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 ַא קעסטל מיט ַאלטע ֿפָאטָאגרַאֿפיעס 
A kestl mit alte fotografies 

En ask med gamla fotografier  
 
 
 
 
Ur Jiddisch 2000 

 
Dos ejnikl: Bobe, ich hob gefunen a kestl 
mit alte fotografies. 
 
 
Di bobe: Oh, ich hob dos kestl shojn 
lange jorn nit gezen. 
 
Dos ejnikl: Ver zenen di mentshn ojf dem 
bild? 
 
 
Di bobe: Zej zenen majn tate-mame, dajn 
elter-bobe, un dajn elter-zejde. 
 
Dos ejnikl: Vi hot men zej gerufn? 
 
Di bobe: Zej hobn gehejsn Tsipe un Motl. 
 
 
Dos ejnikl: Un vu hobn zej gevojnt? 
 
 
Di bobe:  Zej hobn gevojnt in a shtetl in 
Lite. 
 
Dos ejnikl: Zenen zej gekumen kejn 
Shvedn? 
 
 
Di bobe: Nejn, zej zenen nit gekumen 
kejn Shvedn, ober zejere kinder, jo. 
 
 
Dos ejnikl: Bobe, du bist ejne fun di 
kinder, ober ver zenen di andere? 
 
 

בָאבע, איך הָאב געֿפונען ַא   :דָאס אײניקל 
מיט ַאלטע ֿפָאטָאגרַאֿפיעס. קעסטל   

 

ָא, איך הָאב דָאס קעסטל שױן   : די בָאבע 
 לַאנגע יָארן ניט געזען. 

 
װער זענען די מענטשן אױף   :דָאס אײניקל 

 דעם בילד? 
 

זײ זענען מַײן טַאטע־מַאמע, דַײן   : די בָאבע 
 עלטער־בָאבע, און דַײן עלטער־זײדע. 

 

װי הָאט מען זײ גערוֿפן?  :דָאס אײניקל   
 

זײ הָאבן געהײסן ציּפע און   : י בָאבע ד
 מָאטל.  

 

און װּו הָאבן זײ געװױנט?  :דָאס אײניקל   
 

זײ הָאבן געװױנט אין ַא שטעטל   : די בָאבע 
 אין ליטע. 

  
זענען זײ געקומען קײן   :דָאס אײניקל 

 שװעדן? 
 

נײן, זײ זענען ניט געקומען קײן   : די בָאבע 
 שװעדן, ָאבער זײערע קינדער, יָא. 

 
בָאבע, דו ביסט אײנע ֿפון די   :דָאס אײניקל 

 קינדער, ָאבער װער זענען די ַאנדערע? 



Di bobe: Mir zenen geven zeks kinder. Ich 
hob tsvej shvester un draj brider. 
 
 
 
Dos ejnikl: Oh, ich ken di mume Shejndl, 
di mume Mindl un dem feter Hershl. 
 
 
Di bobe: Ich hob noch tsvej brider, Jankl 
un Josl. 
 
 
Dos ejnikl: Bobe, ich vil hern vegn majn 
mishpoche. Dertsejl mir vegn ale 
mentshn ojf di fotografies. 
 
 
Di bobe: Ich bin zejer tsufridn az du bist 
farintresirt. 
 
 
Dos ejnikl: Dertsejl mir a bisl vegn dajn 
lebn in der alter hejm. Ich vil hern majses 
vegn der gantser mishpoche. 
 
 
Di bobe: Ich hob a sach majses tsu 
dertsejln, ober mir hobn itst nit kejn tsajt. 
Kum morgn. 
 
 
Dos ejnikl: Bobe, morgn ken ich nit 
kumen. Ich vel kumen iber morgn. 
 
 
Di bobe: Gut, iber morgn veln mir vider 
redn. 
 

מיר זענען געװען זעקס קינדער.   : די בָאבע 
איך הָאב צװײ שװעסטער און דרַײ  

 ברידער. 
 

ָא, איך קען די מומע שײנדל,   :דָאס אײניקל 
 די מומע מינדל און דעם ֿפעטער הערשל. 

 
צװײ ברידער,  איך הָאב נָאך  : די בָאבע 

 יַאנקל און יָאסל. 
 

בָאבע, איך װיל הערן װעגן   :דָאס אײניקל 
מַײן משּפחה. דערצײל מיר װעגן ַאלע  

 מענטשן אױף די ֿפָאטָאגרַאֿפיעס. 
 

איך בין זײער צוֿפרידן ַאז דו   : די בָאבע 
 ביסט ֿפַאראינטערעסירט. 

 
דערצײל מיר ַא ביסל װעגן   :דָאס אײניקל 

לטער הײם. איך װיל  דַײן לעבן אין דער אַ 
 הערן מעׂשיות װעגן דער גַאנצער משּפחה. 

 
איך הָאב ַא סך מעשיות צו   : די בָאבע 

דערצײלן, ָאבער מיר הָאבן איצט ניט קײן  
 צַײט. קום מָארגן. 

 
בָאבע, מָארגן קען איך ניט   :דָאס אײניקל 

 קומען. איך װעל קומען איבער מָארגן. 
 

גוט, איבער מָארגן װעלן מיר   : די בָאבע 
  װידער רעדן.

 

 


