גרינע מדינ
צײטשריפֿט
אַ י ִידישע ליטעראַרישע ַ

ס׳איז דאָ אַ באַקאַנט װערטל ,װאָס װ ַײזט אָן װי גרינג ס׳קען ז ַײן צו רעדן ייִ דיש:
"העברעיִ ש לערנט מען ,ייִ דיש רעדט פֿון זיך אַלײן" (Hebreeuws leer je, Jiddisj
 .(spreekt vanzelfפֿאַרשטײט זיך ,אַזױנס זאָל מען נעמען מיט אַ פּיצעלע זאַלץ .ייִ דיש
האָט אַ גראַמאַטיק ,אַ ריזיקן װערטער-אוצר און אומגעצײלטע רײען אַפֿאָריזמען
און פֿאָלקס-אידיאָמען .מיט דעם אַלץ דאַרף אַ תּלמיד אָנשטאָפּן דעם קאָפּ .אַ
קלײניקײט!
מיט כּמעט הונדערט יאָר צוריק האָט מען אין טשערנאָװיץ זיך צוגעגרײט צו דער
ערשטער װעלט-קאָנפֿערענץ פֿאַר דער ייִ דישער שפּראַך .לסוף האָט מען ייִ דיש-לשון
פּראָקלאַמירט װי "אַ נאַציאָנאַלע ייִ דישע שפּראַך" .װיכטיקער װי די רעזאָלוציע איז
געװען די השפּעה װאָס די קאָנפֿערענץ האָט געהאַט אױף דער ייִ דישער קולטור און
ליטעראַטור .אײניקע מוסטערן װעט איר געפֿינען אין אונדזער ה ַײנטיקן נומער.
Losse nummers: € 6,00. U ontvangt het blad gratis wanneer u voor € 30,- per jaar donateur wordt van de Stichting Jiddisj.
U kunt natuurlijk ook meer geven, als u ons werk wilt steunen. Bankrekening ABN-AMRO 561215499

אַ פּאָעמע פֿון איציק מאַנגער ,געבױרן אין טשערנאָװיץ 1901

שפּראַכן

די קלײנע פֿײגל אױפֿן דאַך
גיבן-אָפּ צו גאָט אַ שבֿח –
טשיריק ,טשיריק – אין זײער שפּראַך.
די גרינע זשאַבעס פֿונעם ט ַײך
גיבן-אָפּ צו גאָט אַ שבֿח –
קװאָ ,קװאָ ,קװאָ – אין זײער שפּראַך.
איך לײען יהואשעס* תּנך
און גיב צו גאָט אַ שבֿח
אין מאַמע-לשון – אונדזער שפּראַך.
* De dichter Jehoasj heeft de hele Tenach in het Jiddisj vertaald
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