
  מענטעלע-יענטעלע רױט
 

 ובט -םוי אױף בָאבע די איר הָאט .יענטעלע ,מײדעלע ַא מָאל ַא געװען
.געּפַאסט רעזײ איר הָאט מענטעלע דָאס .מענטעלע רױט ַא ןגעשָאנקע  

גערוֿפן זי הָאבן ַאלע און ,גַאס אין טרָאגן ּתמיד עס טגֿפלע זי  
.מענטעלע -רױט  

:ע מַאמ די איר צו זָאגט, ּפורים ,מָאל אײן  

  ,דלושטר ַא ,שַאט -ןהמ ַא םנע, מענטעלע רױטע דָאס ןָא וט -
 זָאל זי ,מנות-שלח ןעבבָא דער ַאװעק טרָאג און, ֿפלָאדן ,עטשלקױ-ּפורים ַא

 .װַאלד אין לַאנג ניט זיך םַאז ,זע נָאר .ניתעּת נָאכן ֿפַארבײסן צו הָאבן
.געשװינד קום און עזונטג גײ .קעז זוכן ֿפוקסן ,בײז הַײנט איז װָאלף  

 ,טַאש -המן גענומען ,מענטעלע רױטע סָאד ָאנגעטָאן הָאט מײדעלע דָאס
 און מַאמען דער מיט געזעגנט זיך ,ֿפלָאדן, קױלעטש-ּפורים ַא ,דלושטר

.בָאבען דער צו ַאװעק  

:ַאלץ טרַאכט און װַאלד אין דעלעיימ דָאס זיך גײט  
?קעז זוכט װָאס ֿפוקס און ?בײז איז װָאס װָאלף מען זעט װּו -  

?װָאלף ַא איר ֿפַאר זיך טזַײבַאװ ַאזױ טרַאכט זי װי און  

?װַאלד אין ַאזױ עס ּוגײסט װּו מײדעלע ,ּפורים-גוט -  

.עניתּת נָאכן סןַײֿפַארב צו הָאבן זָאל זי ,מנות-שלח בָאבען דער טרָאג איך -  
.לָאדעןֿפ ,קױלעטש-ּפורים ַא ,דלושטר,טַאש-המן ַא איז ָאט   

-װָאלף דער זָאגט - ?מײדעלע װָאס ּוסטייװ -  

 מנות-שלח איר קומסט דו ַאז ,זָאגן בׂשורה די בָאבען דער לױֿפן װעל'כ -
.טרָאגן  
 שטוב סבָאבע דער, לױֿפן געלָאזט ּפענדום -הענדום זיך הָאט װָאלף

.קלַאּפן ָאנגעהױבן טירעלע אין און ,געטרָאֿפן  

.טוק -טוק -טוק -טוק  

  ,מענטעלע-רױט איך בין דָאס !אױף מיר עֿפן ,בָאבעניו ,ָאבעניוב -
.עניתּת נָאכן סןַײֿפַארב צו הָאבן זָאלסט ,מנות-חשל געברַאכט דיר  

.טירעלע דָאס עֿפענען זיך װעט ,שנירעלע דָאס צי ַא הענטעלע מיטן גיב -  

 אין ןַארַײ ,טירעלע דָאס געעֿפנט ,ירעלע שנדָאס געטָאן צי ַא הָאט װָאלף
:און צוגעלױֿפן בעט בָאבעס צו ,שטיבעלע  

!הַאם הַאם !הַאם הַאם -   
.אַײנגעשלונגען בָאבעניו די   

.ַארַײנגעלײגט בעט אין איר צו זיך און ָאנגעטָאן קלײדער אירע דערנָאך  



 ַא נָאך ָאגטעיג זיך, װעלדעלע אין געגַאנגען איז מענטעלע -רױט און
 סבָאבע צו ֿפַארנַאכט ערשט און ,עלעברעט ַא אױף געהױדעט ,שעֿפעלע

.געקומען שטיבעלע  

.טוק -טוק -טוק -טוק  

,מענטעלע -טרוי ,איך בין דָאס !אױף מיך ןעֿפ ,בָאבעשי ,בָאבעשי  
.עניתּת נָאכן סןַײֿפַארב צו הָאבן זָאלסט ,מנות-שלח געברַאכט דיר  

.ֿפלָאדן, קױלעטש-ּפורים ַא ,שטרודל ,טַאש-המן ַא איז ָאט   

 ,טירעלע דָאס עֿפענען זך װעט ,שנירעלע דָאס צי ַא הענטעלע מיטן גיב -
.װָאלף דער זָאגט  

  , שנירעלע דָאס געטָאן צי ַא הענטעלע מיטן הָאט עלעמייד דָאס
 און צוגעלָאגֿפן בעט בָאבעס צו ןַארַײ ,שטיבעלע אין טירעלע דָאס געעֿפנט

.געבליבן שטײן ֿפַארװּונדערט  
?ֿפיס לַאנגע ַאזעלעכע הָאסטו װָאס !יבָאבעש ,בָאבעשי-  

.ֿפײגעלע מַײן, לױֿפן בעסער זָאל איך -  

?הענט לַאנגע ַאזעלעכע הָאסטו װָאס בָאבעשי, בָאבעשי -  

.צרלאו ןמַײ ַארומנעמען רעבעס דיך זָאל איך -  

?אױגן ברענענדיקע ַאזעלעכע הָאסטו װָאס! בָאבעשי, בָאבעשי -  

.גָאלד מַײן ,זען בעסער דיך זָאל איך -  

?צײן שּפציקע ַאזעלעכע  הָאסטו װָאס !בָאבעשָא ,בָאבעשי -  

.אױֿפעסן דיך זָאל איך -  

.געלָאזט מײדעלע אױֿפן זיך און נטגעעֿפ מױל סָאד  ברַײט הָאט װָאלף  

 גערטרע-װַאסער דער ליחיא איז װַײט ניט . געטָאןגעשרײ גרױסן ַא זי הָאט
 די און צענומען בױך װָאלֿפס דעם ,רַײןַא שטיבעלע אין ער איז ,געגַאנגען

 שטַארק זיך זײ הָאבן. ַארױסגענומען ,לעבעדיקע ַא, ֿפרישע א  ,בָאבע
 טַאש-המן ַא, לענג דער אין קױלעטש-ּפורים ַא, געדרײט רָאד אין, געֿפרײט

.דֿפריי די געװען גרױס איז 'ס און ,ברַײט דער אין  

 

לָאף ַא און ּשפרונג ַא  

.סוף ַא המעׂש דער צו  

 
: ון ֿפאויסצוג   

מעׂשהלעך  צען-קינדער קלײנע ֿפַאר  
1921 װַארשה - ליגע -קולטור  

 

 

 



 

 
YENTELE ROYT-MENTELE 
 
Geven a mol a meydele, Yentele, hot ir di bobe oyf yontev 
geshonken a royt mentele. Dos mentele hot ir zeyer gepast. Zi 
flegt es tomid trogn in gas, un ale hobn zi gerufn royt mentele. 
Eyn mol,Purim, zogt tsu ir di mame: 
-Tu on dos royte mentele, nem a homentash, shtrudl, Purim 
koyletsh, flodn, un trog avek der boben shlakh- mones, zi zol 
hobn tsu farbeysn nokhn taanis.Nor ze, zam zikh nit lang in vald. 
Volf iz haynt beyz, fuksn zukhn kez. 
Dos meydele hot ongeton dos royte mentele, genumen homn- 
tashn, shtrudl,  a purim koyletsh, flodn, zikh gezegnt mit der 
mamen un avek tsu der boben. 
Geyt zikh dos meydele in vald un trogt alts: vu zet men volf vos 
iz beyz? Un fuks vos zukht kez? 
Un vi zi trakht azoy, bavayzt zikh far ir a volf. 
-Gut Purim, meydele! Vu geystu es azoy in vald? 
-Ikh trog der boben shlakh- mones, zi zol hobn tsu farbeysn 
nokhn taanis. Ot iz a homentash, shtrudl, Purim koyletsh, flodn. 
-Veystu vos meydele?- zogt der volf- Ikh’l loyfn der boben di 
besore zogn, az du kumst ir shlakh- mones trogn. 
Volf hot zikh hendum -pendum gelozt loyfn,  der bobes shtub 
getrofn, un in tirele ongehoybn klapn: 
Tuk-tuk –tuk-tuk!. 
-Bobenyu, bobenyu, efn mikh oyf! Dos bin ikh royt mentele, dir 
gebrakht shlakh- mones, zolst hobn tsu farbeysn nokhn taanis. 
-Gib mitn hentele a tsi dos shnirele, vet zikh efenen dos tirele. 
Volf hot a tsi geton dos shnirele, geefnt dos tirele, arayn in 
shtibele, tsu bobes bet tsugeloyfn, un 
-Ham,Ham! Ham, Ham! Di bobenyu ayngeshlungen. 
Dernokh ire kleyder ongeton un zikh tsu ir in bet arayngeleygt. 
Un royt-mentele iz gegangen in veldele, zikh geyogt nokh a 
shefele, gehoydet oyf a bretele, un ersht farnakht tsu bobes 
shtibele gekumen. 



Tuk-tuk–tuk-tuk!. 
 
-Bobeshi, bobeshi, efn mikh oyf! Dos bin ikh, royt mentele, dikh 
gebrakht shlakh -mones, zolst hobn tsu farbeysn nokhn 
taanis.Ot iz a homentash, shtrudl, Purim- koyletsh, flodn. 
-Gib mitn hentele a tsi dos shnirele, vet zikh efenen dos tirele 
-zogt der volf. 
Dos meydele hot mitn hentele a tsi geton dos shnirele, geefnt 
dos tirele, in shtibele arayn, tsu bobes bet tsugelofn un  
farvundert shteyn geblibn. 
 
Bobeshi, bobeshi ! Vos hostu azelekhe lange fis ? 
-Ikh zol beser loyfn, mayn feygele ! 
-Bobeshi, bobeshi ! Vos hostu azelekhe lange hent ? 
-Ikh zol dir beser arumnemen, mayn otsrl ! 
-Bobeshi,bobeshi, vos hostu a zelekhe brenendike oygn ? 
-Ikh zol dikh beser zen, mayn gold. 
-Bobeshi, bobeshi! Vos hostu azelekhe shpitzike tzeyn ? 
-Ikh zol dikh oyfesn ! 
Volf hot breyt dos moyl geefnt un zikh oyfn meydele gelozt. 
Hot zi a groys geshrey geton. Nit vayt iz Yekhiel der vaser -
treger gegangen, iz er in shtibele arayn, dem volfs boykh 
tsenumen un di bobe a frishe, a lebedike aroysgenumen. 
Hobn zey zikh shtark gefreyt, in rod gedreyt, a purim- koyletsh 
in der leng, a homen- tash in der breyt- un s’iz groys geven di 
freyd. 

A sprung un a lof 

Tsu der maase a sof. 
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