נײער בירגער
אַ ַ
נײע אימיגראַנטן:
צװישן אַ ריי פֿראַגן ,פֿרעגט דער באַאַמטער אײנעם פֿון די ַ
 געבױרן? געװיס. כ'מײן װען?צײט.
 װער געדענקט דאָס ,ס'איז שױן אַ לאַנגע ַ װיפֿיל יאָרן האָט איר? איך האָב זײ נישט געצײלט. פֿון װעלכן לאַנד קומט איר? איך קום פֿון קײן לאַנד נישט. איך מײן פֿון װאַנען קומט איר?מײנע עלטערן.
 פֿון ַאײערע עלטערן?
 גוט ,פֿון װאַנען קומען ַזײערע עלטערן.
 פֿון ַדער באַאַמטער װערט אומגעדולדיק ,װישט דעם שטערן און פֿרעגט װידער:
אײערע עלטערן געבױרן?
זײנען ַ
 װוּ ַ גייט פֿרעגט זײ!זײנען זײ?
 װוּ ַ אױף יענער װעלט.דער באַאַמטער װערט שױן שטרענגער און זאָגט:
 ביטע ענטפֿערט ריכטיק אױף די פֿראַגן!אײער לאַנד?
 פֿאַרװאָס האָט איר פֿאַרלאָזט ַ װ ַײל איך האָב דאָס נישט געקאָנט מיט זיך מיטנעמען.אײער ביזנעס?
 װאָס איז געװען ַ שלעכט. איך מיין נישט גוט אָדער שלעכט .איך װיל װיסן מיט װאָס איר האָט זיךבאַשעפֿטיקט?
 מיט זוכן אַרבעט. האָט איר געהאַט אַ סך ארבעט? יאָ  ,געװען באַשעפֿטיקט פֿיל צו געפֿינען אַרבעט.געטרײער בירגער?
ַ
זײן אַ
 װעט איר שװערן צו ַ יאָ כ'װעל שװערן. װעט איר שטיצן די מלוכה?מײן שטיצע?
 אַזױ אָרעם איז זי ,אַז זי דאַרף ַדרײ פּיצלעך קינדער!
װײב מיט ַ
 װי קאָן איך?  -כ'האָב אַ ַ װיפֿיל שפּראַכן רעדט איר? קײנע. פֿאַרװאָס ,אָט רעדט איר דאָך!װײב רעדט.
מײן ַ
 יאָ  ,אַז מען לאָזט מיך ,רעדט איך .אָבער זעלטןַ -דער באַאַמטער גיט אַ װאָרף די פּאַ פּירן און רופֿט אויס בײז:
אײך געענדיקט ,נעקסט פּליז!...
 -כ'האָב מיט ַ

אויסצוג פֿון :הערש שישלער -לאָמיר לאַכן

A NAYER BIRGER
Tzvishn a rey fragn, fregt der baamter eynem fun di naye imigrantn :
-geboyrn ?
-gevis
-kh’meyn ven ?
-ver gedenkt dos, s’iz shoyn a lange tzayt.
-Vifil yorn hot ir ?
-Ikh hob zey nisht getzeylt.
-Fun velkhn land kumt ir ?
-Ikh kum fun keyn land nisht.
-Ikh meyn funvanen kumt ir?
-Fun mayne eltern.
-Gut, fun vanen kumen ayere eltern ?
-Fun zayere eltern.
Der baamter vert umgeduldik , visht dem shtern un fregt vider :
-Vu zaynen ayere eltern geboyrn?
-Geyt fregt zey !
-Vu zaynen zey?
-Oyf yener velt.
Der baamter vert shoyn shtrenger un zogt :
-Bite enfert rikhtik oyf di fragn ! Farvos hot ir farlozt ayer land ?
-Vayl ikh hob dos nisht gekont mit zikh mitnemen.
-Vos iz geven ayer biznes?
-Shlekht !
-Ikh meyn nisht gut oder shlekht. Ikh vil visn mit vos ir hot zikh
basheftikt?
-Mit zukhn arbet.
-Hot ir gehat a sakh arbet?
-Yo, geven basheftikt fil tsu gefinen arbet.
-Vet ir shvern tsu zayn a getrayer birger?
-Yo kh’vel shvern.
-Vet ir shtitsn di melukhe?
-Azoy orem iz di medine az zu darf mayn shtitse ? Vi kon ikh?
Kh’hob a vayb mit dray pitzlekh kinder !
-Vifil shprakhn redt ir ?
-Keyne.
-Farvos, ot redt ir dokh !
-Yo, az men lozt mikh, red ikh, ober zeltn- Mayn vayb redt.
Der baamter git a vorf di papirn un ruft oys beyz :
-Kh’hob mit aykh geendikt, next please!...
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