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מיט יעדער מענטשן. נאאיווע הארעפאשנע' 3שוטע, יידן גענעץ. א ווי גרויס שטעטל א

פון דארף אדער שטאט דער נאך אמאל פאן, זיין לויט אמאל : צונאמען קאמישן זיין
פארווען... און פארוואם ווייסט ווער אזוי' סתם אמאל און געקומען, איז ער וואנען

שוסטער. א  שוסטער איציק אברהם

געקענט נישט און אויוון אן צענומען האט מילער, א  צענעמער דער

אויפשטעלן. צוריק

צאר. פון צייט אין שטאט פון הויפט דער  סטאראסטע איציק

שוסטער. געוועזענער א  שוסטער יאנקעלע

שערער. א  שערער (בןציון) בענציע

בעקער. א  בעקער אלי

א געווען און שוסטער געהייסן האט ער : פארקערט געווען ווידער איז מאל א
שניידער. א געווען און סטאלאר געהייםן האט איינער שערער.

רימער. א מאן איר  רימערקע די

סלאוואטיטש. פון געקומען  סלאוואטיטשער בענציע

אליק. פון געקומען  אליקער (בןציון) בענציע

אומאן. פון געקומען  שניידער אומאניער דער

פאזשארעק. פון געקומען  פאזשארעקער מאטל

ווארשע. פון געקומען  ווארשעווער דער משה

קאלק. פון געקומען  (קאצאן) קאלקער פינקע

דער , פויק אויפן קלעזמער די מיט שפ>לן פלעגט  פויק מיטין זייזי

באראבאנטשיק

פלעגט קינדער, זיינע צו שלעכט זיין פלעגט קצב, א  המן

אוועקטרייבן. זיי

ווי האלדז אויפן בראדעווקעס צוויי געהאט האט  באבקעס די מיט איציק

באבקעלעך.

קענסט : זאגן זי פלעגט שידוך א רעדן פלעגט זי אז  שדכנטע דיי לאה ריווע

שוין איך וועל רעשט די ווילסט, דו וועמען נעמען
סאן.

קאפיקע. ארויסרעדן קענען נישט פלעגט  טאפעטע די אברהם

. (געזעצן) זאקאנעס אלע געוווסט האט  זאקאנטשיק

זייף. מאכן צו סוד דעם געוווסט האט  זייפנמאכער אוליע

הייוון. פארקויפן ארומגיין פלעגט אלט. יאר 105  בעלשם הערשל

אנשלאגן זיך פלעגט ער אז און געזעען, גוט ניט שוין

אנטשולדיקן. זיך ער פלעגט סלופ, א אין

סיעמעטשקעס. פארקויפן פלעגט , פרוי שווארצע א  שווארצע די חנהיטשקע

צע פלעגט נאכט, די ווי ארעם נעבעך, קאליקע א  קרומע די בריינדל

קראמיסלעס. אויף וואסער עמער 2 טראגן

עפעלעך מיט קוואס מאכן פלעגט נעבעך, אלמנה אן  קוואס ביילעס חנה

מארק. אין מאנטיק פארקויפן אים פלעגט און

גלייכגוערטלעך
לעטניק. א מיר מאך שטראם גראם .1

שפייען. קליינע קייען, גרויסע . 2

לאקש. לאנגער א . 3

הושענא. אפגעשלאגענע אן ווי אויס Aזעט

. פאטאצקי גראף ווי זיך ביי גרויס .5

שטעקן. א ווי דאר .6

הערינג. אויסגעווייקטער אן ווי חתן א .7

ערד. דער אין אריין מען לייגט שענערן א .8

מצרים אין און יאריד א בוידעם אויפן .9

מען. פויקט

טעפל. צום פאסט פאקרישקע די .10

רוגא, איז קלויסטער אין קלינגט מען אז .11

קיין ניט מאך און נאר קיין נישט זיי
טרעוואגע.

אלץ איז לאדן דעם פארמאכט מען אז .12

פלאדן.

אין שטיין א אריין ווארפט נאר א אז .13

נישט קלוגע צען אים קענען גארטן,

ארויסנעמען.

באד. אין דיך האב איך .14

בעזעם. א שיסט וויל, גאט אז .15

מען טאר הונט, געשלאגענעם א פאר .16

ווייזן. נישט שטעקן קיין

מוח. קאצישער א קאפ, סמאלע א .17

הבשן. מלך עוג ווי גרויס .18

לבנה. קאלקער די ווי ארום זיך פירן זיי .19

קויליטש. פורים א ווי שיינט . 20

רוקבעט. א ווי קול ?> . 21

גאל. ווי ביטער צוקער, ווי זיס . 22

יאשטשערקעס. מיט לאכט . 23
טויב. א ווי שטיל .24

שטיוול. געפוצטע און סחורה תורה . 25
וואנט. די ווי טויב . 26

כפרה. ריינע שיינע, א . 27


