
 

קַאליקע כעלעמער דער  
 

 

.װַארשע קײן ֿפור אַ  מיט ֿפָארן געלָאזט זיך הָאט יִיד כעלעמער אַ   
 צװײ מיט און זיך ֿפַאר שטַײף הענט בײדע געטרָאגן ער הָאט

  .ףַארױ נגעריֿפ

.בַאדױערט אים ַאלע הָאבן ! נעבעך קַאליקע אַ   

 ,ןריר נישט הענט די מיט ער קָאן, װָאגן צום צו גײט יִיד דער
 ַאלײן ענעשקע ֿפון אים בײַ  זָאל ער ,עגלה -בעל דעם ער בעט

.בַאצָאלן דַארף ער װָאס געלט דָאס ַארױסנעמען  

!רירן נישט נטעה יד מיט קָאן אים אױף רחמנות אַ   

. ַארױף נישט נעבעך דָאך ער קָאן ,געװ אױֿפן ַארױף װיל יִיד דער  
 מען און  ַאזשירןּפַאס די צװישן ַארױף אים זעצט עגלה -בעל דער
.עװַארש קײן טֿפָאר  

. קרעכצן ּפַאסַאזשירן ַאלע  
 איז'מ ַאז ערשט.בַאשטרָאֿפט גָאט ֿפון שװער ַאזױ איז יִיד אַ  װָאס
.געטָאן ֿפרעג אַ  יִידנען אַ  הָאט װַארשע ֿפון װַײט נישט  

 אַײך מיט איז אומגליק דָאס ַאז לַאנג שױן ,ֿפעטער מיר זָאגט
?ןגעשע  

 

.ָאנגעקוקט  כעלעמער דער הָאט ?אומגליק רעװָאס  

 הַאלט איר װָאס הענט שטײֿפע אַײערע מיט אומגליק דָאס
.ֿפינגער ָאֿפענע צװײ מיט ֿפָארױס  

 קײן ֿפָאר איך װי ַאזױ !מָאס אַ  איז דָאס. ףײַ שט ישטנ איז דָאס
 אַ  ברענגען איר זָאל איך ָאנגעזָאגט מיר װַײב מַײן הָאט װַארשע

.שיך ּפָאר  

 

 איז דָאס און מָאס אַ  ַארָאּפגענומען ֿפיס אירע ֿפון איך הָאב
.הַאלט איך װָאס, צװײטן וםצ ֿפינגער אײן ֿפון מָאס די טַאקע  

 ראי. קלענער הָאר אַ  ָאדער גרעסער הָאר אַ  זַײן נישט טָאר'ס
! מיך זי הַארגעט ,נישט ַאז .װַײב מַײן נישט קנָאט  

 

 

 

 



 

 

DER KHELEMER KALIKE 

 

A khelemer yid hot zikh gelozt forn mit a fur keyn Varshe. Hot er 

getrogn beyde hent shtayf far zikh un mit tzvey finger aroyf. 

- a kalike nebekh ,hobn ale im badoyert. 

Der yid geyt tsu tsum vogn, kon er mit di hent nisht rirn, bet er dem 

baal- agole, er zol bay im fun keshene aleyn aroysnemen dos gelt vos 

er darf batsoln. 

-A rakhmones oyf im , kon mit di hent nisht riren. 

Der yid vil aroyf oyfn veg, kon er dokh nebekh nisht aroyf. 

Der baal agole zetst im aroyf tzvishn di passagirn un men fort keyn 

Varshe. 

Ale passagirn krekhtsn. 

-Vos a yid iz azoy shver fun got bashtroft !. 

Ersht az m’iz nisht vayt fun Varshe hot a yidene a freg geton 

-Zogt mir feter, shoyn lang az dos umglik iz mit aykh  geshen? 

Vosser umglik? Hot der khelemer ongekukt. Dos umglik mit ayere 

shtayfe hent vos ir halt foroys mit tzvey ofene finger. 

Dos iz nisht shtayf; dos iz a mos! Azoy vi ikh for keyn Varshe hot 

mayn vayb mir ongezogt ikh zol ir brengen a por shikh. 

Hob ikh fun ire fis aropgenumen a mos un dos iz take di mos fun eyn 

finger tsum tzveytn, vos ikh halt. 

S’tor nisht zayn a hor gresser oder a hor klener. Ir kont nisht mayn 

vayb :Az nisht, harget zi mikh! 


