DI MAME MIT DI FINF ZIN
Eliezer Steynbarg
A mame hot gehat finf zin. Eyner a kleyner, eyner a sheyner, eyner a
groyser, eyner a hoykher un eyner a nideriker.
Eynmol zaynen gekumen gazlonim un gezogt tsu der mamen :
-Gib undz avek eynem fun dayne zin
Hot di mame gezogt:
Finf zin hob ikh: eyner der kleynster, eyner der shenster, eyner der
grester eyner der bester un eyner der fetster. Nisht ale zaynen glaykh,
nor ale hob ikh glaykh lib. Ikh ken aykh keyn eynem nisht gebn !
Hobn dos gehert der grester ,un der bester, un der fetster un hobn zikh
a shtel geton mit a geshrey :
-Neyn, men git nisht !
Hobn dos gehert der klenster un der shenster un zikh a shtel geton lebn
zey in a rey.
Iz oyf di gazlonim a shrek gefaln un antlofn ahin vu der shvartser fefer
vakst.
Un mer hot men fun zey nosht gehert
A shteyn arayn . A shteyn aroys . Di mayse iz oys.
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די מאַמע מיט די פֿינף זין
אַ מאַמע האָט געהאַט פֿינף זין :אײנער אַ קלײנער ,אײנער אַ שײנער,
אײנער אַ גרױסער ,אײנער אַ הױכער ,און אײנער אַ נידעריקער.
זײנען געקומען גזלנים און געזאָגט צו דער מאַמען:
אײנמאָל ַ
דײנע זין!
 גיב אונדז אײנעם פֿון ַהאָט די מאַמע געזאָגט:
 פֿינף זין האָב איך  :אײנער דער קלײנסטער ,אײנער דערשענסטער ,אײנער דער גרעסטער ,אײנער דער בעסטער ,און אײנער
גלײך ליב
גלײך נאָר אַלע האָב איך ַ
זײנען ַ
דער פֿעטסטער .נישט אַלע ַ
אײך קײן אײנעם נישט געבן!
איך קען ַ
האָבן דאָס געהערט דער בעסטער און דער פֿעטסטער און האָבן זיך
אַ שטעל געטאָן מיט אַ געשרײ.
נײן מען גיט נישט!האָבן דאָס געהערט דער קלענסטער און דער שענסטער און זיך אַ
שטעל געטאָן לעבן זײ אין אַ רײ.
איז אױף די גזלנים אַ שרעק געפֿאַלן און אַנטלאָפֿן אַהין
װו דער שװאַרצער פֿעפֿער װאַקסט.
און מער האָט מען פֿון זײ נישט
געהערט.
אַרײן
אַ שטײן ַ
אַ שטײן אַרױס
די מע שׂה איז אױס .

עליִ עזער שטײנבאַרג
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