"שפּראַך פֿון שפּראַכן"
פֿײנבערג )(1969-1897
לײב ַ
"ביז גרײכן װעט די לעצטע הענט די קאַלטע
אױפֿרײסן דעם אוניװערס" ]אַרן לײעלעס[
ַ
קאָן ייִ דיש
אָ ,מאַמע-ייִ דיש ,שפּראַך פֿון שפּראַכן,
אָ ,זיסער קלאַנג פֿון ייִ דיש ליד:
אין נעכט פֿון צער ,אין טעג פֿון נחת
האָט ס'פּראָסטע פֿאָלק דיך אױסגעשמידט.
װי ס'גאַרט אַ האַרץ נאָך גליק פֿאַרלאָשנס,
װי ס'חלשט גומען נאָך אַ טרונק,
האָט ס'שטומע פֿאָלק געזוכט אַ לשון,
געלעכצט מיט פּלאַפּלדיקער צונג.
בײ סלאַװן,
געבאָרגט אַ קאָרעץ מעל ַ
דײטש,
בײ דעם ַ
אַ טיפֿע מולטער ַ
און ס'האָבן מאַמע-הענט שערשאַװע
טײטש.
פֿאַרקנאָטן ס'טײג פֿון ייִ דישַ -
און צוגעמישט צו רױע הײװן
אַ מעסטל האָניק פֿון תּן"כ --
װען אױפֿגײן װעט דאָס טײג אין אױװן,
זײן די שפּראַך.
זאָל זיס אױף גומען ַ
פֿון װערטער פּשוטע ,װי גראָשנס,
פֿון פּראָסטע ,װאָכעדיקע רײד
ביסט אױפֿגעגאַנגען ,ייִ דיש לשון,
װי פֿריש ,געראָטן הײמיש ברױט.
דורך װײן און טרױער ,טאַנץ און גילויִ ,
מיט באָרד ,מיט מאַסקע און מיט טוך,
זינגמײסטער דער _שפּילמאַן_,
ַ
האָט ערשטער
געזונגען דיך אין _שמועל-בוך_.
נאָך ים ,פֿון האַמבורג ביז װענעדיג,
דײטש,
העברעיִ ש  --האַלב און חצי ַ --
געזונגען דיכטערס האָבן פֿרײדיק
טײטש.
אַ מזמור שיר לעבֿריַ -

יעקבֿ גלאַטשטײן )(1971-1896

מײן ייִ דיש לאַנד,
רײד צו מיר ייִ דישַ ,
און איך װעל צו דיר רײדן עבֿרית ממילא.
אַבֿרהם מיט שׂרהן קומען מיר אַנטקעגן
פֿון דער מערת-המכפּלה .
גאָט העלף ,זײדע-באָבעשי!
שװײגנדיק די גאַס אַריבער.
ַ
אַבֿרהם גײט
-נעם זיך ניט צום האַרצן ,יאַנקעלע!-זאָגט שׂרה  --ער איז מבֿין כּל דיבור.ס'איז אַזױ דאָ אָנגענומען.
אַ מאַנצביל דאַרף ייִ דיש שטומען.
דישטײטש
ַ
אָבער אַ ייִ דענע פֿון ייִ
האָט אױך עפּעס װאָס צו זאָגן.
מײן קינד,
זאָג איך דיר גאָט העלףַ ,
זאָלסט מיר אַל דאָס גוטס פֿאַרמאָגן.
צײט
גלײב מיר ,יאַנקעלע ,ס'װעט קומען אַ ַ
פֿײגן,
אין חמישה-עשׂר-לאַנד פֿון ראָזשינקעס און ַ
אַז אַלע עבֿרית-קינדער
שװײגן.
ַ
װעלן אױפֿהערן ייִ דיש
און אַז זײ װעלן זיך צערײדן,
זײן צו הערן,
װעלן זײ ,װעט אַ נחת ַ
מײן קינד,
אַזױ װעט געשען ,יאַנקעלע ַ
אַ שבֿועה קען איך דיר שװערן.
זײט גאַס,
דער זײדע אבֿרהם ,פֿון יענער ַ
װינקט צו מיר און פֿאָכעט מיט דער פֿאַטשײלע.
מײן ייִ דיש לאַנד,
אָ ,רײד צו מיר ייִ דישַ ,
און איך װעל צו דיר רײדן עבֿרית ממילא.

"ייִ דיש"
קעהאָס קליגער )(1985-1904
מײן שפּראַך,
ייִ דיש ,ייִ דיש איז ַ
שרײב איך יעדע זאַך
רײד איךַ ,
אױף טאַטע-מאַמעס לשון.
אַך ,װי האַרציק און װי שײן

און װי פּשוט צו פֿאַרשטײן
איז טאַטע-מאַמעס לשון.
מײן שפּראַך,
ייִ דיש ,ייִ דיש איז ַ
בײ זעג און האַמער  --יעדן פֿאַך
ַ
מײן פֿאָלקיש לשון.
הילכט ַ
שנײדער נעט
סטרינגעװעט דער ַ
שרײבט דער פּאָעט
זײן ליד ַ
און ַ
מײן זאַפֿטיק לשון.
אין ַ
מײן שפּראַך,
ייִ דיש ,ייִ דיש איז ַ
אפֿילו װען איך װײן און לאַך
טו איך עס אױף ייִ דיש.
בײ טאָג איך טראַכט
אַלץ װאָס ַ
בײ נאַכט
און אַלץ װאָס איך טרױם ַ
איז װידער נאָר אױף ייִ דיש.
איז פֿאַר ייִ דיש  --אונדזער שפּראַך,
לאָמיר אַלע שטײן אױף װאַך
און קעגן אַלע שׂונים.
זי װעט לעבן נאָך אַ סך
לאַנגע דורות אונדזער שפּראַך --
צו להכעיִ ס אונדזער שׂונים.
"אין ייִ דישן װאָרט"
דוד האָפֿשטײן )(1952-1889
טײער,
אין ייִ דישן װאָרט ,װי ס'איז װילד ,װי ס'איז מילד ,װי ס'איז ַ
פֿײער,
באַנײונג ,איז פֿאַראַן אַזאַ העלישער ַ
ַ
איז פֿאַראַן אַזאַ רוף צו
אַז װינטן װאָס ציִ ען אױף װעלטישע ברײטן באַראָטן,
זײן גליִ ענדן אָטעם,
ניט קענען פֿאַרבלאָזן ַ
זײן צונטער פֿאַרגרױען,
און אַשן פֿון תּקופֿות ניט קענען ַ
זײן מונטערן צונטער ,װאָס העלט זיך אױף שטילקײט פֿון בלױען.
ַ
אין ייִ דישן װאָרט ,װאָס איז אָקערשט אַרױס פֿון די צװאַנגען,
װאָס אומרויִ ק זוכט זיך נאָך פֿעלדער און סטעפּעס,
איז פֿאַראַן שױן די זיכערע רו און די ברײטקײט פֿון עפּאָס.
בײ די פּשוטע היטערס,
בײ הײליקע שומרים  --אין װאָרט ַ
און ניט נאָר ַ
הערט זיך דער אָנהײב פֿון שטאָלצע געזאַנגען פֿון שניטערס,
שײער --
הערט זיך דער אָנזאָג אױף נונטערע קלאַנגען פֿון ַ
טײער....
אין ייִ דישן װאָרט ,װי ס'איז װילד ,װי ס'איז מילד ,װי ס'איז ַ
"ייִ דיש"

מאַני-לײב )(1953-1883
די װעלט איז פֿול מיט רײדן,
עס רעדט דאָך יעדע זאַך,
זײן שטײגער,
און יעדער אױף ַ
זײן שפּראַך.
און יעדער אױף ַ
דער װאָלקן רעדט מיט דונער,
פֿײערפֿלאַם;
די זון מיט ַ
דער װאַלד מיט גרינעם רױשן,
מיט ברױזן רעדט דער ים.
מיט ברומען רעדט די חיה,
דער פֿױגל  --מיט געזאַנג;
מיט פֿליסטערן  --די קװאַלן,
מיט שאָרכען רעדט די זאַנג;
מיט אַלע טױזנט פֿאַרבן
און ריחות רעדט די בלום;
דאָס פֿליגעלע די מינדסטע
רעדט אױך מיט איר געזשום.
זײן חכמה --
דער מענטש נאָר מיט ַ
פֿון אַלעמען די קרױן --
ער רעדט מיט יעדנס לשון,
אױך פֿונען שטײן פֿון פּלױן.
אױף זיבעציק לשונות
פֿאַרשטײט דער מענטש און רעדט,
זײן אױער,
װאָס נאָר עס הערט ַ
זײן אױג דערזעט.
װאָס נאָר ַ
און װוּ אַ פֿאָלק מיט מענטשן,
בײ זײ:
איז דאָ אַ שפּראַך ַ
אין ענגלאַנד רעדט מען ענגליש,
און רוסיש אין ראָסײ;
אין שפּאַניע רעדט מען שפּאַניש,
קיטײ,
ַ
כינעזיש אין
װאָלאָכיש אין װאָלאָכיע,
טערקײ.
ַ
און טערקיש אין
און ייִ דן  --רײדן ייִ דיש
אין אַלע עקן װעלט,
װוּ נאָר אַ ייִ ד אין פֿרידן
זײן רו-געצעלט,
שטעלט-אױף ַ
און ייִ דן רײדן ייִ דיש,
און ייִ דיש איז דאָך שײן,
און גרינג אַ צװײטן ייִ דן

פֿאַרשטײט װי זיך אַלײן.

"מאַמע-לשון"
משה נאַדיר)(1943-1885
נײן ,איך בין קײן קרובֿ ניט
פֿון כּהנים און נבֿיאים:
מײן שפּראַך האָט שװער געהאָרעװעט
ַ
אין פֿישגעסל פֿון װין.
מײן ליד  --עס טראָגט קײן גלעקלעך ניט,
ַ
קײן שליפֿעס און קײן קרײגן
איך טראָג אין פּראָסטע פּעקלעך מיט
מײן מאַמעדיק פֿאַרמעגן.
ַ
שרײב מיט שטיקער לופֿט אױף טאָג
איך ַ
און קלאָר װי אַ גוט-מאָרגן,
און װער עס דאַרף ,און װער עס װיל --
זאָל קומען און זאָל באָרגן.

"ייִ דיש"
מלך ראַװיטש )(1976-1893
באַלאַנגען באַלאַנג איך צו דעם מ-הארץ,
שרײבן קען איך נישט קײן לאָקשן-קדוש,
ַ
רײדן רײד איך מיט דעם פּראָסטן לשון
פֿון די אַמעראַצעם.
מײן טאַטע איז זיך סתּם אַ ייִ ד ,אַ גראָבער יונג,
און ַ
אַ בטלן פֿון בטלנים-לאַנד,
אַ װאַלד-סוחר ,אָבער גאָר אַ שלעכטער סוחר,
אַ גליק ,װאָס כאָטש איך בין אַ דיכטער --
זײנע
האָב איך מיט די קפּצנישע מסחרים ַ
נישט געמאַכט אײן האַנט.
און איך אַלײן בין יאָרן לאַנג ערגעץ װי פֿאַרװאָרפֿן:

צען שעהען אין אַ טאָג אין דעם פּרנסה-יאָך געשפּאַנט;
צװײ שעהען אין דער נאַכט בין איך אַ דיכטער
און האָב דיר אַזאַ כּוח אין די גראָבע הענט,
צו טאַנצן אױף די דינסטע סטרונעס מיט די דינסטע טענער,
און צו זבענקען אױף די גרעבסטע סטרונעס מיט די גרעבסטע קולות:
אָט אַזױ װי אַלע דיכטערס;
שרײב איך נישט קײן לשון-קדוש,
שרײבן ַ
כאָטש ַ
פֿײנט בתּכלית-שׂינאה מין השׂינאה.
פֿײנקײט האָב איך ַ
װײל די ַ
ַ
בײ אָט די װערטער
מעגסט חכם-העברעיִ סט ַ
דײן זױערסטע מינע!
פֿאַרציִ ען ַ
מײנע גוטע ברידער,
בײם טיש פֿון ַ
זײן בין איךַ ,
און ַ
אַ גאַנצער איחסן און אַ גאַנצער פּריץ:
איך בין דער דיכטער פֿון דעם מ-הארץ!
][1919

"ייִ דיש"
אַברהם סוצקעװער )(-1913
זאָל איך אָנהײבן פֿון אָנהײב?
זאָל איך װי אײװראָהאָם
אױס ברודערשאַפֿט צעהאַקן אַלע געצן?
זאָל איך זיך אַ לעבעדיקן לאָזן איבערזעצן?
מײן צונג
אײנפֿלאַנצן ַ
זאָל איך ַ
און װאַרטן ביז פֿאַרװאַנדלען
װעט זי זיך אין בֿותדיקע
ראָזשינקעס מיט מאַנדלען?
װאָס פֿאַר אַ קאַטאָװעסדיקע
װיצן
מײן פּאָעזיע-ברודער מיט די באַקנבאַרדן,
דאַרשנט ַ
מײן מאַמע-לשון גײט באַלד אונטער?
אַז ַ
מיר װעלן נאָך אין הונדערט יאָר אַרום דאָ קענטיק זיצן
בײ דעם אירדן.
און פֿירן די דיסקוסיע ַ
װײל אַ שאלה נאָגלט און נאָגלט:
ַ
אױב ער װײס גענױ װוּ
די תּפֿילה פֿון בערדיטשעװער,
איהואשעס ליד

און קולבאַקס
װאָגלט
צו דעם אונטערגאַנג --
טאָ זאָל ער מיר ,אַ שטײגער,
אָנװײזן _װוּהין_ די שפּראַך גײט-אונטער?
ַ
בײ דעם כּותל-מערבֿי?
אפֿשר ַ
אױב יאָ ,װעל איך דאָרט קומען ,קומען,
עפֿענען דאָס מױל,
און װי אַ לײב,
פֿײערדיקן צונטער,
אָנגעטאָן אין ַ
אײנשלינגען דעם לשון װאָס גײט-אונטער,
ַ
מײן ברומען!
אײנשלינגען און אַלע דורות װעקן מיט ַ
ַ
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"מאַמע-לשון"
מענדל טאַבאַטשניק )(1975-1894
מײן מאַמע מיך,
געכאָװעט האָט ַ
געניאָנטשעט און דערצױגן,
ס'האָט דער שװערער לעבנסיאָך
איר רוקן אױסגעבױגן.
זי האָט פֿאַרװיגט מיך מיט געזאַנג,
מיט לידער שטיל ,אין ייִ דיש,
מיט מאַמע-לשון מיך געפֿלעגט --
צי דען איז עס אַ חידוש?
אײנגעזאַפּט אין זיך,
האָב איך ַ
דורך טעג און לאַנגע יאָרן,
מײן מאַמעס ניגון ציטעריק --
ַ
מײן געבױרן.
די שפּראַך פֿון ַ
און װי אַ זכר האַלט איך איצט
טײער --
אָט די ירושה ַ
מײן מאַמעס אַלטע מוטערשפּראַך,
ַ
פֿײער ...
געלײטערט איז אין ַ
ַ
װאָס

