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טשינ טסיגראפ

עכלעוו ןדיישטנא ןעק ָראטָקאד רעייא ָראנ•
,ןעמענ טָלאז ריא תופורת

עביטקעפא ןוא רעכיז ןענעז תופורת עשירענעג•
ןענעז ןוא תופורת ןכייצנעקראמ ןופ עיָפאק
ָ.גנוריגער עלארעדעפ יד ייב טָבארפרא

ןגעוו רעקעָטאפא ןוא ָראטָקאד רעייא טגערפ•
.תופורת עשירענעג

וצ טסיגראפ ָראטָקאד ןיימ ביוא ָסאו
ראפ סגנוגיילעב םעד ןעמיקעב
?הפורת ןכייצנעקראמ
וצ טסעפ ָראטָקאד רעייא ןפורנייא ןעק רעקעָטאפא רעד
ראפ גיטכיר זיא הפורת ןכייצנעקראמ יד ביוא ןלעטש
.ךייא

ןוא הפורת א גיטיונ ףראד ךיא ביוא ָסאוו
?ןָסאלשעג זיאָ ארויב סָראטָקאד םעד
,טפעצער עגיטליג א ָטאה ריא ביוא ,לאפטיונ א ןיא
ָגאזרעפ םעניילק א ןגָראזעב ךייא ןעק רעקעָטאפא רייא
וצ ןדנעו ךיז טנעק ריא זיב הפורת ןכייצנעקראמ יד ןופ
.קינילק רעדואָ ארויב  סָראטָקאד רעייא ןיא ןעמעוו

ןא ןופ סליפ עניימ ןענעז ָסאוו ראפ
?ןייז ןגעלפ יז יוו עבראפ ערעדא
ייז לייוו ןעייזסיוא שרעדנא ןענעק תופורת עשירענעג
ייז .טפאשלעזעג עכילדישרעטנוא ןא ייב ןפאשעג ןענעז
רעדוא עבראפ עכילדישרעטנוא א ןופ ןייז ןענעק
ןוא רעכיז יוזא ךיילג ןענעז ייז רעבוא ,טלאטשעג
.הפורת ןכייצנעקראמ יד יוו ביטקעפא

 תופורת עשירענעג רעד זיא ָסאו
? םארָגארפ
א ןביירשראפ וצ סָראטָקאד ןופ טרעָדאפ ץעזעג רעד
א ןעָמאקעב ייז ןדייס ,הפורת א ןופ עיסרעוו עשירענעג
.הפורת ןכייצנעקראמ א ראפ שינעביולרא לעיצעפס

?הפורת עשירענעג א זיא ָסאו
ןכייצנעקראמ א ןופ עיָפאק א זיא הפורת עשירענעג א
עכיילג יד טימ הפורת עכיילג יד זיא סא .הפורת
רדוא ,הפורת ןכייצנעקראמ יד יוו עטנעָנאפָמאק עוויטקא
.טפאשלעזעג ערעדנא ןא ייב טפאשעג ךעלטנייועג

טוג יוזא ךיילג הפורת עשירענעג א זיא
?הפורת ןכייצנעקראמ א יוו
עשירגנעג יד זא טרעכיזראפ גנוריגער עלארעדעפ יד ָ.אי
ןכייצנעקראמ יד יוו ביטקעפא ןוא רעכיז יוזא זיא הפורת
טנייה ןיוש טמענ ריא זא ךילגעמ זיא סא) .הפורת
(תופורת עשירגנעג

הפורת ןכייצנעקראמ א םענ ךיא ביוא ָסאוו
?עיסרעוו עשירגנעג א ָטאה עכלעוו
ןכייצנעקראמ רעייא ראפ ןָלאצאב טשינ טעוו דייקידעמ
וצ ןא טפור ָראטָקאד רעייא ביוא ןדייס הפורת
סגנוגיילעב םעד טביירש ןוא גנוגיילעב א ןעמיקאב
 .טפעצער רעייא ךיוא רעמונ
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