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A GUTER SIMEN 
 
A foter hot amol mitgenumen zayn zun in a kretshme un beyde hobn 
genumen trinken. Der foter, velkher hot gevolt ophitn dem zun fun vern 
tsufil shiker, ruft zikh tsu im on: 
-Mayn zun, du konst trinken gezunterheyt, ober ven du ves derfiln, az du 
verst shiker, zolstu oyfhern. 
- Vi azoy tate, fregt der zun, vel ikh visn az ikh ver shiker? 
-Zest, makht der foter, dort in vinkl zitsn tsvey mentshn, iz oyb du vest 
zen fir, zolstu visn, az du bist shiker. 
- Ober, tate, shreyt oys der zun, es zitst dokh dort nor eyner !... 
 

 ַא גוטער סימן
 

ַא ֿפָאטער הָאט ַאמָאל מיטגענומען זַײן זון אין ַא קרעטשמע און בײדע הָאבן 
גענומען טרינקען דער ֿפָאטער װעלכער הָאט געװָאלט ָאּפהיטן דעם זון ֿפון 

 װערן צוֿפיל שּכור רוֿפט זזיך צו אים ָאן
ערֿפילן ַאז ײט ָאבער װען דו װעסט דהמַײן זון דו קָאנסט טרינקען געזונטער

 דו װערסט שּכור זָאלסטו ָאֿפהערן
 װי ַאזױ טַאטע ֿפרעגט דער זון װיל איך װיסן ַאז איך װער שּכו

זעסט מַאכט דער ֿפָאטער דָארט אין װינקל זיצן צװײ מענטשן איז אױב דו 
 װעסט זען ֿפיר זָאלסטו װיסן ַאז דו ביסט שּכור

דָארט נָאר אײנערָאבער טַאטע שרײט אױס דער זון עס זיצט דָאך   
 
 

A GUTER TERETS 
A yingl iz a gantse vokh nit gegangen in kheder. Ven er iz montik gekumen 
in kheder, fregt im der rebe: 
-Moshele, farvos bistu a gantse vokh nit gekumen in kheder? 
-Farshteyt ir mikh, rebe, entfert Moshele, zuntik un montik bin ikh 
geven nit gezunt, un dinstik hob ikh gezen, az mitvokh vel ikh nit konen 
kumen, hob ikh zikh getrakht, vi kon ikh kumen donershtik, az freytik iz 
shoyn erev shabes ? 
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רוץיַא גוטער ּת  

 
דער רעבע  ֿפרעגט אים .רדחגעגַאנגען אין  ניט ַא יִינגל איז ַא גַאנצע װָאך   

? רדחטו ַא גַאנצע װָאך ניט געקומען אין סֿפַארװָאס בי ,לההמש-  
זונטיק און מָאנטיק בין  ,לההט משרענטֿפע ,רעבע , ֿפַארשטײט איר מיך-

איך געװען ניט געזונט און דינסטיק הָאב איך געזען ַאז מיטװָאך װעל איך 
יך קומען דָאנערשטיק װי קָאן א :הָאב איך זיך געטרַאכט .קָאנען קומען טני

?שֿבת ֿבַאז ֿפרײטיק איז שױן ער  

 
EYGENS UN YENEMS 

 
2 amolike shokhente bagangenen zikh nokh dem, vi zey hobn zikh etlekhe 
yor nit gezen. Ruft zikh op di ershte: 
- Nu un vos makht epes ayer zun, Yankl ? 
Entfert di tsveyte: 
- Er hot shoyn khasene gehat, ober er hot, nebekh gornit gut getrofn. 

Zayn vaybl iz bay zikh a gantse pritste un a foyle. Er muz ir yedn 
frimorgn tsutrogn di kave tsum bet. Zi vil nit ton a hant in kaltn vaser, 
un anshtot im opkokhn a lefl gekekhts, shlept zi im in restauranen un 
in hoyz, muz er vashn un ramen. Ikh zog aykh s’iz an oyg im gots 
rakhmones. 

    Fregt vider di tsveyte: - Azoy? Un vos tu ayer tokhter Ruti? 
- Ruti  hot oykh khasene gehat, un zi hot ongetrofn a goldenem 
yungerman ! Er blozt nokh ir di trit. Er lozt ir nit ton keyn hant in kaltn 
vaser. Er trogt dokh ir tsu di kave in bet arayn , un lozt ir nit vashn un 
nit ramen. Alts tut er aleyn ! Zi iz, keyn ayin hore, mazeldik, s’zol ir nor 
nit farshtert vern. 

 
 אײגענס און יענעמס

 
זיך  צװײ ַאמָאליקע שדכנטע בַאגַאנגענען  

.נָאך דעם װי זײ הָאבן זיך עטלעכע יָא ניט געזען  
:רוֿפט זיך ָאּפ די ערשטע  

?ר זון יַאנקלעײַ ַאכט עּפעס ַאמאון װָאס ,נו -  
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:ענטֿפערט די צװײטע  
 .ָאבער עט הָאט נעבעך גָארניט גוט געטרָאֿפן  ,ער הָאט שױן חתונה געהַאט-

ער מוז איר יעדן .ַא ֿפױלע  ע אוןטזַײן װַײבל איז בַײ זיך ַא גַאנצע ּפריצ
זי װיל ניט טָאן ַא הַאנט אין קַאלטן .ֿפרימָארגן צוטרָאגן די קַאװע צום בעט 

שלעּפט זי אים אין  \קעכץעװַאסער און ַאנשטָאט אים ָאּפקָאכן ַא לעֿפל ג
 איז 'איך זָאג אַײך ס .און אין הױז מוז ער װַאשן און רַאמען,רעסטָארַאנען 

.רחמנוּת סטָאגױג אין ן אַא  
: ֿפרעגט װידער די צװײטע  

?און װָאס טו אַײער טָאכטער רוטי,ַאזױ -  
ָאלדענעם גרוטי הָאט אױך חּתונה געהַאט און זי הָאט ָאנגעטרָאֿפן ַא ,ָא - 

.ער בלָאזט נָאך אין די טריט.יונגערמַאן   
.ער לָאזט זיך ניט טָאן קײן הַאנט אין קַאלטן װַאסער  

רַײן און לָאזט איר ניט װַאשן ַאצו די קַאװע אין בעט ער טרָאגט דָאך איר 
זָאל  'ס !הרע מזלדיק -ןיזי איז קײן ע .ַאלץ טוט ער ַאלײן.און ניט רַאמען 

.איר נָאר ניט ֿפַארשטערט װערן  
 

 

A SPETSIALIST A DOCTOR 
 
A froy kumt tsu der kase fun a kino teater un heyst zikh gebn a bilet. 
Git di billet- farkoyfer a zog: 
-A euro mit tsen centim, bite. 
-S’teytsch? Fregt di froy an iberrashte 
-Azoy fil mont ir far a billet in kino ? 
-Ober, makht di kasirerin, veyst ir den nit, az s’hpilt haynt Dr Jivago ? 
- O !- entfert di froy, der doctor muz aponim zayn a spetsialist.. 
 

 

 ַא סּפעצִיַאליסט ַא דָאקטָאר
 

טעַאטער און -ַא ֿפרױ קומט צו דער קַאסע ֿפון ַא קינָא 
.הײסט זיך געבן ַא בילעט  

:ַא זָאג יןֿפַארקױֿפער -גיט די בילעט  
. עמיט צען סענטים ביט ָאַא יור -  

 
ֿפרעגט די ֿפרױ ַאן איבערַאשטע? טַײטש 'ס -  
אין קינאָ ַא בילעט  פאר ַאזױ ֿפיל מָאנט איר -  
 .שּפילט הַײנט דר ס' ַאז ,מַאכט די קַאסירערין װײסט איר דען ניט ,ָאבער -

  זשיוואגא?
ט.ן ַא סּפעציַאליסײַ דער דָאקטָאר מוז ַאּפנים ז ,יוענטֿפערט די ֿפרא!  -  
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AN ANDER SORT MENTSH   ַאן ַאנדער סָארט מענטש -  

 
Ikh bin an ander sort mentsh 
Ikh hob faint shparn zikh mit 
mentshn, afile dortn vu ikh veys 
az ikh bin absolut gerekht un 
yener iz durkhoys umgerekht. 
 

 

Ikh hob nisht lib aroyftsutsvingen 
mayn meynung oyf a mentshn. 
Afile dort vu yene shteyt gaystik 
nideriker fun mir. 
 

Ikh meg zikh barimen, az es 
zaynen geven faln, vu mentshn 
hobn mikh eynfakh ruinirt, un ikh-
hob geshvign un nisht geredt a 
vort, nisht gezogt afile az m’darf 
es nisht ton un s’iz nisht keyn 
yosher. 
 
Ikh vel bringen bayshpiln. 
Anumelt bay nakht khap ikh zikh 
oyf, derze ikh, vi nebn mayn bet 
shteyt an unbakanter ganev, fun 
niderikstn typ, nor zeyer a 
hoykher un gut geboyt. Shtey 
nebn mayn bet mitn revolver in 
hant un hinter im shtet nokh 
eyner mit a lamterndln, oykh a 
fremder un oykh zeyer an 
atletisher yunger man. 
 

מענטש טאיך בין ַאן ַאנדער סָאר  
איך הָאב ֿפַײנט שּפַארן זיך מיט 

ַאֿפילו דָארטן װּו איך װײס ,מענטשן 
כט און עסָאלוט גערן ַאביַאז איך ב

.יענער איז דורכױס אומגערעכט  
 
 

איך הָאב נישט ליב ַארױֿפצוצװינגען 
ַאֿפילו , מַײן מײנונג אױף ַא מענטשן

 דָארט װּו יענע שטײט
.נידעריקער ֿפון מיר סטיקגײ  

 
,איך מעג זיך בַארימען  

,ַאז עס זַײנען געװען ֿפַאלן  
ך װּו מענטשן הָאבן מיך אײנֿפַא

געשװיגן און  ן איך הָאבנירט אויִ ור
געזָאגט  טניש,נישט גערעדט ַא װָארט

דַארף עס נישט טָאן און 'ַאֿפילו ַאז מ
איז נישט קײן יושר 'ס  

 
:איך װעל ברינגען בַײשּפילן  

ַאנומלט בַײ נַאכט כַאּפ איך זיך אױף 
װי נעבן מַײן בעט שטײט  דערזע איך,

,ַאן אומבַאקַאנטער גנבֿ   
נָאר זײער ַא  ,ֿפון נידעריקסטן טיּפ

.הױכער און גוט געבױט  
 ןט נעבן מַײן בעט מיטיישט

רעװָאלװער אין הַאנט און הינטער 
ט נָאך אײנער מיט ַא ייאים שט

.אױך,לַאמטערנדל   
ַא ֿפרעמדער און אױך זײער ַאן 

.שער יונגער מַאןיטעלטַא  



 5

 

-Gutn ovnt !—zog ikh- vos vintshn 
di gentlayter? 
-Mir vintshn aykh tsu baganvenen! 
Hot der moralish gezunkener 
ganev geentfert mir mitn revolver 
vi mit epes andersh. 
-Un der yunger man dort mitn 
lamterndl vet aykh helfn? 
 

 

-Yes, er hot oykh a revolver, un 
tomer vet zayn neytik, shtet fun 
droysn nokh eyner, a barimter 
merder. Trakht ikh a vayle mit di 
hent in luftn un zog : 
 

 
-Gentllayter, ikh vel zikh mit aykh 
nisht shparn, tsi ir zayt gerekht 
tsi ikh. 
 Itst iz iberhoypt nisht di tzayt 
far frayndlekhe diskusies.Efsher 
shpeter,  dervayl ken ikh aykh 
zogn, az ikh vel zikh mit aykh 
nisht aynraysn, un aykh lozn 
ganvenen vifil ir vilt, un nisht 
akhtndik deroyf vos ir zayt mit 
absolute fremde, ruf ikh tsu aykh 
oys: fraynd, kukt nisht deroyf vos 
ikh bin a bisl blas un se tsitern 
bay mir di hent, nemt vos ir kont-
Ikh vel aykh absolut gor nisht 
zogn ikh zol afile visn az ir vet 
mir ruinirn. 

 
זָאג איך װָאס װינטשן די  נט,גוטן ָאװ -
?טערײַ שענטלזד  
!אַײך צו בַאגַאנֿבנעןמיר װינטשן  -  

הָאט דער מָארַאליש געזונקענער גנֿב 
ריגעענטֿפרט מ  

מיטן רעװָאלװער װי מיט עּפעס 
 ַאנדערש

און דער יונגער מַאן דָארט מיטן  -
 לַאמטערנדל װעט אַײך העלֿפן

 
ער הָאט אױך ַא רעװָאלװער , יעס  -

ט ייק שטטיער װעט זַײן נײאון טָאמ
בַארימטער   ֿפון דרױסן נָאך אײנער ַא

.מערדער  
טרַאכט איך ַא װַײלע מיט די הענט אין 

:לוֿפטן און זָאג  
 

יט מאיך װעל זיך  ,טערשענטלײַ זד -
,אַײך נישט שּפַארן  

.צי איר זַײט גערעכט צי איך  
איצט איז איבערהױּפט נישט די צַײט 

ֿפשר איסקוסיעס דנדלעכע ײַ ֿפַאר ֿפר
 ,שּפעטער דערװַײל קען איך אַײך זָאגן

 יט אַײך נישטמַאז איך װעל זיך 
נען ענֿבאון אַײך לָאזן  ג,אַײנרַײסן 

און נישט ַאכטנדיק ,װיֿפיל איר װילט 
ַאבסָאלוט  רדערױף װָאס איר זַײט מי

רוף איך צו אַײך אױס  ,ֿפרעמדע
קוקט נישט דערױף װָאס איך  .ֿפרַײנד:

ן בַײ רבין ַא ביסל בלַאס און סע ציטע
ס איר קָאנט נעמט װָא,מיר די הענט 

איך װעל אַײך ַאבסָאלוט גָאר נישט 
ַאז איר  ,איך זָאל ַאֿפילו װיסן,זָאגן  

.װעט מיר רוִינירן  
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Ot aza sort mentshl bin ikh mir! ָאט ַאזַא מענטשל בין איך מיר!  
 

Zey veln zitsn in vogn- זײ װעלן זיצן אין װָאגן   
 

 
 
 

A heymisher balegole hot amol genumen etlekhe parshoynen tsu 
forn mit zey in an ander shtetl. 
Hot er mit zey ayngetanet azoy : 
- Az es vet kumen bargaroyf, vet ikh dokh aleyn veln gikher geyn tsu 
fus, makhmes s’iz dokh a tsar baaley- khaim oyfn ferdl. Nu, un barg 
arop darft ir dokh visn az s' iz beser tsu geyn tsu fus, vayl s' iz 
faran a sakone tsu hitsn oyfn vogn. Nu, un oyfn glaykhn veg iz dokh 
poshet a mekhaye tsu spatsirn bay der zayt unter di beymer… 
-Oyb azoy, rufn oys di parshoynen, ven je velen mir zitsn in vogn ? 
-Vos heist ven ? Makht der balegole ven mir veln zikh opshteln tsu 
gebn dem ferd, vet ir ale kenen zitsn oyfn vogn ! 
 
 

ַא הײמישער בַאלעגָאלע הָאט ַאמָאל גענומען עטלעכע ּפַארשױנען 
.צו ֿפָארן מיט זײ אין ַאן ַאנדער שטעטל  

: ַאזױ נטהָאט ער מיט זײ אַײנגעטה  
גיכער  עלןוו ַאז עס װעט קומען בַארגַארױף װעט איר דָאך ַאלײן - 

 -.חִיִים אױֿפן ֿפערדל  -איז דָאך ַא צער ֿבעלי מחמּת ס',גײן צו ֿפוס 
איז בעסער צו גײן 'ּפ דַארֿפט איר דָאך װיסן ַאז סאון בַארג ַאראָ  ,נו

און ,נו .װַײל ס'איז ֿפַארַאן ַא סּכנה צו היצן אױֿפן װָאגן  ,צו ֿפוס
גלײכן װעג איז דָאך ּפשוט ַא מחיה אױֿפן  
.ַאצירן בַײ דער זַײט אונטער די בײמערצו שּפ  

רוֿפן אױס די ּפַארשױנען ,ױב ַאזױא -  
?װָאגן ןן מיר זיצן אישע װעלז -װען   

װען מיר װעלן ,מַאכט דער בַאלעגָאלע ?װָאס הײסט װען -  
איר ַאלע קענען  װעט,דעם ֿפערד עסן  זיך ָאּפשטעלן צו געבן  

ןזיצן אױֿפן װָאג  
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MAYONNAISE 
 
Eynmol iz an oreman gekumen tsu a gevir, gemakht im a krum ponim, vi 
eyner vos hot shoyn etleke teg in moyl nisht gehat. Un baym gevir in 
hartsn , hot zikh epes shtark dervekt dos rakhmones, un er hot 
arayngeshtekt di hant in keshene, aroysgenumen fun dort a gantsn rubl 
un gegebn dem oreman. 
Mit a por sho shpeter geyt der gevir arayn in a feyner gorkikh un gefint 
dort dem zelbikn oreman vi er zitst zikh un est mayonnaise fun fish. Vert 
er oyfgebrakht, geyt tsu im un zogt, a gebeyzer : 
- Ot oyf dem geyt es a yid iber di hayzer un nemt tsunoyf nedoves tsu 
esn mayonnaise? 
- Ikh farshtey aykh nisht, makht der oreman in kaas, frier, eyder ikh 
hob gehat a rubl in keshene hob ikh keyn mayonnaise nit gekont esn, itst 
az got hot mir geholfn un ikh hob dem rubl bakumen, tor ikh nit esn? 
-Oyb azoy, zogt she mir, ven fort vet mir oyskumen tsu esn mayonnaise? 
 

ָאנעזימַא  
 

,מען געקומען צו ַא גֿבירעָאר ןאײנמָאל איז ַא  
ּפנים װי אײנער װָאס הָאט שױן עטלעכע טעג אין  קרוםכט אים ַא ַאגעמ

הָאט זיך עּפעס שטַארק  ,און בַײם גֿביר אין הַארצן .מױל נישט געהַאט
ן איאון ער הָאט ַארַײנגעשטעקט די הַאנט  , דערװעקט דָאס רחמנות

.ַארױסגענומען ֿפון דָארט ַא גַאנצן רובל און געגעבן דעם ָארעמַאןקעשענע   
  מיט ַא ּפָאר שעה שּפעטער גײט דער גֿביר ַארַײן אין אַ 

ֿפײנער גָארקיך און געֿפינט דָארט דעם זעלביקן ָארעמַאן װי ער זיצט זיך און 
ַא  גטם און זָאיגײט צו א ,װערט ער אױֿפגעברַאכט .ֿפון ֿפיש  ָאנעזימַאעסט 

: עבײזערג  
ָאט אױף דעם גײט עס ַא יִיד איבער די הַײזער און נעמט צונױף נדֿבות צו 

? ָאנעזיַאעסן מ  
ִיער אײדער רֿפ .מַאכט דער ָארעמַאן אין ּכעס,ך  נישט ך ֿפַארשטײ אײַ אי -

נט ָאָאנעז ניט געקיַאאיך הָאב געהַאט ַא רובל אין קעשענע הָאב איך קײן מ
ָאט הָאט מיר געהָאלֿפן און איך הָאב דעם רובל בַאקומען עסן. איצט ַאז ג

.טָאר איך נישט עסן  



 8

װען ֿפָארט װעט מיר אױסקומען צו עסן  , שע מירזזָאגט  ,אױב ַאזױ -
? ָאנעזימַא  

 

ZI IZ ZIKH MODE 
 
A yidene hot gekoyft a loterie- tsetl. Hot zi, farbeygeyendik a 
shul gezogt: 
Ribono shel olam, oyb ikh vel gevinen dos groyse gevins, vel ikh 
lozn farrikhtn un ibermolen di shul. Ven es iz gekumen di tsiung 
fun di numern, un zi hot farloyrn, hot di yidene tsu zikh aleyn a 
zog geton: 
Undzer tate in himl iz take a kluger! 
Er hot nokh frier gevust, az ikh vel di shul nisht farrikhtn un nit 
ibermoln. 
 

ודהי איז זיך מז  
 

צעטל -ַא יִידענע הָאט געקױֿפט ַא לָאטערִיע   
 הָאט זי ֿפַארבַײגײענדיק ַא שול געזָאגט

אױב איך װעל געװינען דָאס גרױסע געװינס, װעל  ,שעל עלום ונוריב
.יכטן און איבערמָאלן די שולראיך לָאזן ֿפַאר  

נומערן  װען עס איז געקומען די ציונג ֿפון די  
:הָאט די יִידענע צו זיך ַאלײן ַא זָאג געטָאן ,לױרןרָאט ֿפַאאון זי ה  

! אונדזער טַאטע אין הימל איז טַאקע ַא קלוגער -  
יכטן און רַאז איך װעל די שול נישט ֿפַאר טער הָאט נָאך געװּוס

! ניט איבערמָאלן  
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DI MOYL TSU GROYS FAR DI TSEYN 
 

 
 

Mayn feter grunem hot, nit far aykh gedakht, tsores mit di tseyn. 
Vet ir dokh fregn:  vos makht men? 
Az m ‘hot tsores mit di tseyn, get men tsum dentist. 
Hert ir dos az dos iz dokh di tore vos der feter iz gegangen tsum dentist 
Un mayn feter dertseylt mir di gantse geshikhte. 
Azoy vi er hot zikh nor avekgezetst baym dentist oyfn tsher un der 
dentist hot a kuk geton bay im in moyl arayn, hot er, der dentist heist es, 
a zog geton: 
Fe.. Ayere tseyner hobn nit di vert vos di moyl trogt zey.. 
Gel un tsefoylt vi a yapanisher diplomat.. Ot vifil tseyner ir hot in moyl, 
azoy fil darf men aroysnemen. Fregt im mayn feter a tseshrokener 
-Ober vos far a ponim doctor, vel ikh hobn on tseyner ? 
-Farloz zikh oyf mir, ikh vel aykh araynshteln a naye set, vayse perldike 
tseyn. Ikh hob faynt tsu baraysn mayne kundn, khotsh raysn iz mayn 
melukhe kha kha kha.. 
 

 
 
Avek a por vokhn, mayn feter geyt shpiln a poker. Zetst er zikh avek 
shpiln mit a fraynt, un ven er git a zog fir hundert ,flien im aroys di 
oybershte tseyn fun moyl .Mayn feter filt vi zikh tsu bagrobn in drerd 
arayn. Ober shpiln muz men , un azoy vi er git zikh a zog 450, glitshn zikh 
im aroys di untershte tseyn ,un farflien tsu im in gorgl arayn. Vayzt oys 
az der dentist hot im gemakht dem set tsu loyz un loyze tseyner zaynen 
vi kaloshn oyf kleyne shikh.. Zey shlepn zikh 
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 די מױל איז צו גרױס ֿפַאר די צײן
 

.רות מיט די צײןצ ,ניט ֿפַאר אַײך געדַאכט ,מַײן ֿפעטער גרונעם הָאט  
? װעט איר דָאך ֿפרעגן װָאס מַאכט מען  

דענטיסט םוצ ןט מעייהָאט צרות מיט די צײן ג מ'  זַא  
טער איז דָאך די ּתורה װָאס דער ֿפע ַאז דָאס,הערט איר דָאס   

.ען צום דענטיסטגאיז געגַאנ  
.און מַײן ֿפעטער דערצײלט מיר די גַאנצע געשיכטע  

ַאזױ װי ער הָאט זיך נָאר ַאװעקגעזעצט בַײם דענטיסט אױֿפן טשער 
און דער דענטיסט הָאט ַא קוק געטָאן בַײ אים אין מױל ַארַײן הָאט 

:ַא זָאג געטָאן ,דער דענטיסט הײסט עס ,ער  
.די װערט װָאס די מױל טרָאגט זײ אַײערע צײנער הָאבן ניט! ֿפע   

 געל און צעֿפױלט װי ַא יַאּפַאנישער דיּפלָאמַאט
ָאט װיֿפיל צײנער איר הָאט אין מױל ַאזױ ֿפיל דַארף מען 

.ַארױסנעמען  
ָאבער װָאס ֿפַאר ַא  ''- ,ַא צעשרָאקענער ,ַײן ֿפעטערמגט אים עֿפר

? '' װעל איך הָאבן ָאן צײנער ,דָאקטָאר ,ּפנים  
ַארלָאז זיך אױף מיר אילה װעל אַײך ַארַײנשטעלן ַא נַײע סעט ֿפ

רעלדיקע צײן איך הָאב ֿפַײנט צו בַארַײסן מַײנע קונדן עװַײסע ּפ
 כָאטש רַײסן איז מַײן מלָאכה

! כַא כַא כא  
 

.מַײן ֿפעטער גײט שּפילן ַא ּפָאקער , ַאװעק ַא ּפָאר װָאכן  
נט און װען ער גיט ַא זָאג ֿפיר צט ער זיך ַאװעק שּפילן מיט ַא ֿפרײַ יא

.ֿפלִיען אים ַארױס די אױבערשטע צײן ֿפון מױל ,הונדערט  
.מַײן ֿפעטער ֿפילט װי זיך צו בַאגרָאבן אין דרערד ַארַײן  

און ַאזױ װי ער גיט זיך אַ  ,ָאבער שּפילן מוז מען  
גליטשן זיך אים ַארױס די אונטערסטע צײן און  ,450זָאג  

װַײזט ַאױס ַאז דער דענטיסט  .גָארגל ַארַײן ןאים אי ֿפַארֿפלִיען צו
ע צײנער זַײנען װי זױלאון  , ױזלהָאט אים געמַאכט דעם סעט צו 

.זײ שלעּפן זיך ..קַאלָאשן אױף קלײנע שיך  
 

 


