס איך טרױם בַײ נַאכט

 . איז װידער נָאר אױף יִידיש
 ,  אונדזער שּפרַאך--איז ֿפַאר יִידיש 

  לָאמיר ַאלע שטײן אױף װַאך
 . און קעגן ַאלע ׂשונים

  זי װעט לעבן נָאך ַא סך
  -- לַאנגע דורות אונדזער שּפרַאך
 . צו להכעִיס אונדזער ׂשונים

  "אין יִידישן װָארט"

 )1889-1952(דוד הָאֿפשטײן 
 , איז טַײער'װי ס, איז מילד'װי ס, איז װילד'װי ס, אין יִידישן װָארט

 , איז ֿפַארַאן ַאזַא העלישער ֿפַײער, איז ֿפַארַאן ַאזַא רוף צו בַאנַײונג
 , ַאז װינטן װָאס צִיען אױף װעלטישע ברײטן בַארָאטן

 , ענדן ָאטעםניט קענען ֿפַארבלָאזן זַײן גלִי
 , און ַאשן ֿפון ּתקוֿפות ניט קענען זַײן צונטער ֿפַארגרױען

 . װָאס העלט זיך אױף שטילקײט ֿפון בלױען, זַײן מונטערן צונטער
 , װָאס איז ָאקערשט ַארױס ֿפון די צװַאנגען, אין יִידישן װָארט

 , װָאס אומרוִיק זוכט זיך נָאך ֿפעלדער און סטעּפעס
 . ַאן שױן די זיכערע רו און די ברײטקײט ֿפון עּפָאסאיז ֿפַאר

 ,  אין װָארט בַײ די ּפשוטע היטערס--און ניט נָאר בַײ הײליקע שומרים 
 , הערט זיך דער ָאנהײב ֿפון שטָאלצע געזַאנגען ֿפון שניטערס

  -- הערט זיך דער ָאנזָאג אױף נונטערע קלַאנגען ֿפון שַײער
 .... איז טַײער'װי ס, איז מילד'װי ס, איז װילד'י סװ, אין יִידישן װָארט

 
 " יִידיש"



 )1883-1953(לײב -מַאני
 , די װעלט איז ֿפול מיט רײדן

 , דע זַאךעס רעדט דָאך יע
 , און יעדער אױף זַײן שטײגער
 . און יעדער אױף זַײן שּפרַאך
 , דער װָאלקן רעדט מיט דונער

 ; די זון מיט ֿפַײערֿפלַאם
 , דער װַאלד מיט גרינעם רױשן

 . מיט ברױזן רעדט דער ים
 , מיט ברומען רעדט די חיה

 ;  מיט געזַאנג--דער ֿפױגל 
 , ַאלן די קװ--מיט ֿפליסטערן 

 ; מיט שָארכען רעדט די זַאנג
  מיט ַאלע טױזנט ֿפַארבן

 ; און ריחות רעדט די בלום
  דָאס ֿפליגעלע די מינדסטע

 . רעדט אױך מיט איר געזשום
  -- דער מענטש נָאר מיט זַײן חכמה

  -- ֿפון ַאלעמען די קרױן
 , ער רעדט מיט יעדנס לשון
 . אױך ֿפונען שטײן ֿפון ּפלױן

  אױף זיבעציק לשונות
 , ֿפַארשטײט דער מענטש און רעדט

 , װָאס נָאר עס הערט זַײן אױער
 . װָאס נָאר זַײן אױג דערזעט

 , און װּו ַא ֿפָאלק מיט מענטשן
 : איז דָא ַא שּפרַאך בַײ זײ

 , אין ענגלַאנד רעדט מען ענגליש
 ; און רוסיש אין רָאסײ

 , ַאנישאין שּפַאניע רעדט מען שּפ
 , כינעזיש אין קיטַײ

 , װָאלָאכיש אין װָאלָאכיע
 . און טערקיש אין טערקַײ

   רײדן יִידיש--און יִידן 
 , אין ַאלע עקן װעלט

  װּו נָאר ַא יִיד אין ֿפרידן
 , געצעלט-אױף זַײן רו-שטעלט

 , און יִידן רײדן יִידיש
 , און יִידיש איז דָאך שײן

 טן יִידן און גרינג ַא צװײ



 . ֿפַארשטײט װי זיך ַאלײן

 " לשון-מַאמע"

 )1885-1943(משה נַאדיר
  איך בין קײן קרוֿב ניט, נײן

 : םֿפון ּכהנים און נֿביאי
  מַײן שּפרַאך הָאט שװער געהָארעװעט

 . אין ֿפישגעסל ֿפון װין
 ,  עס טרָאגט קײן גלעקלעך ניט--מַײן ליד 

  קײן שליֿפעס און קײן קרײגן
  איך טרָאג אין ּפרָאסטע ּפעקלעך מיט

 . מַײן מַאמעדיק ֿפַארמעגן
  איך שרַײב מיט שטיקער לוֿפט אױף טָאג

 , מָארגן-און קלָאר װי ַא גוט
  -- און װער עס װיל, און װער עס דַארף

 . זָאל קומען און זָאל בָארגן

 " יִידיש"

 )1893-1976(מלך רַאװיטש 
 , הארץ-בַאלַאנג איך צו דעם מ בַאלַאנגען

 , קדוש-שרַײבן קען איך נישט קײן לָאקשן
  רײדן רײד איך מיט דעם ּפרָאסטן לשון

 . ֿפון די ַאמערַאצעם
 , ַא גרָאבער יונג, און מַײן טַאטע איז זיך סּתם ַא יִיד

 , לַאנד-ַא בטלן ֿפון בטלנים
 , ָאבער גָאר ַא שלעכטער סוחר, סוחר-ַא װַאלד
  -- װָאס כָאטש איך בין ַא דיכטער, ַא גליק

  הָאב איך מיט די קּפצנישע מסחרים זַײנע
 . נישט געמַאכט אײן הַאנט

 : און איך ַאלײן בין יָארן לַאנג ערגעץ װי ֿפַארװָארֿפן



 ; יָאך געשּפַאנט-צען שעהען אין ַא טָאג אין דעם ּפרנסה
  דיכטער צװײ שעהען אין דער נַאכט בין איך ַא

 , און הָאב דיר ַאזַא ּכוח אין די גרָאבע הענט
 , צו טַאנצן אױף די דינסטע סטרונעס מיט די דינסטע טענער

 : און צו זבענקען אױף די גרעבסטע סטרונעס מיט די גרעבסטע קולות
 ; ָאט ַאזױ װי ַאלע דיכטערס

 , קדוש-כָאטש שרַײבן שרַײב איך נישט קײן לשון
 . ׂשינאה מין הׂשינאה-נקײט הָאב איך ֿפַײנט בּתכליתװַײל די ֿפַײ

  העברעִיסט בַײ ָאט די װערטער-מעגסט חכם
 ! ֿפַארצִיען דַײן זױערסטע מינע

 , בַײם טיש ֿפון מַײנע גוטע ברידער, און זַײן בין איך
 : ַא גַאנצער איחסן און ַא גַאנצער ּפריץ

 ! הארץ-איך בין דער דיכטער ֿפון דעם מ
[1919]

 " יִידיש"

 )-1913(ַאברהם סוצקעװער 
 ? זָאל איך ָאנהײבן ֿפון ָאנהײב
  זָאל איך װי אײװרָאהָאם

 ?  ַאלע געצןאױס ברודערשַאֿפט צעהַאקן
 ? זָאל איך זיך ַא לעבעדיקן לָאזן איבערזעצן

  זָאל איך אַײנֿפלַאנצן מַײן צונג
  און װַארטן ביז ֿפַארװַאנדלען

  װעט זי זיך אין ֿבותדיקע
 ? רָאזשינקעס מיט מַאנדלען

  װָאס ֿפַאר ַא קַאטָאװעסדיקע
  װיצן

 , רדןברודער מיט די בַאקנבַא-דַארשנט מַײן ּפָאעזיע
 ? לשון גײט בַאלד אונטער-ַאז מַײן מַאמע

  מיר װעלן נָאך אין הונדערט יָאר ַארום דָא קענטיק זיצן
 . און ֿפירן די דיסקוסיע בַײ דעם אירדן

 : װַײל ַא שאלה נָאגלט און נָאגלט
  אױב ער װײס גענױ װּו

 , די ּתֿפילה ֿפון בערדיטשעװער
  איהואשעס ליד



  און קולבַאקס
  װָאגלט

  -- צו דעם אונטערגַאנג
 , ַא שטײגער, טָא זָאל ער מיר

 ? אונטער-די שּפרַאך גײט_ װּוהין_ָאנװַײזן 
 ? מערֿבי-אֿפשר בַײ דעם ּכותל

 , קומען, װעל איך דָארט קומען, אױב יָא
 , עֿפענען דָאס מױל

 , און װי ַא לײב
 , ָאנגעטָאן אין ֿפַײערדיקן צונטער

 , אונטער-ינגען דעם לשון װָאס גײטאַײנשל
 ! אַײנשלינגען און ַאלע דורות װעקן מיט מַײן ברומען

[1948]

 " לשון-מַאמע"

 )1894-1975(יק מענדל טַאבַאטשנ
 , געכָאװעט הָאט מַײן מַאמע מיך

 , געניָאנטשעט און דערצױגן
  הָאט דער שװערער לעבנסיָאך'ס

 . איר רוקן אױסגעבױגן
 , זי הָאט ֿפַארװיגט מיך מיט געזַאנג

 , אין יִידיש, מיט לידער שטיל
  -- לשון מיך געֿפלעגט-מיט מַאמע

 ? צי דען איז עס ַא חידוש
 , ב איך אַײנגעזַאּפט אין זיךהָא

 , דורך טעג און לַאנגע יָארן
  -- מַײן מַאמעס ניגון ציטעריק
 . די שּפרַאך ֿפון מַײן געבױרן

  און װי ַא זכר הַאלט איך איצט
  -- ָאט די ירושה טַײער

 , מַײן מַאמעס ַאלטע מוטערשּפרַאך
  ... װָאס געלַײטערט איז אין ֿפַײער


