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דישערִדער יי

םעט–םעט 

נהייבערסָר אַפֿא

רָדישער הומאִדער יי

זוי טוט מען עס�? גרויסעַ ווי א1ָטא

בן שוין דערקלערט,ָגעלערנטע הא

גירט,ָלאַטאַמלט, קאַ, געזא2רשטָגעפֿא

לעַליזירט אַנאַאָליזירט און ּפסיכאַנאַא

טןָנעקדאַ, א5, חכמות4דישע וויצןִ יי3מינים

ט זייָ. מען הא6און מעׂשהלעך

איבערגעזעצט און איבערדערציילט אויף

ס קענען מיר דען צוגעבןָכן. וואַלע שּפראַא

בן מיר געקלערט אוןָלעם�? האַצו דעם א

לטעַ פֿון די א7 משלַּפגענומען אָראַזיך א

 איר קענט די מעׂשה�?—וויצלערס 

8ּפטעָ כאַט אָ שטאַל געווען אין אָ מאַס'איז א

9דישע וויצלערס : געוועזענעִלטע ייַא

רן אוןָקטיאַ א11נירטעָ, ּפענסיא10בדחנים

. זיי פֿלעגן(זיך טרעפֿן13גייערס– ליידיק12סּתם

בער מיטָג און זיך דערציילן וויצן, אָלע טאַא

לעַבן זיי שוין געקענט די אָדער צַײט הא

 און ס'איז זיי15 אויף אויסנווייניק14מעׂשיות

 אויסצוהערן די זעלבע16נגווַײליקַרן לאָגעווא

ס(: זייָט וואָ א17סןָשלאַבן זיי באָכן. האַזא

רשרַײבן די מעׂשיות, געבן יעדערַוועלן פֿא

זוי וועלן זיי מערַ נומער, און אַאיינער א

רָנצן וויץ, נאַרפֿן דערציילן דעם גאַנישט דא

זוי איז געווען.ַציטירן דעם נומער. און א

 נַײערַג ארַײן אין קרַײז אָקומט איין טא

מענטש, דערקלערן זיי אים זייער סיסטעם.

גטָן, זאָער הערט זיך צו. בערל הייבט א

ָג זאַנקל גיט אַכן. יאַלע לאַ„43“, און א

ַ מיט א18„120“, און מע שיסט אויס

ּפ „55“, אוןָגעלעכטער. איציק ענטפֿערט א

. גיט דער נַײער19ר די זַײטןַלט זיך פֿאַמע הא

רַײן אין דער ליסטע אוןַ, קוקט א20כטַ טראַא

רנישט. שטיל. שטום.ָגט(: „81“ ! גאָזא

, נישט קיין שמייכל21נישט קיין ּפיּפס

.22פֿילוַא

 מע— 23 זיפֿץַגט בערל מיט אָ זא—ך ַ א—

 מעׂשה(!ַך וויסן ווי צו דערציילן אָרף דאַדא

דעריבער וועלן

ָל מאַך אָמיר נישט דערציילן נא

לע קענען זיי שוין.ַס אָלע מעׂשיות וואַדי א

ריעס�:ָטעגאַר קאָ ּפאַנען מיר אָט דערמאָא

, דער24מע, די שוויגערַדישע מאִדי יי

–טער, דער עצהַקטער, דער ּפסיכיאָדא

דישעִ, יי26, דער שלימזל25געבער

ד רעדט מיטִ ייַנען, געשעפֿטן, אַראָרעסטא

ן, דרַײ גויים איןַ באַדן אין אִט, צוויי ייָגא

ליין אַײערעַן… קלַײבט אויס אָוויאַן אַא

כט געזונטערהייט.ַליבטע וויצן און לאַבא

 וויץַנט זיך אין אָמער איר דערמאָאון טא

ס איר ווילט זיך טיילן מיט אונדז,ָווא

 מיר—רשרַײבט עס און שיקט אונדז צו ַפֿא

כן…ַווילן אויך לא

קע זייערַכן איז טאַס לאָ, דא27גבַֿ(א

געזונט, ווי איר קענט לייענען אויף

זַײט�2).

רָ ּפאַדערווַײל וועלן מיר אַײך געבן א

ס זַײנעןָר וואָדישן הומאִ פֿון יי28מוסטערן

 זייער29רטָר פֿאָנט נאַקאַווייניקער בא

.30טעמטַבא

1. alors/so 2. cherché/researched 3. sortes/sorts 4. blagues/jokes 5. khokhmes traits d’esprit/witty sayings 6. ma'yselekh histoires/sto-

ries 7. … moshl décidé de suivre l’exemple/decided to follow the example 8. bande/bunch 9. anciens/former 10. batkhonim amuseurs

des mariages/wedding jesters 11. retraités/retired 12. stam simples/just plain 13. oisifs/idlers 14. mayses histoires/stories sing.  מעׂשה

mayse 15. par cœur/by heart 16. ennuyeux/boring 17. décidé/decided 18. éclate/burst out 19. se tient les côtes/split their sides 20. réfléchit/

thinks it over 21. ici mot/peep 22. afile même/even 23. soupir/sigh 24. belle-mère/mother-in-law 25. eytse-… conseilleur/giver of ad-

vice 26. shlimazl guignard/unlucky person 27. agev à propos/by the way 28. échantillons/samples 29. pourtant/yet, still 30. bata'mt

savoureux/tasty.

דישןִנצע וועלט רעדט וועגן ייַדי גא
דישע צַײטשריפֿטִ ייַר און מיר, אָהומא

ך נישטָבן נאָדיש, האִאויף יי
נומער�!–רָרויסגעגעבן קיין הומאַא

רָרנעמען מיט דער גאַמוזן מיר זיך פֿא
וויכטיקער טעמע.
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©  ריַ : מיריי סיקאָטאָפֿא

אינגרעדיענטן

6 מיט די שטיינדלעך5ם געטריקנטע פֿלוימען500ַ גרא

7סןָּפריקאַם געטריקנטע א250ַ גרא

8זשינקעסָם רא125ַ גרא

ם געטריקנטע עּפל125ַ גרא

10 צעשניטן אויף דינע ּפענעצלעך9לעכץ1ָ ציטרין מיטן שא

)12קַ (לויט אַײער געשמא11צימערינג

סער2ַ ליטער הייס ווא

נגיסן הייסָּפ און אָ גרויסן טאַלע אינגרעדיענטן אין אַן אָרַײנטאַא

כן אויפֿןָ. איבערדעקן און קא13כןָדעקט זיי. אויפֿקאַסער ביז עס באַווא

קליינעם פַֿײער 30 מינוט.

מערקונגעןַבא

סער, גיסט צו.ַאויב עס פֿעלט ווא

רקערןַ שטאַבן אָל האָער, ס'זאִבעסער צוצוגרייטן מיט צוויי טעג פֿרי

.14טעם

1ָטמּפאָקא

1. fruits secs au sirop/stewed fruit 2. kha'verte amie/friend 3. ate-
lier cuisine/cooking workshop 4. maykhl plat/dish 5. pruneaux/
prunes 6. noyaux/pits 7. abricots 8. raisins secs/raisins 9. écorce/
rind 10. rondelles/slices 11. cannelle/cinnamon 12. selon votre goût/
to taste 13. porter à ébullition/bring to a boil 14. tam goût/taste.

–ס וווינט אין ניוָ, ווא3 צו זַײן זון דוד2ןָרידע קלינגט אָד פֿון פֿלאִ ייַא

רק.ָיא

מע און איךַגן4: די מאָרף דיר זאַר איך דאָ עס טוט מיר לַײד, נא—

ז מיר וועלןַסן אָשלאַבן באָמען. מיר האַקענען מער נישט לעבן צוזא

לטעַ אויף מַײנע א5 ביסל רוַבן אָ. גענוג שוין4! איך וויל הא4זיך גטן

ל נישט זַײן קייןָגן גלַײך, עס זאָלט זאָב עס דיר געוואָרן. איך האָיא

ר דיר און דַײן שוועסטער ווען מיר וועלן זיךַ פֿֿא6ּפַגרויסער קלא

.7צעשיידן

.8ס טרַײבלָוועק דאַטע לייגט אַאון דער טא

רניע אוןָליפֿאַ אין קא9ן צו זַײן שוועסטער מריםָדוד קלינגט גלַײך א

.10ן די בׂשורהָגט איר אָזא

זי ענטפֿערט :

.12רנעם זיך מיט דעם4ַ! איך פֿא11 דאגה נישט—

גט4:ָטן און זאַן צום טאָזי קלינגט א

רנישט ביז דוד און איך וועלן קומען4! מיר וועלן זַײן בַײָ טוט גא—

.13כטסַאַײך פֿרַײטיק צו נא

 שמייכל און רופֿט אויס צוַס טרַײבל מיט אָוועק דאַטע לייגט אַדער טא

זַײן פֿרוי4:

 !15השנה–ָש ! די קינדער קומען אויף רא14 גוט4! דערליידיקט—

 וויץַא

1. leshone-toyve Bonne année !/Happy New Year! 2. téléphone/telephones 3. dovid 4. getn divorcer/divorce  5. tranquilité/peace and
quiet 6. choc/shock 7. séparer/separate 8. combiné/receiver 9. miryam 10. psure nouvelle/news 11. dayge … t’inquiète pas !/don’t worry!
12. je m’en occupe/leave it to me! 13. vendredi soir/Friday night 14. C’est arrangé/It’s taken care of 15. rosheshone Nouvel An juif/
Jewish New Year.

 !1טובֿה–לשנה—ָרצום נַײעם יא
ר.ָ גוט, געזונט און זיס יאַר אַרשיידענע „רעצעּפטן“ פֿאַט ברענגען מיר צוויי זייער פֿאָא

נפֿירערקעס פֿונעםָס איז איינע פֿון די אָק, וואַּפטשיאָנין קאַ זשא2אונדזער חבֿרטע

–טָמּפאָט אונדז געגעבן איר קאָצענטער, הא–דישִריזער ייַ אינעם ּפא3ַטרשטאַכוואָקא

ר4!ָ זיס יאַ אויף א4 זיסער מאכלַרעצעּפט4: א

רעצעּפט

ַקּפטשיאָנין קאַזשא

NK
Droite 
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 צירק.ַרן אָל געקומען צו פֿאָ מאַדיש שטעטל אין ּפוילן איז אִ ייַאין א

ַטבן נישט געהאָדן האִ סך ייַרעם און אָס שטעטל איז געווען זייער אָדא

 וועט ער קענען אין2ז אפֿשרַכט אַסל געטראָט יאָ. הא1קיין ּפרנסה

 פֿון צירק און3הבית–רבעט. גייט ער צום בעלַ שטיקל אַצירק קריגן א

רבעט.ַן אַבעט בַײ אים א

הבית, און גוט–רבעט, ענטפֿערט אים דער בעלַן אַ אָב יאָ איך הא—

ס איזָ. דא5רונגַבן דערפֿאָר מע מוז אויף דעם האָ, נא4לט דערצוָצאַבא

.6צוימער– בערןַרבעט פֿון אַן אַא

רבעט.ַן אַ א8ביַסל, אָכט יאַ, טרא7נו מילא

– בערן10 געניטערַנג אַרן לאָ, ענטפֿערט ער, איך בין שוין יא9וודאיַ א—

צוימער.

ן, גיטָהבית נעמט א–דער בעל

ַרם מיט אָן אוניפֿאַאים א

12 און געזעגנט זיך11בַײטש

1. parnose gagne-pain/a living 2. efsher peut-être/perhaps 3. balebo's patron/boss 4. en plus/
moreover 5. expérience 6. dompteur d’ours/bear tamer 7. meyle bon !/oh, well 8. du moment
que (c’est)/as long as (it’s) 9. avade bien sûr/of course 10. experimenté/experienced 11. fouet/
whip 12. prend congé/says goodbye 13. tente/tent 14. clowns 15. tour/turn 16. fracas des cym-
bales/clash of cymbals 17. cage 18. mo'yredikn … horrible grondement/horrible roar 19. sho

heure/hour 20. shma yisroel Écoute Israël (premiers mots du credo juif, prononcé avant de
mourir)/Hear, O Israel (first words of the Jewish credo, said before dying) 21. lèvres tremblantes/
trembling lips 22. adona'y ekho'd Dieu est Un (suite de “Écoute Israël”)/The Lord is One (con-
tinuation of the credo).

רגן“.ָ ֿפריילעכן „ביז מאַמיט א

ָןוונט הייבט זיך אָנדערן אַדעם א

 איז13קל. דער געצעלטַדער סּפעקטא

פֿול מיט מענטשן, מיט מוזיק און

טן, דיַבאָקראַוו:נדערט די אַגעלעכטער. מע בא

לָ זא15רט, זַײן רייַסל ציטערט און וואָנגלירן. יאָ און זשא14צןַיאַּפא

קומען.

רַײן איןַ און מען שטוּפט אים א16צןַזג פֿון טאַ בראַ א—ל ָ מאַמיט א

רַײןַ ווילדער בער שּפרינגט אַ צווייטע טיר עפֿנט זיך און אַ. א17שטַײג

.18 מוראדיקן ברוםַמיט א

 איז געקומען.19ז זַײן לעצטע שעהַסל מיינט אָיא

.21 שרַײט ער דורך ציטערנדיקע ליּפן— 20 שמע יׂשראל—

ז דו ביסט דערַ דו מיינסט א— ענטפֿערט דער בער — 22 ה' אחד—

ס זוכט ּפרנסה ?ָד אין שטעטל וואִאיינציקער יי

[סוף פֿון זַײט 1]

 צירק אין שטעטלַא

רן,ָקטיאַרבעטן אַבן פֿאָרן האָטאַניזאַרגאָא

דעמיקער פֿוןַקאַ, שרַײבער און א32זמרים–ּכלי

 זענען33נצער וועלט. פֿון יׂשראלַדער גא

 פֿיש מיט35בֿישיַ לעווין און א34געקומען רות

ץ“ַם „די בלויע קאַגראָּפרא–רעטַבאַדער קא

דישע שרַײבער לעוו בערינסקי אוןִאון די יי

דע איזַנאַום.  פֿון קאַ פֿעלזענבא36מיכאל

דישערִלער ייַנטרעאָגעקומען דער מא

–זמר– די ּכלי—מעריקע ַטער, פֿון אַטעא

רלד“, פֿוןָלד וואָּפעליע „ברייוו אַקא

 פֿון37נגיעריקער שוּתףַ לאַ א—סבורג ַשטרא

ָרקטיאַדישער אִ דער יי—טער ַקטעאָרא

לעַנק די אַ דאַסער. אַלדוואָ גא38רפֿאל

סָ ווא39טןַרשטאַווא–זומערקורסן און מוזיק

שעִּפעיָרשיידענע אייראַר אין פֿאָקומען פֿא

לעַנטן פֿון אַגעגענען זיך מוזיקאַשטעט, בא

–דישע ּכליִלענדער : פֿון דער טרעפֿונג פֿון יי

ָןנדאָווע, לאָלדאָזמרים פֿון מא

 איז געבוירן40און קעלן

–רן די „קלעזמערָגעווא

רקַט שטאָס האָנץ“ וואַליאַא

אויפֿגעלעבט דעם דרעזדנער

עולם.

ך אין דרעזדןָווא–דישִדי יי

רומגענומען איבער 50ַט אָהא

 : פֿילמען,41אונטערנעמונגען

,42טןַנצערטן, רעפֿעראָטענץ, קא

רלייענונגען, אייןָרשטעלונגען און פֿאָפֿא

מוזיק מיטן–זמר– וועגן ּכלי43אויסשטעלונג

ך איינע מיטָטיטל „היימיש און היּפ“ און נא

נגערסַ צו מא45רעלןַקוואַ בונימס א44שמואל

זוכן פֿוןַ. ס'איז אויך געווען בא46לידער–מגילה

47דישע ערטער און סּתםִרישע ייָהיסטא

, אויף וועלכע עס זענען זיך48ׂשימחות

דישע צוהערערסִ סך נישט ייַצונויפֿגעקומען א

32. klezmorim musiciens/musicians sing. זמר–ּכלי  klezmer 33. yisroel Israël 34. rus Ruth 35. avisha'y 36. mikhoel 37. shutef

partenaire/partner 38. refoel 39. ateliers/workshops 40. Cologne 41. manifestations/events 42. conférences/lectures 43. exposition/
exhibition 44. shmuel 45. aquarelles/water colors 46. megile… poèmes d'Itsik Manger inspirés du Livre d'Esther/poems by Itsik
Manger based on the Book of Esther 47. stam simplement/just plain 48. simkhes célébrations 49. ko'lerley toutes sortes de/all sorts
of 50. … iker surtout/mainly.

דישעִ יי—און אויך די „נַײע דַײטשן“ 

נד.ַרבאַפֿא–טןַנטן פֿון געוועזענעם ראַאימיגרא

ט מען געהערטָצווישן דעם עולם הא

 דַײטש און50כן, דער עיקרַ שּפרא49ּכלערליי

… רוסיש.ּדיש און אויך נישט זעלטןִיי

אויב איר ווילט וויסן מער וועגן דעם

ם, קוקט אויפֿן וועבזַײטל :ַגראָּפרא

http://www.jiddische-woche-

dresden.de/

Mark Zanzig ©אויסבליק אויף דרעזדן מיט דער עלבע 
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שניי דער
ווַײסער ווייכער, טיפֿער, : ַא שניי געֿפַאלן ַא איז כעלעם אין

געווען איז ַאלץ שיין ! ַאזוי איז געווָארן שטָאט די שניי.

ַאלע גַאסן. ווַײסע ביימער, ווַײסע הַײזער, ווַײסע : ווַײס

זיך און פֿענצטער די דורך ַארויסגעקוקט הָאבן כעלעמער

שניי. ווַײסן ווייכן, טיֿפן, דעם מיט געֿפרייט

כעלעמער די — הָאבן איז ! עס ליכטיק און ריין ווי אוי, —

געזָאגט.

איין  זָאגט — שיין ַאזוי איז כעלעם אין — בלויז בַײ אונדז

צווייטן. צום כעלעמער

דָאך  שמׂש דַארף דער שטָאט. ייִדישע ַא איז דָאך8 נָאר כעלעם

לָאדנס10 צו רוֿפן די  די אין קלַאּפן9 און הויז צו הויז ֿפון גיין

ווָאס ווי יעדן אינדערֿפרי. דַאוונען, צו ַארַײן שול11 אין ייִדן

ווַײסן ריינעם, שיינעם, דעם צעטרעטן12 וועט ער ? זַײן וועט

ַאסיֿפה13 און  ַאן גערוֿפן חכמים כעלעמער די הָאבן ! שניי

קליגסטער15  דער הָאט סוף14 צום — נַאכט גַאנצע ַא געטרַאכט

אויף  שמׂש דעם ַארויפֿשטעלן לָאָמיר : אַײנֿפַאל16 ַאן געהַאט

— ַאזוי הויז צו ֿפון הויז טרָאגן אים ייִדן וועלן ֿפיר טיש און ַא

איז  ַאזוי ! און שניי דעם צעטרעטן דער שמׂש ניט וועט ַארום17

געווען.

1. ... mayses histoires de Chelm/tales of Chelm (sing. מעׂשה mayse) 2. idiots/fools, sing. 3 נַאר. khakhomim sages/wise men, sing. חכם 
khokhem 4. résoudre/solve 5. shames bedeau de la synagogue/beadle of the synagogue 6. matin/morning 7. prier/pray 8. comme on 
le sait/obviously, as everyone knows 9. frapper/knock 10. volets/shutters 11. synagogue 12. piétiner/trample 13. asife assemblée/as-
sembly 14. .. sof finalement/finally 15. le plus sage/the wisest 16. idée/idea 17. ainsi/thus 18. mouillés/wet 19. boueux/muddy 20. le
pauvre/poor man 21. à peine/barely 22. traîner/drag.

זיי, רופֿט מע ווי ָאדער נַארָאנים, כעלעמער די נַארָאנים2. פֿון שטָאט די כעלעם איז טרַאדיציע ייִדישער דער אין
דעם  ַארום ּפרָאבלעם ַא זיך שטעלט מעׂשיות צוויי די אין שווערע ּפרָאבלעמען. לייזן4 צו ליב זייער הָאבן „חכמים“3,

דַאוונען7. צום די ייִדן רופֿן הויז און צו הויז פֿון אינדערפֿרי6 יעדן גיין דַארף ווָאס שמׂש5,

דער קרַאנקער שמׂש
שווַאך, איז געווָארן ַאלט און שמׂש איז כעלעמער דער ווען

הויז צו צו ֿפון הויז אינדערֿפרי יעדן גיין געווען צו אים שווער

דַאוונען. ַארַײן ייִדן אין שול די רוֿפן און לָאדנס קלַאּפן אין די

שמׂש,  דער און בלָאטיק19 און נַאס18 געווען זענען גַאסן די

שווַאכע  ַאלטע שלעּפן22 די געקענט קוים21 שוין הָאט נעבעך20,

ֿפיס.

די ? הָאבן טוט מען ווָאס

ַאן גערוֿפן חכמים כעלעמער

זענען געזעסן זיי ַאסיֿפה און

און  דרַײ נעכט און טעג דרַײ

הָאט געטרַאכט. צום סוף

געהַאט קליגסטער דער

לָאמיר : אַײנֿפַאל ַאן

אונדזערע ברענגען ַאלע

ַארַײן, שול אין לָאדנס

קענען שמׂש דער וועט

אין אין די לָאדנס קלַאּפן

וועט מער ער שול, און

שלעּפן זיך דַארֿפן ניט

בלָאטיקע די איבער

איז ַאזוי און געסלעך.

געווען.

אָנהייבער ֿפאַר

מעׂשיות1 כעלעמער צוויי

שלָאס יחזקאל ֿפון חכמים, כעלעמער ֿפון בילדער צוויי
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פַֿארשּפעטיקט די בַאן
ַא ייִד לויֿפט און לויֿפט צו כַאּפן ַא בַאן. ער ֿפַארשּפעטיקט1 זי אויף 

איין מינוט און צעקלָאגט זיך2 גָאר שטַארק. דערהערט ַא צווייטער 

ייִד ווי יענער קלָאגט און שעלט3, גייט ער צו צו אים און זָאגט : ווָאס 

יָאמערט4 איר ַאזוי ? איר הָאט זי דָאך ֿפַארשּפעטיקט נָאר אויף איין 

מינוט. מע ווָאלט געקענט מיינען ַאז איר הָאט זי ֿפַארשּפעטיקט אויף

דרַײ שעה5 !

1. rate/misses 2. se lamente/laments 3. maudit/curses 4. vous vous lamentez/are you howling 5. sho heures/hours 6. épuisé/exhausted 
7. imaginer/imagine 8. prier/pray 9. shakhres prière du matin (prononcée après le levée du soleil)/morning prayer (said after sunrise) 
10. minkhe prière de l'après-midi/afternoon prayer 11. mayrev prière du soir/evening prayer 12. magid prêcheur/preacher 13. tous les 
chemins/all the roads 14. droshes sermons 15. fidèle/faithful 16. balegole cocher/coachman 17. rebe maître/master 18. par cœur/by 
heart 19. au moins/at least 20. oylem public/congregation 21. derekh-erets respect 22. admiration 23. échanger/exchange 24. bime
estrade à la synagogue/platform in the synagogue 25. gedarshnt prêché/preached 26. yeshive-bokher étudiant rabbinique/yeshiva 
student 27. kashe question difficile/tough question 28. complexe/convoluted 29. poshet simple.

פָֿארן אין קָאסמָאס
דער ערשטער ייִדישער ַאסטרָאנויט קומט צוריק ֿפון ַא מיסיע אין 

וועלכער ער איז דורכגעֿפלויגן 100 מָאל דעם ָארביט ֿפון דער ערד. 

ווען מע הָאט אים געֿפרעגט ווי ער ֿפילט זיך הָאט ער געענטֿפערט : 

אויסגעמַאטערט6 ! איר קענט אַײך ניט ֿפָארשטעלן7 ווי מיד מע ווערט 

ֿפון דַאוונען8 300 מָאל נָאכַאנַאנד שחרית9, מינחה10 און מעריֿב11...

פָֿֿארן מיטן מגיד12
ַא מָאל איז געווען ַא בַארימטער מגיד ווָאס ֿפלעגט ַארומֿפָארן אויף 

ַאלע שטעגן און וועגן13 צו הַאלטן דרשות14 אין ייִדישע שטעט און 

שטעטלעך. ֿפָארן ֿפלעגט ער ַאלע מָאל מיט זַײן געטרַײען15 בעל–

עגלה16, יַאנקל. איין טָאג, ווען זיי זענען געזעסן צוזַאמען אין ווָאגן, 

הָאט יַאנקל ַא זָאג געטָאן : רבי17, איך ֿפָאר שוין מיט אַײך ַאזוי ֿפיל 

יָארן ַאז איך קען אויף אויסנווייניק18 ַאלע אַײערע דרשות. איך ווָאלט 

געווָאלט כָאטש19 איין מָאל אין לעבן ַאליין הַאלטן ַא דרשה און זען 

ווי דער עולם20 קוקט אויף מיר מיט דרך–ארץ21 און בַאווּונדערונג22. 

לָאמיר, איך בעט אַײך, זיך איבערטוישן23 מיט די קליידער. איך וועל 

הַאלטן די דרשה און איר וועט זיצן צווישן עולם און זיך צוהערן. איז 

דער ֿפָארלייג ווויל געֿפעלן דעם מגיד און זיי הָאבן ַאזוי געטָאן. יַאנקל 

(ֿפַארשטעלט ֿפַארן מגיד) איז ַארויף אויף דער בימה24 און געדרשנט25. 

דער עולם הָאט זיך גוט צוגעהערט. דערנָאך הָאבן עטלעכע ייִדן 

געשטעלט ֿפרַאגעס ווָאס יַאנקל הָאט קלוג און שיין ֿפַארענטֿפערט. 
מיט ַא מָאל הייבט זיך אויף ַא ישיֿבה–בחור26 און ֿפרעגט ַא קשיא27

ווָאס איז ַאזוי ֿפַארדרייט און ֿפַארוויקלט28 ַאז יַאנקל ווייס ניט ווי צו 

: ווָאס ֿפַאר ַא נַארישע ֿפרַאגע  ענטֿפערן. טרַאכט ער ַא מינוט און זָאגט

? דָאס איז דָאך ַאזוי ּפשוט29 ַאז מַײן בעל–עגלה דָארטן ווָאלט  איז דָאס

געקענט זי ֿפַארענטֿפערן. יַאנקל — זָאגט ער צום ֿפַארשטעלטן מגיד 

— ענטֿפער אויף זַײן קשיא !

וויצן

פֿון ַאלע ייִדישע וויצן ווָאס יעדער איינער קען זיי שוין, הָאבן 

מיר אויסגעקליבן ַא ּפָאר ווָאס הָאבן צו טָאן (מער ָאדער 

ווייניקער) מיט דער טעמע „פָֿארן“.

בילד : ַארטור קָאלניק
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קָאמּפיוטער דער און איך
גוזשעלמַאן רָאזשע פֿון

ַא  ביורָא אין געהַאט איך אויף ּפענסיע1 הָאב ַארויס בין איידער איך

ַאּפַארַאט דָאזיקער דער „מיניטעל“3. הייסט ווָאס קָאמּפיוטער מין2

קַאליע ער ָאֿפט איז נָאך דערצו און זייער ּפַאמעלעך געַארבעט הָאט

ֿפַארשווּונדן  איז ָאּפגעקלַאּפט5 הָאב איך ווָאס ַאלץ און געווָארן4

! מָאל ָאּפקלַאּפן נָאך ַא געדַארֿפט איך הָאב געווָארן !

ָאט  ַאז געטרַאכט זיך איך ּפענסיָאנער6 הָאב ַא געווָארן בין איך ווען

ּכּפרות7. אויף שוין איך דַארף ַאּפַארַאט דעם

הָאט  מע ֿפַארעלטערט8 און געווָארן ער איז שּפעטער צַײט שטיק ַא

ביורָאען  אי9 אין אומעטום, קָאמּפיוטערס רעדן וועגן צו ָאנגעהויבן

הָאב  „מיניטעל“ שייך10 דעם זָארגן ווָאס ַאלע די דער היים. אין אי

אין געווָאלט ַארַײנגיין ניט איך הָאב דערֿפַאר ֿפַארגעסן. איך ניט

ייִדיש– דער אין ַארַײנלָאזן ָאבער זיך וויל איך אינטערנעץ–וועלט.

צו געלעגנהייט די הָאבן איך קען דעם קָאמּפיוטער דַאנק ַא און וועלט

געקויֿפט יָא הָאב איך וועב–צענטערס“, ֿפַארשיידענע „ייִדישע הערן

„ּכלי“11. ַאזַא

ַאצינד12, מיט מַײן קליינע זָארגן. געהַאט איך „מיניטעל“ הָאב מיטן

סוף–ּכל–סוף14 איז  ָאבער ! צרות13 געהַאקטע הָאב איך קָאמּפיוטער,

צו דַאנקען. הערן ייִדישע רַאדיָא, גָאט צו געלונגען15 מיר

1. à la retraite/retired 2. min sorte/sort 3. a minicomputer, intro-
duced in 1982, as a forerunner of internet in France 4.  tombé en 
panne/broke down 5. tapé/typed 6. retraité/retiree 7. … kapores 
je n’avais nul besoin/had no use for 8. obsolète 9. à la fois ... et/
both ... and 10. ... shayekh concernant/concerning 11. keyle ins-
trument 12. maintenant/now 13. … tsores gros ennuis/dire pro-
blems 14. sofklsof finalement/at last 15. j'ai reussi/I am able.

וויץ
הונט דער און מענטש דער

מעׂשה1  ַאלטע ַאן דָא ס'איז

דַאטן– אידעַאלער ַאן וועגן

צוקונֿפט. ווַײטער ַא אין בַאזע2

ַא דָאזיקע דַאטן–בַאזע ַארבעט די

און ווָאך, ַא טעג זיבן מעת–לעת3, גַאנצן

ַא  און מענטש איין דורך בַאדינט4 נָאר ווערט

אין5  בַאשטייט ַארבעט מענטשנס דעם הונט.

הונטס ַארבעט דעם הונט. דעם צו עסן געבן

זיך מענטש דעם לָאזן ניט אין בַאשטייט

קָאמּפיוטער.  צום צורירן6

1. mayse histoire/story 2. base de données/data base 3. mes-
les 24 heures/24 hours 4. est sous la garde de/is cared for by 
5. consiste en/consists of 6. toucher/touch.

1920

1980

1950

2011

סטָאּפ
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וואָרט ַא אַרום

פַֿארגעסן

וויסן דַארף מע ווָאס ַאלץ געשריבן מיר הָאבן נומער לעצטן אינעם

איר בַאגריף2 ֿפון געדענקען. דעם און זּכרון1 ווָארט דעם וועגן

ֿפַארגעסן מיר ֿפַארגעסן. הָאט איר ַאז הייסט עס ניט אויב געדענקט ?

געווּוסט מָאל ַא הָאט מע ַאלץ ווָאס זיך ַאז דַאכט מָאל ַא זַאכן. סך ַא

אויף ָאּפגעמעקט זּכרון, ֿפון ֿפַארשווּונדן זינען, ֿפון ַארויס איז

ֿפַארֿפַאלן. אייביק,

הָאט ער ַאז מען זָאגט זּכרון אויֿפן שווַאך ביסל ווען עמעצער איז ַא

ָאבער וועלן אַײך קעץ מיט טָאן צו הָאבן ווָאס מוח3. די קעצישן ַא

זי  .(! קלוג בכלל4 גָאר איז (און ַאזוי גיך קַאץ ֿפַארגעסט ניט ַא ַאז זָאגן

דָאס נָאר הערט זי ווי ֿפַארגעסן, ַאזוי זי וויל ווָאס דָאס נָאר ֿפַארגעסט

זי  ווערט הערן צו איר5 ניט זיך עס גלוסט ווען און וויל הערן זי ווָאס

ווַאנט6. די ווי טויב

סימבָאל  ַא איז ווָאס בלימעלע בלוי קליין ַא ֿפַארגעסניטל7 איז ַא

מיינט ווָאס מיָאסָאטיס, איז לַאטַײן אויף נָאמען זַײן געדענקען. ֿפון

מויז–אויערל.

דער גריכישער אין ֿפַארגעסעניש8. הייסט אייביק אויף ֿפַארגעסן דָאס

ֿפונעם ֿפַארגעסעניש ֿפון ווַאסערן די טויטע די טרינקען מיטָאלָאגיע

זכרונות12 ֿפון זייער לעבן  די ָאּפצומעקן ּכדי11 הַאדעס10 אין לעטע9 טַײך

ערד. דער אויף

1. zikorn mémoire/memory 2. concept 3. … moyekh cervelle de 
moineau/cat's memory 4. bikhla'len général/in general 5. a en-
vie/feels like it 6. sourd comme un pot/deaf as the wall 7. myoso-
tis/forget-me-not 8. l'oubli/oblivion 9. Léthé 10. les Enfers/Hades 
11. kede'y afin de/in order to 12. zikhroynes souvenirs/memo-
ries 

וויץ ַא

אין  געֿפָארן איז ווָאס ייִד דעם מעׁשה1 וועגן ַאלטע די איר קענט צי

ווען שמולעוויצקעוויטש. יָאסל–בער געהייסן הָאט ער ? ַאמעריקע

אים  אימיגרַאנט ַאנדער ַאן אַײלַאנד2, הָאט עליס אין ָאן קומט ער

וועט  געזָאגט — ער הָאט — נָאמען „מיט ַאזַא עצה3 : ַאן געגעבן

ַאן אויס זיך קלַײב מיך, ֿפָאלג לַאנד. אין מען דיך ניט ַארַײנלָאזן

גרינגער  וועסט דו און זיי, ּפשוטס4 ֿפַאר עּפעס נָאמען, ַאמעריקַאנער

הייסט דו זָאג ַאז די אימיגרַאציע–ֿפָארמַאליטעטן. ַאדורכגיין

ַאדורכגיין“. לָאזן גלַײך דיך וועלן זיי און רָאקעֿפעלער נעלסָאן

ריי5, לַאנגער דער אין אַײלַאנד אין עליס העלד ווַארט אונדזער

ס'איז נָאר נָאמען. נַײעם זַײן צַײט גַאנצע די איבער6 חזרט ער און

אויף שרַײט מע קינדער וויינען, זיך7, שטוּפן מענטשן הייס, זייער

צעחושט8  צעמישט, גַאנצן אין ווערט ער און צווַאנציק שּפרַאכן,

ער קען הייסט ֿפרעגט אים ווי ער מע ווען אויסגעמַאטערט9. און

געדענקען. געדַארֿפט הָאט נָאמען ווָאס ער דעם דערמָאנען ניט זיך

דעם ֿפַארשריבן אים מען הָאט ַאזוי און ער. זָאגט ֿפַארגעסן“ „שוין

.Sean Ferguson נָאמען :

1. mayse histoire/story 2. Ellis Island (principal centre d'ac-
cueil des immigrants aux États-Unis 1892-1954/main reception 
center for immigrants to the U.S. 1892-1954) 3. eytse conseil/
advice 4. poshets simple 5. queue/line 6. khazert ... répète/
repeats 7. se bousculent/push 8. tsekhu'sht étourdi/mixed up 
9. épuisé/exhausted.

[8 זייַט [סוף

אײַלַאנד. עליס
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ֿפאַר אָנהייבערס

מיר הָאבן געזוכט ַא טעמע ֿפַאר ָאנהייבערס. נו, גוט ! ָאבער 

ווָאס ? ּפָאליטיק ? מע טָאר נישט ! רעליגיע ? געפֿערלעך1 ! 

קלימַאט–ענדערונגען ? איר גענעצט2 שוין ! נָאך3 ַאן ַארטיקל 

וועגן די מיסטעריעס ֿפון קָאסמָאס, ווָאס בַאלד בַאלד וועט מען 

זיי ַאנטּפלעקן4 ? היי, שלָאֿפט נָאך נישט ! מיר הָאבן געֿפונען 

ַא טעמע : ּפָארנָאגרַאֿפיע. און דערצו, סַאדָא–מַאזָאכיסטישע 

ּפָארנָאגרַאֿפיע. ָאט ָאט הָאט איר געעֿפנט ַאן אויג ! איר 

דַארֿפט דָאך וויסן ַאז די טעמע איז שטַארק אין דער מָאדע. 

איר הָאט זיכער שוין געהערט וועגן ַאן ַאמעריקַאנער רָאמַאן 

Fity Shades of GreyFity Shades ofFity Shades of. עס הָאט געהַאט ַא גרויסן  5 ווָאס הייסט :

דערֿפָאלג6 און איצט קען מען עס קריגן אויך אין איירָאּפע. 

ָאט איז די מעׂשה7 : ַא יונג, ָארעם און שיין מיידל באַקענט 

זיך מיט ַא יונגן, רַײכן און שיינעם מַאן ווָאס איז אויך ַא 

שטיקל8 סַאדָא–מַאזָאכיסט. נָאך עטלעכע ַאווענטורעס וועלן 

זיי חתונה הָאבן9 און וועלן זַײן זייער גליקלעך : זי, ער און 

זייער קליינער קַאנטשיק10. מיר הָאבן עס נישט געלייענט, 

ווָאס מיינט איר ! נָאר מיר קענען שוין זָאגן ַאז עס איז ריין 

שונד11, ווי מען רוֿפט עס אויף ייִדיש. אין ֿפרַאנקרַײך הייסט 

עס וואָקזַאל–רָאמַאנען12.

1. dangereux/dangerous/2 מסוכן. bâillez/you're yawning/3 מפהקים. encore un/yet another/4 עוד. dévoiler/reveal/5 לחשוף. Cinquante nu-
ances de Grey/6 חמישים גוונים של אפור. succès/success/7 הצלחה. mayse histoire/story/8 עלילה. quelque peu/somewhat/9 במידת מה. kha'sene…
se marier/get married/10 יתחתנו.  martinet/whip/11 שוט. littérature de bas étage/pure trash/12 ספרות זולה. romans de gare/pulp fiction/ספרות
 inyen retournons au sujet/to … .17 אוסף/collection .16 נדיר/rare .15 דרך אגב/dafke justement/indeed 14. agev à propos/by the way .13זולה
the point/18 חזרה לעניין. malheureusement/unfortunately/19 למרבה הצער. plaisir/pleasure/הנאה. 

 ַא וויץ1 פַֿאר ָאנהייבערס

—  איך הָאב ַא ּפרָאבלעם.
— ווָאס ֿפַאר ַא ּפרָאבלעם ?

— איך בין נעכטן געווען אויף ַאן ָאוונט בַײ גוטע ֿפרַײנד. מען הָאט, ווי 
געוויינטלעך2, גוט געגעסן און ַא סך3 געטרונקען.

— נו, ווּו איז דער ּפרָאבלעם ?
— איך הָאב צו ֿפיל געטרונקען. הָאב איך ֿפַארשטַאנען ַאז דָאס בעסטע 

וועט זַײן צו ֿפָארן ַאהיים מיט ַאן אויטָאבוס.
— איז ווּו איז דער ּפרָאבלעם ?

— ווָאס וועל איך איצט טָאן מיטן אויטָאבוס ווָאס איך הָאב געלָאזט שטיין 
  ? ֿפַאר4 מַײן טיר

1. blague/joke/2 בדיחה. comme d'habitude/as usual/2 כרגיל. comme d'habitude/as usual/ 2. comme d'habitude/as usual/  3. ...sakh beaucoup/a lot/4 הרבה. devant/in front of/לפני.

ּפָארנָאגרַאפֿיע פַֿאר ָאנהייבערס

אויב איר ווילט 

דווקא13 לייענען ַאזַא 

„מָאדערנעם“ שונד 

ווי דָאס דָאזיקע בוך 

און דערנָאך דערציילן 

וועגן דעם אויף ייִדיש, 

דַארֿפט איר דָאך הָאבן 

ַא ּפָארנָאגרַאֿפיע–

וואָקַאבולַאר. ַאגֿב14, ַאז 

מען רעדט שוין וועגן 

שונד : אין מעדעם–

ביבליָאטעק איז דָא ַא גרויסע און זעלטענע15 זַאמלונג16 שונד–

ליטערַאטור, ּפובליקירט אין די יָארן 1920-1890. און איצט, 

צום ענין17 ! אוי וויי ! צום בַאדויערן18, אין דעם מָאמענט ווען 

מיר ווילן אַײך געבן דעם ּפָארנָאגרַאֿפיע–וואָקַאבולַאר, זָאגט 

מען אונדז ַאז מיר הָאבן נישט מער קיין ָארט אויף דער זַײט. 

וועט עס זַײן אין דעם קומענדיקן נומער. נָאר ווי זָאגט מען : 

ווָאס לענגער מע ווַארט, ַאלץ מער ֿפַארגעניגן19...
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שּפילן... זיך לאָמיר

און ַא שּפיל וויץ1 ַא

[8 ז' אויף ענטֿפער [דער

געדַארֿפט ער הָאט הָאבן3, חתונה געדַארֿפט2 הָאט בחור1 ַא

ַא גרויסער געווען איז ָאבער ער דער ּכלה4. מיט זיך באַקענען

די ּכלה, זען וועט ער ַאז ווען געהַאט6, מורא הָאט ער און נַאר5

אויף טַאטע זַײן הָאט רעדן. צו ווָאס וועגן וויסן ניט ער וועט

דו  „ווען עצה8 : ַאן געגעבן אים און געהַאט7 רחמנות אים

ליבע. וועגן רעדן ָאנהייבן זָאלסטו ּכלה, דער צו קומען וועסט

רעדן  סוף10 זָאלסטו צום משּפחה9. וועגן רעדן וועסטו דעם נָאך

ֿפילָאסָאֿפיע“. וועגן

צו געקומען איז ער געדענקט11. גוט בחור דער דָאס הָאט

די  חתן–ּכלה12 און טיש, בַײם געזעסן זַײנען ַאלע ּכלה. דער

ַארויסגעגַאנגען און מחוּתנים די דעם זַײנען מחוּתנים13. נָאך

הָאט  בחור דער ַאליין. ּכלה און די חתן14 דעם געלָאזט הָאבן

און משּפחה וועגן ליבע, וועגן ער דַארף רעדן ַאז געווּוסט,

ליב15  הָאט „איר : ּכלה די ער ֿפרעגט ֿפילָאסָאֿפיע. וועגן

הָאבן  ניט ליב איך זָאל ווָאס ֿפַאר „יָא, זָאגט זי לאָקשן16 ?“.

שוין ער הָאט לאָקשן ?“. פַֿײנט17 הָאט ווער ? לאָקשן קיין

ַא הָאט „איר : ער ווַײטער ליבע. ֿפרעגט געענדיקט מיט

איך הָאב ברודער „ניין, קיין : ּכלה די ענטפֿערט ברודער ?“.

וועגן גערעדט שוין הָאט בחור דער ַאז הייסט, דָאס ניט“.

וועגן רעדן נָאך דַארף ער און אויך, משּפחה וועגן און ליבע

ווָאלט  אויב18 איר „און : ּכלה דער בַײ ער ֿפרעגט ֿפילָאסָאֿפיע.

לאָקשן ?“. געהַאט ליב ווָאלט ער ברודער, געהַאט19 ַא

.1949 ניו–יָארק, ייִדיש20, אוריאל ווַײנרַײך, קָאלעדזש : ֿפון

1.bokher jeune homme/young man 2. devait/was supposed to/
אמור -kale fian .4 להתחתן/kha'sene… se marier/get married .3 היה
cée/bride to be/5 ארוסה. très bête/very foolish/6 טיפש מאוד. moyre 
… avait peur/was afraid/7 פחד. rakhmones … a eu pitié/took 
pity/8 ריחם עליו. eytse conseil/advice 9. mishpokhe famille/family 
10. … sof enfin/finally/11 לבסוף. a bien retenu/remembered well/
היטב  הזוג/khosn-kale les fiancés/future bride and groom .12 זכר
/mekhutonim belle-famille/in-laws 14. khosn fiancé .13 המאורס
future groom/15 ארוס. aimez-vous ?/do you like?/?אוהבת את   האם
16. nouilles/noodles/17 איטריות. déteste/dislikes/אוהב  אילו/si/if .18 לא
19. vous aviez/had/לך .Uriel Weinreich, College Yiddish .20 היה

וויץ

פֿילָאסָאפֿיע 

שּפריכווערטער1
ּכוח3. קיין ניט העלֿפט מוח2 הָאבן דַארף • ווען מען

אין גוף גַאנצער ליגט דער ַא נַאר, איז • ַאז דער קָאּפ
דר'ערד4.

ֿפיס. הָאבן מען מוז קָאּפ, קיין ניט הָאט מען • ַאז
דעות5. ֿפיל ַאזוי קעּפ • וויפֿל

געמַאכט. גוט נָאר געטרַאכט ֿפיל • ניט
הָאט ַא ּפוּפיק7. פֿלוי6 ַא צי קלערט, • ער

1. proverbes/proverbs/2 פתגמים. moyekh la cervelle/brains 
3. koyekh force/brawn 4. le corps entier souffre/the whole 
body suffers/סובל הגוף  פרעוש/deyes opinions 6. puce/flea .5 כל
7. nombril/navel.

אָנהייבערס ֿפאַר

מיר וויץ דָא הָאבן אינעם
ּכדי3  לעצטע ווָארט. דָאס ָאּפגעמעקט2

פֿיר די געפֿינען איר דַארפֿט מיין4, דעם פַֿארשטיין צו
רויטע די איבער ַארַײנשרַײבן זיי און פֿעלן6, ווָאס אותיות5

ווָארט.  לעצטע דָאס שַאפֿן אותיות פֿיר די שטריכן7.

בריוון– ַא געזען הָאט און גַאס דער אויף געגַאנגען איז ייִנגל ַא

הָאט דער _לייצע10. שווערן זאַק9 אויף ַא מיט זייער טרעגער8

 “? זאַק אינעם דָארטן „ווָאס טר_גט איר : געֿפרעגט ער אים

טרָאג בריוו“. „איך : געענטפֿערט דער בריוון–טרעגער הָאט

בריוו, ֿפַאר ַאזוי ֿפיל איר הָאט „אויב דָא_ ייִנגל : אים ֿפרעגט

“? _ _ _ _ דער מיט נישט זיי שיק_ איר ווָאס

1. blague/joke/2 בדיחה. éffacé/erased/3 מחקנו. kede'y afin de/in
order to 4. sens/meaning/5 משמעות. oysyes lettres/letters 6. man-
quent/are missing/7 חסרים. traits/underlinings/8 קווים. facteur/post-
man/9 דוור. sac/bag/10 שק. dos/back/גב.
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! שול1 אין גיין צו שווער
ַארַײן. קומט די מַאמע בעט. ליגט אין לייבעלע שוליָאר2. ֿפונעם טָאג ערשטער דער

! גיין אין שול דַארֿפסט4 דו ! אויפֿצושטיין3 צַײט שוין ! לייבעלע : מַאמע

שלָאֿפן, מַאמע... לָאז מיך ניט... וויל איך נייייייין... : לייבעלע

! ֿפרישטיק5 מַאכן וועל דיר איך שטיי אויף, לייבעלע, : מַאמע

! קאַץ די גלעטן6 און בעט אין וויל בלַײבן וויל ניט, איך : איך לייבעלע

שול. ֿפון צוריקקומען וועסט דו ווען קאַץ די גלעטן וועסט מַאמע : דו

שול. גיין אין ניט קען איך קרַאנק. בין ָאבער איך : לייבעלע

ַאסּפירינקע. ַאן נעם טָא8 ? ֿפַארקילט7 ביסט דו : מַאמע

שול. גיין אין וויל ניט ָאבער איך : לייבעלע

אין שול. דו דַארֿפסט גיין לייבעלע, זָאג ניט קיין נַארישקייטן9, : מַאמע

! לערערס די ַאזוי פַֿײנט10 איך הָאב : מַאמע, לייבעלע

! שול אין גיי אויף11, הער לייבעלע, : מַאמע

! ּתלמידים12 די פַֿײנט אויך הָאב איך לייבעלע : ָאבער

! דירעקטָאר דער דָאך ביסט ! דו אין שול גיין מוזסט לייבעלע, דו : מַאמע

אָנהייבערס ֿפאַר וויצן

! דאָקטער אַ זַײן צו שווער
ָאּפערַאציע. ַאן הָאבן בַאלד וועט זי ווּו שּפיטָאל13 אין ליגט ֿפרוי ַא

ַארַײן. קומט כירורג14 דער

? זיך איר ֿפילט ווי שולמַאן, ֿפרוי נו, : כירורג

מורא15. הָאב איך דאָקטער, אוי, : שולמַאן  ֿפרוי

גוט. ניט16. ַאלץ וועט זַײן זָארגט זיך : כירורג

אומרויִק17. ביסל ַא בין איך ָאבער יָא, : שולמַאן  ֿפרוי

אומרויִק. ניט בין י ך  א ? ווָאס ֿפַאר : כירורג

מַײן איז דָאס — ֿפַארשטייט איר דאָקטער, ָאבער : שולמַאן ֿפרוי

ָאּפערַאציע. ערשטע

ָאּפערַאציע. ערשטע ן מ ַײ אויך ? דָאס איז ווָאס : נו, כירורג

1. il est dur d'aller à l'école/it's hard to go to school 2. année scolaire/school year 3. se 
lever/get up 4. tu dois/you have to 5. petit déjeuner/breakfast 6. caresser/pet 7. enrhumé/
have a cold 8. alors/so 9. bêtises/nonsense 10. je déteste/I hate 11. arrête/stop 12. talmi-
dim élèves/pupils 13. hôpital/hospital 14. chirurgien/surgeon 15. ... moyre j'ai peur/I'm 
afraid 16. ne vous faites pas de souci/don't be anxious 17. inquiète/worried 18. avocat/
lawyer 19. mesibe réception/party 20. apprend/learns 21. enchanté/pleased to meet you 
22. emes vrai/true 23. une certaine somme/a certain amount. 

! אַדוואָקאַט18 אַן זַײן צו שווער
געסט און די ֿפון איינעם מיט זיך ער טרעֿפט מסיבה19. ַא אויף ָאוונט איין גייט יָאסל

ַאדוואָקַאט. ַאן איז יענער ַאז זיך20 דערוויסט

עס — איז מיר זָאגט עּפעס ֿפרעגן. געווָאלט אַײך ווָאלט אַײנגענעם21. איך זייער : יָאסל

ַא געוויסע סומע23 ֿפַאר יעדער  מען בַאצָאלן דַארף ַאן ַאדוואָקַאט צו מע גייט ַאז ווען אמת22

? ענטפֿערט ער ווָאס אויף ֿפרַאגע

? ֿפרַאגע צווייטע אַײער איז און ווָאס יָא... : ַאדוואָקַאט
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קעץ און יִדישע מַאמעס

דרַ ֿרויען זיצן צוזַאמען און טרינקען קַאווע. איינע דערציילט 
וועגן איר זון דעם ַאדווָאקַאט1. די צווייטע — וועגן איר זון דעם 

אוניווערסיטעט־ּרָאֿעסָאר. די דריטע זיֿצט2.
— ַֿאר ווָאס זיֿצט איר ?

— איך הָאב ניט קיין קינדער.
— ַאזוי גָאר3... איר זַט אין גַאנצן ַאליין ?

— ניין, איך הָאב ַא קַאץ.
— נו, און ס'איז ַא וווילע4 קַאץ ?

— יָא, זייער ַא וווילע, און דערצו קען זי שּילן ּיַאנע5.
— אַער קַאץ שּילט ּיַאנע ?!

— יָא, איך קען אַך ווַזן6. מרוטשיק !
דער קָאטער7 מרוטשיק קומט ַארַן, זעצט זיך בַ דער ּיַאנע 
און שּילט ָאּ בעטהָאווענס ֿינֿטע סימָֿאניע. די צוויי ֿרויען 

זענען שטַארק בַאאַנדרוקט8 :
זייער  — דָאס איז דָאך אויסערגעוויינטלעך9 ! איר דַארֿט זַן 

שטָאלץ10 מיט ַאזַא טַאלַאנטֿולער קַאץ !
די דריטע ֿרוי זיֿצט נָאך ַא מָאל :

— נו יָא, ָאבער כ'הָאב ַאזוי געווָאלט, ער זָאל ווערן ַא דָאקטער !

ווּ איז די קַאץ ?

צוויי שכנים11 הָאבן זיך צעקריגט12. איינער הָאט געזָאגט, ַאז דעם 
שכנס13 קַאץ הָאט בַ אים אויֿגעֿרעסן14 צוויי קילָא ּוטער15. 
דער ַאנדערער הָאט געלייקנט16 : ווי קומט עס, מַן קַאץ עסט 

בכלל17 ניט קיין ּוטער ! ַאחוץ דעם18 איז זי ניט קיין גנ19ֿ !
הָאט  רֿ  דער  ר21ֿ.  צום  געגַאנגען  זיי  זענען  סוף־ּל־סוף20 
אויסגעהערט ביידע צדדים22. דערנָאך הָאט ער גענומען ַא ווָאג23 

און ָאּגעווויגן24 די קַאץ. עס איז געווען ּונקט25 צוויי קילָא.
זיך שוין  הָאט  ּוטער  די  זָאגט דער רֿ —  ָאט־ָאט־ָאט ! —   —

ָאּגעֿונען. נָאר ווּ איז די קַאץ ?

וויצן וועגן קעץ

בילד : ַאקווילע גריגָארַאוויטשיוטע ©

1. avocat/lawyer 2. soupire/sighs 3. ça 
alors/oh, really? 4. gentil/nice 5. jouer du 
piano/play piano 6. montrer/show 7. ma-
tou/tomcat 8. impressionnées/impressed 
9. extraordinaire/extraordinary 10. ière/
proud 11. shkheynim voisins/neighbors, 
sing. שכן shokhn 12. se sont disputés/

had a quarrel 13. shokhns du voi-
sin/the neighbor’s 14. dévoré/ate 
15. beurre/butter 16. nié/denied 

it 17. bikhla’l pas du tout/not 
at all 18. akhu’ts ... en outre/

besides 19. ganev voleur/thief 20. sofklso’f inalement/inally 
21. rov rabbin/rabbi 22. tsdodim parties, sing. צד tsad 

23. balance/scale 24. pesé/weighed 25. exacte-
ment/exactly.
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