
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodie d’après Oyfn Pripetshik de Warshawsky 

 

 

Source :  Yitskhok Niborski 

My Town Motele (Jerusalem, 2002). 

Original : 
 �יַיערל א ברענט 
רי
עטשיק אוי��

 ,הייס איז שטוב אי� או�

 קינדערלע� קליינע לערנט רבי דער או�

 .בית-�ל� דע�

 

 טיַיערע זשע געדענקט ,קינדערלע� זשע ז�גט

 ,דאָ  לערענט איר וו�ס

 מ�ל אַ  נ�� ט�קע או� מ�ל אַ  נ�� זשע ז�גט

� .אָ  — �ל� קמ

 

 חשק יסגרו מיט ,קינדער ,לערנט

 .�� איַי� אי� ז�ג �זוי

 ,עי"רי קענע� איַי� פו� גיכער וועט'ס ווער

 .פ�� אַ  ב�קומט דער

 

 מורא נישט ה�ט ,קינדער לערנט

 ;שווער איז �נהייב יעדער

 ,#ורה געלערנט ה�ט וו�ס דער גליקלע�

 ?מער נ�� מענטש אַ  ד�ר� צי

 

 ,ווער� עלטער ,קינדערלע� וועט איר �ז

 פ�רשטיי� �ליי� איר ועטו

 ,טרער� ליג� אותיות די אי� ווי�ל

 .געוויי� ווי�ל או�

 

 ,שלע
� גלות דע� קינדערלע� וועט איר �ז

 ,זיַי� אויסגעמוטשעט

 .שע
� %ח אותיות די �ו� איר ז�לט

 .�ריַי� זיי אי� קוקט

 

Parodie : 
 �יַיערל א ברענט 
רי
עטשיק אוי��

 ,הייס איז ובשט אי� או�

 ,�ריַיערל אַ  ג�ר נ�� ,שריַיבערל אַ  או�

 .בית–�ל� לערנט

 ,נחתל ,זשע ז�ג ,#כשיטל ,זשע ז�ג —

 ? דאָ  שוי� ה�לטסט דו וו&


תחל אַ  איז �ט ,�צינד טר�� לער�‘כ — : 

 .אָ  — �ל� 
תח

 �יַיערל א ברענט 
רי
עטשיק אוי��

 ,הייס איז שטוב אי� או�

 ,דריַיערל אַ  שוי� ער כַא
ט שורה אַ  ר��

 .שווייס מיט ָא
 גייט ,שריַיבט

 ,נישט גליַיכ� זיַי� ה�ט ,גרויס ג�ר 
�עט אַ 


אָ  עדג�ר סיַיד� — 

 ,שניט רעכט� דע� �צינד געכַא
ט ,ג�ט ד�נקע�

 .אָ  — �ל� חיריק

 
 שטער� אונדזער דערהער� מ�ל אַ  ד�ר�

 ,מ�דער� סטיל �ו� ניַיס אַ 

 ,ליטער�טור–נ�טור נ�ר שוי� אוי� ער שריַיבט

 .בור–שור — ב��–שטר��–גר��

 ,הינטעלע� ביל� ,ווינטעלע� בל�ז�


ינטעלע� גריבלע� ,שוויבלע�, 

 ,נישטאָ  ג�ר עי"רי קיי� ,
עטרישקע ה�קר

� ! וויאָ  … �ל� קמ

 �ק�דעמיעלע �� שוי� מע� דערלעבט ווי

 : שעה גוטער אַ  אי�


רעמיעלע אַ  מיט מ�כ� סטי
ענדיע אַ  

 .אָ  — �ל�–קמ� ��ר

Chanson et satire 

Reb Mordkhele (1861 - 1917) 

De son vrai nom Khaim Tshemerinski, il se moque ici des 
écrivains yiddish modernes dont le niveau d’instruction est 
parfois déclinant, dans la continuité de la Haskala qui prenait 
pour cible de raillerie les hassidim. 


