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ַא ּפובליקַאציע ֿפון ּפַאריזער יִידיש־צענטער – מעדעם־ביבליָאטעק

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר יִידיש־לערנערס

דער יִידישער

סעקס אויף יִידיש

שּפריכװערטער )ז' 8(, סעקסגלָאסַאר )ז' 9(, ֿפעטע װיצן )ז' 10(
און ַא סעקסועלע ּפַארָאדיע ֿפון י. ל. ּפרצעס „מָאניש“ )ז' 11(

י. ל. ּפרץ )1852–1915(
די גָאלדענע קײט )ז' 3(, ּפרצעס זכרונות )זז' 4–5(,

„מָאניש“ ]ֿפרַאגמענטן[ )זז' 5–6( און ַא ּפרץ־שּפיל )ז' 7(

צווַאנציק יָאר טעם־טעם !!! )ז' 2(
לּכֿבוד דעם 100סטן נומער : ַא נַײער אויסשטעל מיט 12 ֿפַארביקע זַײטן !
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־יט צװַאנציק יָאר צומ
־ריק הָאבן זיך געטרָא

ֿפן אויף ַא שרַײבקורס 
מע דעם־ דער  אין 
גרוּפע  קלײנע  ַא  ביבליָאטעק 
זײער לערער  יִידיש־סטודענטן. 
ניבָארסקי1  יצחק  געװען  איז 
אויסצו־ זיך   —  2 צי דער  לאון 
לערנען גוט שרַײבן יִידיש. װי 
געניטונג3  ּפרַאקטישע  מין  ַא 
: „לָאמיר  זײ געטרַאכט  הָאבן 
װָאס  בלעטל4  ַא  מַאכן  ּפרּוװן 

לײען־מַאטע װי  טויגן  ־זָאל 
יִידיש־לער   נערס”.  ֿפַאר  ריַאל 

־מע הָאט אויסגעקליבן ַא נָא
מען, ָאנגעשריבן ֿפיר זַײטלעך, 
זַאך  גַאנצע  די  ֿפָאטָאקָאּפירט 
יִידיש־ די  צעטײלט  עס  און 
סטודענטן אויף ֿפַארשײדענע 
איז  דָאס  ּפַאריז.  אין  קורסן 
ֿפונעם ָאנהײב  דער   געװען 
. דער ער־ םיִידישן טעם־טע
ַארויס  איז  נו  מער  שטער 
)זעט   1995 ָאקטָאבער  אין 

בילד(.
 זינט דעמָאלט הָאבן מיר 

 זיך ַא סך ֿפַארגרעסערט און, לָאמיר הָאֿפן, ַא ביסל ֿפַארבעסערט...
און איצט הָאבן מיר ַא נַײ ּפנים5 — זָאל זַײן מיט מזל6 ! 

  איז דָאס בלעטל װָאס איר הַאלט אין לײענען דער הונדערט־
סטער נומער ֿפון יִידישן טעם־טעם, ַא גָאר נישקשהדיקע7 צָאל 
ֿפַאר ַא יִידישן זשורנַאל8 ! עלטערע און בעסערע, מיט טַאלַאנט 
און די בעסטע ּכװנות9, אין װַארשע, װילנע, ּפַאריז ָאדער ניו־

יָארק, הָאבן געדויערט ַא סך ווייניקער ! 
10 הָאבן מיר דָאס מָאל אויס־ לצוזַאמען מיטן נַײעם אויסשטע

טעמע  ַאלטע  ַאן   — אמתן11  דער  )אין  טעמע  נַײע  ַא  געקליבן 
ניט  מָאל  קיין  נָאך  ָאבער  הָאט  טעם־טעם  יִידישער  דער  ווָאס 
געטרַײ14  בלַײבן  צו  ּכדי13  און  יִידן !  בַײ  סעקס  בַארירט12( : 
ּפרץ15,  יצחק־לײבוש  טעמע  צווייטע  די  איז  טרַאדיציע  דער 
יָארצַײט18. הונדערטסטן  זַײן  ָאּפ17  מען  מערקט  הַײיָאר16   װָאס 

סך  ַא  זיך  הָאט  יָאר  צװַאנציק  לעצטע  די  ֿפון  ֿפַארלויף19    אין 
װיכטיקע  ַארויס  זַײ נען  עס   : יִידיש־וועלט  דער  אויף  געביטן 
)אין  זומערקורסן  נַײע  געשַאֿפן  זיך  הָאבן  עס  װערטערביכער, 
װַארשע, װילנע, ּתל־ָאֿביֿב20, ּפַאריז( װָאס צִיען צו21 ַאלע יָאר 
יונגע סטודענטן. דערצו איז אויך ָאנגעקומען אינטערנעץ, װָאס 

הָאט געמַאכט ַא רעווָאלוציע אין דער יִידישער לַאנדשַאֿפט.
לײען־ צוגעּפַאסטע23  נַײע,  הָאבן  ּתלמידים22  די  דַארֿפן 

מַאטעריַאלן !  איז, טַײערע לײענערס, װָאס איר קריגט אונדזער 
בלעטל אויף ּפַאּפיר ָאדער דורכן „װעב”, בלַײבט אין קָאנטַאקט 
ֿפָארלײגן25,  טענות24,  ֿפרַאגעס,  אונדז  שיקט  אונדז,  מיט 
ֿפאַרלאַנגען26 און, דער עיקר27, אַײערע צושטַײערס28 — ַארטיק ־

לען, קורצע דערציילונגען, לידער, וויצן... צוליב אַײך עקסיסטירן 
מיר און ַא דַאנק אַײך װעלן מיר װַײטער ָאנגײן.

נומער 100 !
ֿפון רובי מָאנעט

1. Yitskhok Niborski 2. objectif/goal 3. min ... sorte de travaux pratiques/sort of practical exercise 4. bulletin/periodical 5. ponem visage, ici 
aspect/face, here appearance 6. ...mazl bonne chance/good luck  7. nishko’shedike ... pas mal comme chiffre/quite a good record 8. revue/
magazine  9. kavones intentions 10. mise en page/layout 11. ... e’mesn  à  vrai dire/actually 12. abordé/touched 13. kede’y afin de/in order to 
14. fidèles/true to 15. Yitskhok-Leybush Peretz 16. cette année/this year 17. on commémore/we commemorate 18. anniversaire de décès/an-
niversary of his death 19. au cours de/in the course of 20. tel-aviv 21. attirent/attract 22. talmidim étudiants/students 23. appropriés/suitable 
24. taynes reproches, critiques/complaints 25. suggestions 26. désirs/requests 27. ... iker surtout/especially 28. contributions.
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ֿפון ד סוף4  דער  געװען  איז  װעלט־מלחמה3  ערשטע  י 
ליטערַארי־ ַא  ֿפון  סוף  דער  אויך  און   — װעלט  ַא 

ֿפון  גרינדערס   — קלַאסיקער  דרַײ  די  ּתקוֿפה5.  שער 
זענען   — ליטערַאטור  יִידישער  מָאדערנער  דער 

ּפרץ  ל.  י.   : מלחמה־יָארן  די  בעת6  געשטָארבן 
און מענ־  )1916( )1915(, שלום־עליכם7 

אין   .)1917( מוכר־סֿפרים8  דעלע 
100סטן  ּפרצעס  לּכֿבוד9   ,2015

ּפַאריזער  דער  הָאט  יָארצַײט10, 
ַא  ָארגַאניזירט  יִידיש־צענטער 
געװידמעט  סעזָאן  קולטורעלן 
יִידישער  דער  ֿפון  „טַאטן  דעם 
רעֿפערַאטן11,  ליטערַאטור” : 
ֿפָארלײענונגען12,  קָאנצערטן, 
און  סעמינַארן  ֿפָארשטעלונגען, 

װַײזן  װָאס  אויסשטעלונג13,  ַאן 
ֿפון  שטריכן14  װיכטיקע  די  אויף 

זַײן לעבן און שַאֿפן.
־ּפרץ איז נישט נָאר געװען דער גע

ניַאלער שַאֿפער ֿפון חסידיש15 און ֿפָאלקס      ־
די  דרַאמע  דער  ֿפון  צי  געשיכט16,  טימלעכע 

גָאלדענע קײט17, נָאר אויך ַא השּפעהדי קער טוער18 אינעם קול־
טורעלן און געזעלשַאֿפטלעכן לעבן. װי ַא בַאנַײערישער מחבר19, 
הָאט ער זיך אינסּפירירט ֿפון דער יִידישער טרַאדיציע צו שַאֿפן 
נַײע נוסחָאות20 װָאס זָאלן קענען אויסדריקן די מיטצַײטישע21 
יִידישע װעלט און אירע שטרעבונגען22. ַאזוי הָאט ער געעֿפנט 

ַא װעג נַײע דורות23 יִידישע טַאלַאנטן. זַײן דירה24 אין װַארשע 
איז געװָארן ַא טרעֿפּפונקט ֿפַאר יונגע שר ַײבער און קינסטלער. 
װי ַאן איבערגעגעבענער25 מענטש און ַא ֿפעִיקער26 טוער הָאט 
ער דורכגעֿפירט קָאנקרעטע און װיכטיקע אויֿפטוען לטוֿבת27 דעם 
ָארגַאניזירט  ער  הָאט  ַאנדערע,  צװישן   : ֿפָאלק  יִידישן 
ֿפַאר ָאװנט־קורסן  און  יתומים־הַײזער28   שולן, 

ַארבעטער.
 די אויסשטעלונג שטרַײכט אונ טער ּפרצעס

קינסטלער  מיטצַײטישע  צו  בַאצִיונגען   
אינסּפירירט  בילדער  רײ  ַא  װַײזט  און 

ֿפון זַײנע װערק.
דער סעזָאן גײט װַײטער ביז דע־
ֿפַאר־ מען  זָאל  װי   .2015 צעמבער 

ענדיקן ַאזַא אונטערנעמונג29 ? לָאמיר 
יִידיש־ ּפַאריזער  דער  ַאז  דערמאָ נען 

צענ טער ָארגַאניזירט ַא קָאנקורס30 װָאס 
בַאשטײט אין ַא ֿפַארמעסט31 : שרַײבן ַא 
„אויב  דערצײלונג  ּפרצעס  צו  סוף  נַײעם 
 נישט נָאך העכער”. אויב די טעמע אינסּפירירט

אינֿפָארמַאציעס  ַאלע  געֿפינען  איר  קענט  אַײך,   
אויֿפן װעבזַײטל :

yiddishweb.com/peretz/#concours
איר קענט ַארַײנשיקן אַײערע טעקסטן ביזן 15טן ָאקטָאבער. 

־דעם טעקסט װָאס װעט געװינען דעם קָאנקורס װעט מען אינס
צעניזירן32 און שּפילן אויף דער בינע33. ַאזוי קענט איר װערן ַא 

נַײער רינג34 אין דער גָאלדענער קײט !

די גָאלדענע קײט
יצחק־לײבוש ּפרץ1 און זַײן ליטערַארישע ירושה2

ֿפון עװלין גרומבערג

1. yitskhok-leybush 

perets    2. yerushe héritage

3. milkhome guerre/war 4. sof fin/end 

5. tkufe époque/era 6. beys pendant/during 

7. sholem-aleykhem 8. Mendele moykher-sforim 

9. lekoved en l’honneur de/in honor of 10. anniversaire 

de mort/anniversary of death 11. conférences/lectures 

12. lectures/readings 13. exposition/exhibition 14. traits 

15. khsidish Contes hassidiques/Hasidic Tales 16. Contes pop-

ulaires/Stories in a Folk Vein 17. La Chaîne d’or/The Golden 

Chain 18. hashpo’ediker ... figure influente/influential leader 

19. mekhaber auteur/author 20. nuskhoes formes stylistiques/

styles, sing. נוסח nusekh 21. contemporain/contemporary 

22. aspirations 23. doyres générations 24. dire demeure/

apartment 25. dévoué/devoted 26. capable 27. letoyves 

en faveur de/in favor of 28. yesoymim-... orphelinats/

orphanages 29. entreprise/venture 30. concours/

contest 31. défi/challenge 32. sera mis en es-

pace/will be staged 33. scène/stage

34. maillon/link.
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3. ַא ֿפלי־ג יעװען בין איך, װי מען הָאט געזָאגט : ַאן עילו
נקן4 לָאגישן קָאּפ געהַאט און — ֿפיל געמיט5.

זיך  בינדט  עס   ? צוזַאמען  דָאס  זיך  בינדט  ַאזוי  װי 
ֿפון  ּפרָאצעס  ַא  צוזַאמען6…  נישט  זיך  גיסט  עס  נישט, 
צװײ עלעמענטן )ַא לָאגישער מוח7 און ַא הַארץ ֿפול געמיט( — 

אין אײן „בעל־ּכרחך ַאּתה חי”8…
געװָאלט  איך  הָאב  גערעדט,  אונדז  צװישן  „מָאניש”9,  אין 
מיך ַאלײן קָאּפירן. הָאב איך מיך ָאבער ֿפַארשענערט : איך בין 
געװען מָאגער10, שװַארץ, נָאר ברענענדיקע אויגן געהַאט )ֿפונ־

קען11 זענען נָאך געבליבן( און גרויסע. דער, װָאס „טרעֿפט בַאלד 
ַארַײן אין קַארב12, מעג דער רמב״ם13 זַײן װי הַארב14” — בין 
איך ! נָאר דער „דערצו נָאך ַא בעל־קורא15” איז צוגעקומען צום 
גרַאם16. קײן מָאל קײן בעל־קריאה17 נישט געװען, נישט רעכט 
ַאֿפילו18 „מעֿביר געװען די סדרה”19. דער עיקר20 איז בַײ אונדז 

געװען לערנען… 
]…[

און געדענקען געדענק איך מיך נָאך גָאר ַא קינד : 1( צװישן 
יִינגלעך און מײדלעך אויף ַא הויף 2( אויף ַא ּפָאדלָאגע21 אין 
חדר22. דער מלמד הָאט געהײסן חײם־קעלבל23. ַא יִידל, זע איך 

מַײנע זכרונות1
קַאּפיטל 1 : קינדער־יָארן און מלמדים2 ]ַא ֿפרַאגמענט[

ֿפון יצחק־לײבוש ּפרץ

1. zikhroynes mémoires/memoirs 2. melamdim maîtres d’école 
juive traditionnelle/teachers in traditional Jewish school, sing. מלמד 
melamed 3. ile enfant prodige/child prodigy 4. agile/quick 5. sensibil-
ité/sensitivity 6. ne se mélange pas/it doesn’t go together 7. moyekh 
cerveau/mind 8. bal-ko’rkhekho ato khay “bon gré mal gré, tu 
vis”, ici un être humain/”you live, like it or not” here a human being 
9. “Monish”, long poème de Perets/poem by Perets (voir/see pp. 5–6) 
10. maigre/thin 11. étincelles/sparks 12. expression tape dans le mille/
exp. hits the nail on the head 13. rambam ici commentaire de Moïse 
Maïmonide/commentary by Moses Maimonides 14. difficile/rough 
15. balkoyre lecteur de la Tora à la synagogue/reader at the syn-
agogue 16. rime/rhyme 17. balkrie syn. de/of בעל־קורא (note 15) 
18. afile... même pas correctement/didn’t even 19. mayver ... sedre 
lisait la Tora avec la modulation traditionnelle/read the Torah portion 
with cantillation 20. … iker le principal/the main thing 21. plancher/
floor 22. kheyder école traditionnelle/traditional school 23. khaim-… 
Haïm le veau/Chaim the calf

בילדער : לינָאגרַאװיורן ֿפון 

ּפנחס שער צו ּפרצעס „מָאניש“ 

)ּפַאריז, 1952(
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י ּפָאעמע „מָאניש” — ּפרצעס ערשט געדרוקט װערק ד
אויף יִידיש — װערט בַאטרַאכט3 װי דער ָאנהײב ֿפון 
ַא מעׂשה4  ּפָאעזיע. עס איז  יִידישער  דער מָאדערנער 
ֿפַארֿפירט6  װערט  װָאס  עילוי5  ַאן  יִינגל  יִידיש  ַא  ֿפון 
ערש־ צום  הָאט  ּפרץ  עולם־הבא8.  ֿפַארלירט  און   7 לילית ןֿפון 

טן מָאל ָאּפגעדרוקט די ּפָאעמע אין 1888 אין שלום־עליכמס9 

יִידישע ֿפָאלקס־ביב־  ַאלמַאנַאך
ליָאטעק און נָאך דעם הָאט ער 

זי ַא ּפָאר מָאל איבערגעַארבעט. די צװײ ֿפרַאגמענטן װָאס מיר 
דרוקן דָא )ז' 6( זענען ֿפון יָאר 1892. אינעם ערשטן בַאקענט 
מען זיך מיט אונדזער העלד, מָאניש, און דער צווייטער איז ַאן 

ַארַײנקלער10 אין דער יִידישער שּפרַאך.

24. petit chapeau/
little hat 25. assistant d’enseig-nant chargé de mener les petits enfants au heder/teacher’s assistant in charge of leading the little ones to school 26. tempête de neige/snowstorm  27. khaveyrim amis/friends 28. khumesh Pentateuque/Pen-tateuch 29. vayikro Livre du Lévitique/Book of Leviticus 30. god  gedu’d yigudenu Gen. 49:19 ”Gad sera assailli par des bandes armées”/”Gad will be assailed by armed forces” 31. shabes Shabbat/Sabbath 32. sude repas/meal 33. simkhe célébration 34. besha’s pen-dant/during 35. tremblant/trembling 36. j’ai appris/became aware 37. de vieillesse/from old age 38. mishpokhe famille/family 39. gendres/son-in-law 40. almone veuve/widow 41. … rebetsin la femme du rabbin de Skile (allusion à un personnage de Peretz)/wife of the Rabbi of Skile (allusion to a character in a Peretz story) 42. akhutsn à part/aside from 43. droshe discours/speech 44. maskil adepte de la Haskala/follower of the Haskala 45. chapeau d’homme/men’s hat 46. meyvn expert 47. shirim poèmes en hébreu/poems in Hebrew 48. épeler/spell 49. comment cela ?/what does that mean? 50. ... khoyzek se moque/making fun 51. contrarié/annoyed 52. posek verset/verse 53. parshe section 54. toyre Torah 55. flotter/float 56. os lettre/letter 57. shem havaye nom de Dieu/name of God 58. humides/damp 59. clignot-er/blink 60. genoux/lap 61. me pince la joue/pinch on the cheek 62. jambes osseuses/bony legs.

איצט ֿפַאר מיר, ַא קלײנס, ַא קלײן בערדל, קלײנע אײגעלעך און 
ַא קלײן סּפָאדיקל24. און 3( בַײם בעלֿפער25 אונטערן ָארעם. ַא 

זַאװערוכע26 — און ער טרָאגט מיך אין חדר ַארַײן… 
ַאלע  מיט  )גלַײך  ָאנגעהויבן   — יָאר  דרַײ  צו 

„ויקרא”29.  געלערנט  חומש28.  חֿברים27( 
נישט  „ויטרא”.  איך  ֿפלעג  זָאגן 

קײן  ַארויסברענגען  געקענט 
נישט.  אויך  „ג”  קײן  „ק”, 

יָארן לַאנג ֿפלעגט מען מיך 
ידודנו  דדוד  דד   : רוֿפן 

)גד גדוד יגודנו(30… 
דער  נָאך  שבת31 
סעודה32 האָט גע  זָאלט 
אין  זײדן  בַײם  זַײן 
ׂשימחה33.  די  שטוב 
בשעת34 סעודה נעמט 
)ַא  זײדע  דער  מיך 
ַא  מיט  יִידל,  קלײן 

װי  קעּפל,  ציטעריק35 
איך בין געװָאר געװָארן36, 

מיך  זעצט  עלטער37(.  ֿפַאר 
דער  אין  טיש,  אויֿפן  ַארויף 

מיט. די מַאמע דערשרעקט זיך און 
כַאּפט געשװינד ַאװעק ֿפון אונטער מיר 

ַא גָאּפל. ַארום טיש זיצט די גַאנצע משּפחה38 : 
ַא זון, צװײ טעכטער, צװײ אײדעמס39 און ַאן ַאלמנה40, מַײנע 
ַאן עלטער־מומע, )ֿפון װעלכער איך הָאב געמַאכט די סקילער 
זײדן מיט דער  ַאחוצן42  נישט איבערטרַײבנדיק(,  גָאר  רביצן41, 
ַארויֿפגעזעצט, װײס איך נישט.  בָאבע. צו װָאס מען הָאט מיך 
מיר געֿפעלט עס. ַא װַאזע שטײט אויֿפן טיש, ּפרּוװ איך, צי װעל 
איך זי ַארומנעמען מיט די הענט, נעמט ָאבער די בָאבע די װַאזע 

צו און ֿפרעגט מיך, צי איך װעל קענען שּפעטער די דרשה43.
— טענען ! )קענען( — ענטֿפער איך און װיל שוין ַארָאּפ ֿפון 

טיש ; לַאנג אויף אײן ָארט זיצן קען איך נישט.
ֿפַארהַאלט מיך ַא ֿפעטער, שוין דעמָאלט ַא שטיקל מׂשּכיל44, 
אין ַא שװַארצן קַאּפעליוש45, — דער זעלבער, װָאס װעט שּפע־

טער זַײן דער מֿבין46 אויף מַײנע יִינגלשע שירים47 און װעט זײ 
זַאמלען און בַאהַאלטן, און ֿפרעגט : 

— און אויסלײגן48 „ויטרא” )ער מַאכט מיר נָאך( 
קענסטו ?

איז,  אויסלײגן  װָאס  נישט,  איך  װײס 
ֿפרעג איך :

— סטַײטש49 ?
— װי ַאזוי שרַײבט מען „ויקרא” ?

מײן איך, ער מַאכט חוזק50.
— „ויטרא” — ענטֿפער איך ֿפַאר־

נישט.  מען  שרַײבט   — דרָאסיק51 
ַא  און  ּפסוק52  ַא  איז  „ויטרא” 
ּפרשה53 אין דער הײליקער ּתורה54. 
אויס־ קוים  מיר  הָאט  מען 

און  מײנט  מען  װָאס  געטַײטשט, 
אויגן  די  ֿפַאר  ּפלוצלינג  דערזע  איך 
ּפרשה,  די  לוֿפטן  דער  אין  שװעבן55 
ָאן אײן  ַא װָארט, און רוף  נָאך  ַא װָארט 

אות56 נָאכן צװײטן, אויסערן שם הװיה57.
דער מַאמען װערן די אויגן ֿפַײכט58 )נישט צו 
גלײבן, װי איך הָאב ַאלץ געזען(, עּפעס הָאבן בַײ איר 
און  אויף  זיך  זי הײבט  און  אויגן  די  ּפינטלען59  צו  ָאנגעהויבן 
גײט אין ַא װינקל ַארַײן צום אויװן, די בָאבע קוקט איר נָאך 

און שמײכלט : 
שעמט זיך נָאך ַאלץ !

מיך נעמט דער זײדע ֿפון טיש ַארָאּפ צו זיך אויף דער שויס60 
און גיט מיר ַא קניּפ אין בעקל61. איך זיץ ָאבער נישט לַאנג, — 
בײניקע ֿפיס62 געהַאט, איז מיר נישט בַאקװעם — און גײ איבער 

צום טַאטן, װָאס קושט מיך.
]...[

„מָאניש“1
ֿפון יצחק־לײבוש ּפרץ2

1. prénom masc., 

diminutif de Menakhem/man’s 

name, diminutive of Menakhem 

2. Yitskhok-Leybush Peretz (1852–1915) 

3. est considéré/is considered 4. mayse his-

toire/story 5. ile enfant prodige/child prodigy 

6. séduit/led astray 7. li’lisn Lilith (datif/dative) 

8. oylem habe la vie éternelle/the afterlife 

9. sholem-aleykhems de of Sholem-

Aleykhem 10. réflexion/reflection.
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איר װײסט — מן־הסּתם1 —
די װעלט איז ַא ים2,

מיר זענען ֿפיש ; 
)טײל זענען העכט3,

שלינגען ניש'4 שלעכט…
זָאגט, אֿפשר5 ניש' ?(

די װעלט איז ַא ים,
ברײט ָאן ַא שיעור6 ;
די ֿפיש זענען מיר, 

דער ֿפישער7 איז ס״ם8.
. . . . . .

ער הָאט זיך ַאלס ֿפישער
בַײם לעבן געשטעלט !

די ּתאװה9 — דָאס װערמל10 ! —
ֿפירט איבער11 די װעלט.

עס כַאּפט װויל די ַאנגל12
ַא ֿפיש נָאך ַא ֿפיש ;

עס דַאכט זיך ַא װערמל —
ַא בליק נָאר, ַא קוש…

נָאר בַאלד נָאכן װערמל
גײט — הַאקן13 און שטריק ;

געעקט14 מיטן לעבן,
ַא סוף15 ֿפונעם גליק !

. . . . . .

און יעדערער װײסט עס,
און יעדערער קען אים,

דעם שמדניק16, דעם ׂשטן17,
דעם ׂשר18 ֿפון גיהנום19 ;

און זעלטן איז עמעץ
בַאשירעמט20 און בַאהיט…
ָאט, אַײך צו װָארענען21,

זינג איך מַײן ליד !

א.
ס'איז געװען ַא מָאל ַאן עילוי22,

נישט געקענט די װעלט ַאֿפילו23
נישט געװען אין קלַאס,

ֿפרום24 דער טַאטע, ֿפרום די מַאמע,
די משּפחה25 — לומדים26 סַאמע,

גָאר ֿפון עקסטן ֿפַאס27 !

סַאמע גאונים28 און למדנים29,
מיט ַאן ַאלף־בית רבנים30,

ס'קלינגט מיט איר די װעלט31 ;
און מֿבינים32 גרויסע זָאגן :

זײ װעט ַאלע איבעריָאגן33, 
מָאניש אונדזער העלד !

מָאניש איז ַא װוילער יונג, 
ר'הָאט34 ַא קעּפל ֿפַײער ֿפלינק35, 

ָאנגעֿפילט מיט ּתורה36 !
טרעֿפט אויך בַאלד ַארַײן אין קַארב37,

מעג דער רמב״ם38 זַײן װי הַארב39,
און דערצו נָאך ַא בעל־קורא40 !

]...[

מָאניש ]ֿפרַאגמענטן[

ַאנדערש װָאלט מַײן ליד געקלונגען,
כ‘זָאל ֿפַאר גויִים גויִיש זינגען,

נישט ֿפַאר יִידן, נישט „זשַארגָאן6” —
קײן רעכטן7 קלַאנג, קײן רעכטן טָאן !

ס‘הָאט ֿפַאר ליבע, ֿפַאר געֿפיל
נישט קײן ּפַאסנד8 װָארט, קײן סטיל...

אונדזער יִידיש הָאט נָאר װיצן,
הָאט נָאר שּפיצן9, בלַאנקע בליצן10 ;

װערטער װי ֿפַארסמטע שּפיזן11 !
אין אים לַאכן, װײנען ריזן12 !

ר‘איז װי גַאל13, װי ּפיָאלון14 ביטער,
און ער דרעשט15 דָאס לַײב מיט ריטער16 !

ר‘איז אין גַאנצן בלוט און טרערן !
קענסט אין יעדן אויסדרוק הערן

װי דער ים17 — ֿפון צרות18 זידט19,
װי עס ברענט דָאס הַארץ דעם יִיד...
נָאר כָאטש ּפלַאץ20 דָא אויֿפן ָארט,

ס‘הָאט קײן לעבלעך21, װַארעם װָארט !...

קײן אײנציק װָארט איז צַארט22 און גלַאט23,
עס איז ֿפַאר ליבע טויט און מַאט24 —

 „הערצל”, „זעלע25”, „שַאץ26” און „שעצל27” —
ס‘הָאט ַא טעם28 װי לַאקריץ־ּפלעצל29 ;
עס הָאט קײן טעם, עס הָאט קײן זַאלץ
און עס שמעקט נָאך גענדזנשמַאלץ30 !

ֿפרוסטרַאציע  דער  מיט  טָאן  צו  הָאט  אונטן(  דָא  )זעט  ”מָאניש”  ֿפון  טײל  װיכטיקער  ַא 
ֿפון ַא יִידישן ּפָאעט װָאס קען ניט געֿפינען אין זַײן שּפרַאך קײן ּפַאסיקע1 װערטער אויף 
אויסצו דריקן ליבע־געֿפילן. די דָאזיקע סטרָאֿפעס הָאט ּפרץ2 ָאּפגעשַאֿפן3 אין דער לעצטער 
װערסיע ֿפון דער ּפָאעמע )ֿפון 1908( — אֿפשר4 הָאט ער דעמָאלט געמײנט ַאז זײ זענען 

מער ניט ַאקטועל5...

1. appropriés/suitable 2. perets 3. supprimé/eliminated 4. efsher peut-être/perhaps 5. d’actual-
ité/timely 6. jargon terme pour désiger le yiddish à l’époque/term for Yiddish at that time 7. correct, 
convenable/right, proper 8. 9 ּפַאסיק. piques/barbs 10. brillants éclairs/brilliant flashes 11. farsam-
te … lances empoisonnées/poisoned spears 12. géants/giants 13. fiel/gall 14. absinthe (plante)/
wormwood 15. meurtrit/bruise 16. gaules, bâtons/rods, sticks, sing. 17 רוט. yam mer/sea 18. tsores 
soucis/troubles 19.  bouillonne/boils 20. tu peux crever/you can burst trying 21. tiède/tepid 22. ten-
dre/tender 23. doux/smooth 24. ici inerte/inert 25. âme/soul 26. trésor/treasure 27. trésor/treasure 
(dim.) 28. tam goût/taste 29. biscuit à la réglisse/licorice cake 30. graisse d’oie/goose fat.

1. minasta’m sûrement/certainly 
2. yam mer/sea 3. brochets, argot  

gros bonnets/pike (fish) slang big-
wigs 4. 5 נישט. efsher peut-être/

perhaps 6. … shier sans limites/lim-
itless 7. pêcheur/fisherman 8. sam le 

diable/the devil ; acronyme de/acronym 
-samoel 9. tayve passion 10. asti סמאל

cot/little worm 11. corrompt, anéantit/
corrupts, ruins 12. canne à pêche/fishing 

rod 13. hameçon/hook 14. fini/an end to 
15. sof fini/an end to 16. shmadnik malin/ras-

cal 17. sotn Satan 18. sar prince 19. g(eh)enem 
enfer/hell 20. protégé/protected 21. préve-

nir/warn 22. ile enfant prodige/child prodigy 
23. ... afile même pas/not even 24. pieux/
pious 25. mishpokhe famille/family 
26. lomdim érudits/scholars 27. de la meil-
leure qualité/of the best quality 28. geoynim 

génies/brilliant men 29. lamdonim éru-
dits/scholars 30. alef-beys rabonim une 

longue lignée de rabbins/a long line of rabbis 
31. de réputation retentissante/of resound-

ing fame 32. mevinim experts, sing. מֿבין meyvn
33. dépasser/overtake 34. 35 ער הָאט. vif/sharp, quick 36. toyre

études/learning 37. expression pige tout de suite/exp. understands it right 
away 38. rambam (commentaire de) Moïse Maïmonide/(commentary 

by) Moses Maimonides 39. aussi difficile soit-il/so hard 40. balkoyre 
lecteur de la Tora à la synagogue/reader at the synagogue.
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הונדער־ דער  אויס  ֿפַאלט   3 רהַײיָא
טסטער יָארצַײט4 ֿפון יצחק־לײבוש 
ּפרץ. לָאמיר זען, װיֿפל איר װײסט 

װעגן זַײן לעבן און שַאֿפן.

אין  געװָארן  געבוירן  איז  ּפרץ  ל.  י.   .1
1852 אין ַא רענעסַאנס־שטָאט...

א. װילנע
ב. זַאמָאשטש

ג. װַארשע

2. װי ַא קינד איז ּפרץ געװען...
א. ַאן עילוי5

ב. ַא ֿפוילער6
ג. ַא ֿפַארשטָאּפטער קָאּפ7

..3 במשך ֿפון8 צען יָאר הָאט ּפרץ געַאר־
בעט װי...

א. ַא גרינסן־ֿפַארקויֿפער
ב. ַא לערער

ג. ַאן ַאדװָאקַאט

4. זַײן ערשט יִידיש װערק, װָאס ער הָאט 
ָאּפגעדרוקט אין 1888 אין שלום־ עליכמס9 
יִידישער ֿפָאלקס־ביבליָאטעק טרָאגט דעם 

טיטל...
א. בַײ נַאכט אויֿפן ַאלטן מַארק

ב. מָאניש
ג. צװישן צװײ בערג

5. אין 1890 הָאט ער זיך בַאטײליקט אין 
דער  אין  עקסּפעדיציע  סטַאטיסטישער  ַא 
בַאשריבן  זי  און  טָאמַאשָאװ  ֿפון  געגנט10 

אינעם װערק...
א. בילדער ֿפון ַא ּפרָאװינץ־רַײזע

ב. אַײזנבַאן־געשיכטן
ג. אין ּפוילישע װעלדער

6. ּפרצעס11 ַארטיקל „הָאֿפענונג און 
שרעק12” )1906( רעדט װעגן...

א. יִידישע שרַײבער
ב. דער סָאציַאליסטישער בַאװעגונג

ג. ּפוילישער געשיכטע

עס  װּו  װַארשע  אין  דירה13  ּפרצעס   .7
יִידישע  סך  ַא  גַאסט  צו  קומען  ֿפלעגן 

שרַײבער הָאט זיך געֿפונען אויף...
א. טלָאמַאצקע־גַאס
ב. קרָאכמַאלנע־גַאס

ג. צעגלַאנע־גַאס

8. ּפרצעס ַא בַארימטער העלד14 הײסט...
א. בָאנטשע שװַײג

ב. יָאשע קַאלב
ג. גימּפל ּתם15

9. װער בַאהַאלט זיך אונטער דעם רבינס16 
בעט אין ּפרצעס ַא דערצײלונג ? 

א. ַא יונג מײדל
ב. ַא ליטװַאק17

ג. ַא מויז

10. דער „ֿפרומער”18 העלד ֿפון ּפרצעס ַא 
דערצײלונג איז...

א. ַא סָאלָאװײ19
ב. ַא קליַאטשע20

ג. ַא קַאץ 

11. די שװערע לַאגע ֿפון ַא ֿפרוי אין דער 
געזעלשַאֿפט  יִידישער  טרַאדיציָאנעלער 
אין  ַאנדערע(  )צװישן  ּפרץ  שילדערט21 

דער דערצײלונג 
א. מענדל ברַײנעס

ב. ׂשרה22 אינדיקס רעסטָארַאן
ג. שָאשע

12. אין 1949 הָאט ַאֿברהם23 סוצקעװער 
24 ַא בַארימטן ליטע־ לגעגרינדט אין יׂשרא
25 װָאס זַײן טיטל, גענו־ לרַארישן זשורנַא

מען ֿפון ּפרצעס ַא װערק, איז...
א. ַאלבַאטרָאס

ב. כַאליַאסטרע26
ג. די גָאלדענע קײט 

ּפרץ1־שּפיל
ֿפון לֿבנה מזרחי2

1. Yitskhok-Leybush Peretz (1852–1915) 2. Levana Mizrahi 3. cette année/this year 4. anniversaire de décès/anniversary of death 5. ile enfant 
prodige/child prodigy 6. paresseux/lazy 7. incapable d’apprendre/a blockhead 8. bemeshekh ... pendant/during 9. sholem-aleykhems de/
of Sholem-Aleykhem (1859–1916) 10. région 11. pe’retses de/by Peretz 12. espoir et peur/hope and fear 13. dire appartement/apartment 
14. personnage/character 15. tam naïf, simple d’esprit/fool, simpleton 16. rebns appartenant au maître hassidique/the rabbi’s 17. Juif lituanien/
Jew from Lithuania 18. pieux/pious 19. rossignol/nightingale 20. haridelle/mare 21. représente, décrit/describes, depicts 22. sore Sarah 
23. avrom Sutzkever (1913–2010) 24. yisroel Israël 25. revue/review 26. bande/gang, bunch of friends.

ַא רעבוס
די לײזונג1 איז דער טיטל 
ֿפון ּפרצעס ַא בַאקַאנטער 

דערצײלונג.
1. װיֿפל זענען די ָאֿבות2 ?
2. ַא העלֿפט ֿפון „מַאמע”
.3. ַא טרַאף3 ֿפון „ּתמיד”4

4. ַא װּונדער

די ענטֿפערס אויף ז' 9

1. solution 2. oves Patriarches/Pa-
triarchs 3. syllabe/syllable 4. tomed 
toujours/always.

י. ל. ּפרץ : הָאלצשניט ֿפון זוני מַאוד
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נגיד4 ג װַארשעװער  דער  הָאט  יָאר   35 ַאנצע 
ַא  איבער  געַארבעט  בערנשטײן5  איגנַאץ 
און  שּפריכװערטער  יִידישע  זַאמלונג 

:  אויסדרוקן6. ער הָאט געזוכט אומעטום 
יִידיש־רעדנדיקע  מינים7  ֿפַארשײדענע  צװישן 
אין  און  צַײטשריֿפטן  צַײטונ גען,  אין  מענטשן, 
ַא  ָאנגעזַאמלט  סוף8  צום  הָאט  ער  ביז  ביכער, 
ריזיקע צָאל9 שּפריכװערטער און זײ ַארויסגעגעבן 
אין זַײן בַארימט בוך יִידישע שּפריכװערטער און 

רעדנסַארטן, װָאס איז ביזן הַײנטיקן טָאג נָאך ֿפון 
די װיכטיקסטע װערק אויף דעם געביט10. איר קענט 

זיך ֿפָארשטעלן ַאז זַאמלענדיק הָאט בערנשטײן אויך 
געֿפונען ַא היּפשע11 צָאל „נישט שײנע” שּפריכװערטער. 

דָאס הײסט ַאזעלכע װָאס הָאבן צו טָאן מיט זַאכן ֿפַאר וועלכע 
עס ּפַאסט שּתיקה12 װי למשל13 מענטשלעכע בַאדערֿפענישן14, 

געשלעכט־לעבן ָאדער גלַאט ַאזוי געמיינע װערטער15.
זײ  ער  הָאט  ָארנטלעכקײט16  אינטעלעקטועלער  צוליב 
17 נישט געקענט ַאװעקמַאכן מיט דער הַאנט18 — זײ זע־ יַאװדא

טײל  ַא  און  „ֿפָאלקסגַײסט”  ֿפונעם  עדות19  ַאן  אויך  דָאך  נען 
ֿפון דער „ֿפָאלקסשּפרַאך”. נָאר זײ ַארַײנשטעלן אין בוך לעבן 
שּפריכװערטער װעגן שבת און יום־טוֿב20 צי װעגן דער יִידישער 

משּפחה21 — דָאס ּפַאסט ֿפָארט נישט22. איז װָאס טוט מען ? 
בערנשטײן הָאט בַאשלָאסן ַארויסצוגעבן דעם גָאר ּפיקַאנטן 

־טײל ֿפון זַײן זַאמלונג אין ַא בַאזונדערער ברָאשור „אויסגעלַא
סענע און געמיינע23 שּפריכװערטער” )אויף לַאטַײן : „ערָאטיקַא 
עט רוסטיקַא”( — און שוין ! מיט דעם איז ער יוצא געװען24 אי   

ֿפַאר דער װיסנשַאֿפט25 אי ֿפַאר דער מָארַאל. 
קלײנטשיקע,  ַא  ברָאשור  די  איז  בוך  מיטן  ֿפַארגלַײך  אין 
ָאבער ֿפָארט ַאנטהַאלט זי מער װי צװײ הונדערט אײנסן26. װעלן 
ַא שמעק27 ֿפון דעם ַאלעם, און  נָאר ברענגען  מיר דָא ַאװדאי 
אויב איר װילט זיך דװקא28 ֿפַארטיֿפן אין דער ֿפרַאגע, קומט זשע 
אין דער מעדעם־ביבליָאטעק, און גיט ַא קוק אין דער ברָאשור. 
מַאן  קוקט דער  ַארַײן,  דָאס װַײב גײט אין מיקװה29  ַאז   —

ֿפונעם ֿפענצטער ַארויס. 
נישט  און  גרָאב  נישט  מיר  לויט  איז  שּפריכװָארט  ָא  דָאס 
„אויסגעלַאסן”, און דװקא זײער חנעװדיק30. לויטן יִידישן גע־
אין דעם ּפע צוזַאמען  נישט שלָאֿפן  מַאן־און־װַײב  טָארן  ־זעץ 

טוקן31  דערנָאך  זיך  מוז  ֿפרוי  די  און  ֿפון מענסטרוַאציע,  ריָאד 
אין מיקװה זײ זָאלן קענען ֿפון דָאס נַײ זַײן צוזַאמען. בַאשרַײבט 
דָאס שּפריכװָארט ַא מַאן װָאס בענקט32 נָאכן װַײב ַאזוי װי זײ 
הָאבן לַאנגע טעג נישט געקענט זיך ַארומנעמען, און ער װַארט 

אומגע דולדיק, זי זָאל צוריקקומען צו אים ַאהײם. 
מָאל  ניט קײן קרעּפל34, ער װערט קײן  איז  ּפירעג33  ַא   —

נישט ֿפַארמיאוסט35.
אויף צו ֿפַארשטײן דָאס שּפריכװָארט דַארף מען ערשט װיסן 
ַאז ס'איז דָא ַאן ַאנדער בַארימט שּפריכװָארט )װָאס בערנשטײן 
ציטירט אויך ַאװדאי(, װָאס זָאגט ַאז „קרעּפלעך װערן אויך ֿפַאר־

מיאוסט”. דָאס מײנט ַאז ַאֿפילו36 ֿפון די בעסטע זַאכן קען מען 
ַא מָאל הָאבן צו ֿפיל. 

דערנָאך מוז מען זיך אינטימער בַאקענען מיטן װָארט „ּפי־
הויּפט־ דעם  שוין  איר  קענט  אֿפשר  „ּפירָאג”.  ָאדער  רעג”, 
37 גע־ ַא מין געבַאקן מאכ לבַאטַײט ֿפונעם װָארט, װָאס מײנט 

מַאכט ֿפון טײג מיט געֿפילעכץ38 )ָאדער טַאקע ַא קרעּפל(. נָאר 
אויף הענטשקע־לשון39 )סלענג( מײנט עס גָאר דעם װַײבלעכן 

געשלעכט־ָארגַאן. 
אויב ַאזוי, ֿפַארשטײט איר שוין די טיֿפע ֿפילָאסָאֿפיע הינטער 
דעם גלַײכװערטל40 : ַאלץ אין לעבן קען ַא מָאל נימאס װערן41, 

נָאר נישט דָאס זַײן מיט ַא ֿפרוי. 
— ַאז דער מענטש איז אומעטיק, לָאזט דער קלײנער אויך 

ַארָאּפ דעם קָאּפ.
דָאס װָארט „קלײנער” איז אײנער ֿפון די צָאלרַײכע און ַא 
מָאל גָאר קרעַאטיװע אײֿפעמיזמען װָאס די יִידישע שּפרַאך ֿפַאר־

מָאגט ֿפַאר דעם מענלעכן געשלעכט־ָארגַאן. דערקלערט אונדז 
דָאס שּפריכװָארט ַאז װען ַא מַאן מַאכט נישט גוט, הָאט ער נישט 

ַאזוי ֿפיל חשק42 אויף קײן קוצעניו־מוצעניו43. 

געשלעכט־לעבן1 בַײ יִידן
געזען דורכן שּפיגל ֿפון יִידישע שּפריכװערטער2

ֿפון שרון בר־ּכוכֿבא3 
1. vie sexuelle/sex life 

2. proverbes/proverbs 3. Sharon Bar Kochva 4. nogid homme riche/rich man 5. Ignatz Bernstein (1836–1909) 6. expres-sions 7. minim sortes/sorts 8. ... sof finalement/finally 9. immense quantité/huge number 10. do-maine/domain 11. considérable 12. shtike silence 13. lemoshl par exemple/for example 14. besoins/needs  15. tout simplement gros mots/just plain dirty words 16. hon-nêteté/honesty 17. avade bien sûr/of course 18. ignorer/ignore  19. eydes témoignage/testimony 20. shabes … yontef shabbat et fêtes/sab-bath and holidays 21. mishpokhe famille/family 22. ça ne se fait tout de même pas/it’s not suitable, after all 23. impudiques et grossiers/lewd and common 24. yoytse … il s’est acquitté/he fulfilled 25. science 26. unités/units 27. un petit peu/a little bit 28. dafke justement/really 29. mikve bain rituel/ritual bath 30. khe’ynevdik charmant/charming 31. s’im-merger/immerse herself 32. languit/misses 33. tourte/meat pie 34. ravioli à la viande/meat-filled dumpling 35. ... farmiest ne lasse jamais/gets boring in the end 36. afile même/even  37. ... maykhl met cuit au four/a sort of baked goods 38. pâte et farce/dough and filling 39. argot/slang 40. bon mot/witticism 41. ... nimes ... finit par lasser/you get fed up with 42. kheyshek envie/desire 43. des 
câlins/snuggling.
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ווַאנט־מָאלערַײ ֿפון ַא בָארדעל אין דער רוימישער שטָאט ּפָאמּפיי 

ַאנדערש װָאלט מַײן ליד געקלונגען
װען דָאס זינגען ֿפרעמדע צונגען,

נָאר ַא יִיד און אויף זשַארגָאן
מוז זיך לערנען װי צו טָאן :
שרַײבן װעגן ּפָארנָא־שּפיל

װי ַא מענטש, נישט װ'ַא שלומיאל12.

קען מען דען אויף יִידיש זיצן
סּתם13 אויף שטַײֿפע אֿבר14־שּפיצן ?

צי זיך דורכשלָאֿפן מיט ריזן15
קיצלענדיק16 דעם דַאזן־דיזן17 ?

צי ָארגַאזמיש טָאן ַא ציטער
װען מע דרעשט18 אַײך ס'לַײב מיט ריטער19 ?

מע קען בעסערס ! כ'װיל נישט הערן
װי עס שמונצן20 ֿפרעמדע בערן.

ס'טוט דָאס אײדעלער ַא יִיד
װען ער קריכט שטיל מיטן גליד21

גלַײך ַאהין אין יענעם ָארט
װּו מע טרענט זיך22 און מע ּפָארט23.

יָא, ער טוט עס צַארט און גלַאט
)װי די מַאמע הָאט אים געהַאט24(
און ער מיַאוקעט25 װי ַא קעצל :

„ּפושקע“, „שמוטשקע“26, „שמָאק“ און „ּפעצל“27.
ָא, דָאס הָאט מער טעם28 װי ַאלץ,

און ס'איז נַײס און נישט קײן ַאלטס !

מ'ָא ניש ?1
)מ'ָא דָאך יָא !(2

ֿפונעם נַײעם לץ3 ֿפון דער רעדַאקציע

1. jeu de mots/play on words: Monish/נישט הָאט  יָא .2 מע  דָאך  הָאט  מע 

3. lets clown 4. perets 5. … iker surtout/especially 6. épicer/spice up 

7. croustillants/hot, risqué 8. afile même/even 9. sheydim diables/

devils 10. un énorme “machin” (euph. pour l’organe sexuel)/an ex-

tremely large “thing” (euph. for sexual organ) 11. dafke en effet/in-

deed 12. shlumi’l comme un imbécile/like a fool, a dummy 13. stam 

simplement/simply 14. eyver organe sexuel masculin/male sexual 

organ  15. géants/giants 16. chatouillant/tickling 17. le machin bid-

ule/the “whatsit” 18. on meurtrit/they bruise 19. gaules/rods, sticks, 

sing.20 רוט. baisent/screw 21. membre/member 22. baise/screw 

23. s’accouple/copulate 24. tout nu/stark naked 25. miaule/me-

ows 26. deux synonymes pour le vagin/two synonyms for the vagina 

27. deux synonymes pour le pénis/two synonyms for the penis 28. tam 

saveur/taste, charm.

מיר דרוקן דָא ָאּפ ַא טעקסט װָאס ֿפַארבינדט אונדזערע צװײ טעמעס : ּפרץ4 און סעקס ! דער „טַאטע ֿפון דער 
יִידישער ליטערַאטור” ֿפלעגט ַאלײן ֿפון מָאל צו מָאל )דער עיקר5 אין דער יוגנט( צּוװירצן6 זַײנע טעקסטן מיט 
ּפיקַאנטע7 און װיציקע בַאשרַײבונגען )אין דער ערשטער װערסיע ֿפון „מָאניש” צום בַײשּפיל, ֿפון יָאר 1887 ָאדער 
ַאֿפילו8 ֿפרִיער, זעט מען שדים9 מיט „ַא דָאס ָאן ַא מָאס”10(. נָאר דָאס דָאזיקע ליד איז ַא הַײנטצַײטיקע ּפַארָאדיע 
אויף דעם ֿפרַאגמענט ֿפון מָאניש )זעט ז' 6( װָאס רעדט װעגן דער יִידישער שּפרַאך. דער „נַײער לץ ֿפון דער 
רעדַאקציע” )ַאלוזיע צו אײנעם ֿפון ּפרצעס ּפסעװדָאנימען „דער לץ ֿפון דער רעדַאקציע”( הַאלט ַאז אויף יִידיש 

הָאט מען דװקא11 יָא ַאלץ װָאס מע בַאדַארף צו רעדן װעגן װָאס עס זָאל ניט זַײן ! 

די ענטֿפערס אויף די שּפילן ֿפון זַײט 7 :
די לייזונג ֿפונעם רעבוס : „דרַײ מּתנות“. 1( ב. 2( א. 3( ג. 4( ב. 5( א. 6( ב. 7( ג. 8( א. 9( ב. 10( ג. 11( א. 12( ג. 
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amour/loveדי ליבע, די ליבשַאֿפט
 sexuel/sexualסעקסועל
désir/desireדער בַאגער
sexe, sexualité/sex, sexualityדער סעקס
passion]tayve[ די לַײדנשַאֿפט, די ּתאװה
sexe, genre/sex, gender דָאס געשלעכט
érotisme/eroticismדי ערָאטיק
érotique/eroticערָאטיש
hétérosexuel/heterosexualהעטערָאסעקסוע'ל
homosexuel/homosexualהָאמָאסעקסוע'ל
bisexuel/bisexualביסעקסוע'ל

 amoureux, amant/lover (masc.)דער געליבטער, דער ליובָאװניק, דער קָאכַאניק
amoureuse, maîtresse/lover (fem.)די געליבטע, די ליובָא'װניצע, די קָאכַאנקע
organes sexuels/sexual organsדי געשלעכט־ָארגַאנען

  pénis ]eyver[ דער ּפעניס, דער אֿבר
bite (vulg.)/dick (vulg.)דער ּפָאץ, דער שמָאק

 testicules/testiclesטעסטיקלען
couilles (vulg.)/balls (vulg.)]beytsim[ אײער, בצים
érectionדי ערעקציע
sperme/semen דער זוימען
vagin/vaginaדי װַאגינע
clitorisדער קליטָאר
sein/breast)די ברוסט )בריסט

 fesses/behind
cul (vulg.)/ass (vulg.)

דער הינטן
 ]tokhes[ דער ּתחת

faire des câlins/cuddleמַאכן קוצעניו־מוצעניו
(s’)enlasser/embrace (each other))ַארומנעמען )זיך(, הַאלדזן )זיך
embrasser/kissקושן
caresser/caressגלעטן, צערטלען
jouir/come (sexually)]hanoe[ הנאה הָאבן
sortir (avec qqn)/go out (with s.o.))ֿפירן ַא ליבע )מיט

 faire l’amour avec/to have sex withבַאהעֿפטן זיך מיט, שלָאֿפן מיט, לעבן מיט
baiser (vulg.)/fuck (vulg.)טרענען, יענצן, רַײבן, שמונצן
orgasme/orgasmדער ָארגַאזם
contraceptionדי קָאנטרַאצעּפטיװע מיטלען
préservatif/condomדער ּפרעזערװַאטיװ

סעקסגלָאסַאר
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זיך  זָאל  יִידישקײט איז שטרענג ֿפַארװערט3 עמעצער  לויט 
? דער  ֿפַאר װָאס  זיך5.  בַאהעֿפטן  און װַײב  מַאן  צוקוקן בעת4 
ענטֿפער איז : טָאמער ַא יִיד װעט זען װי ַאן ַאנדער יִיד נעמט 
זיך צום װַײב, װעט ער אים בַאלד זָאגן : „איך קען בעסער, לָאזט 

מיך, װעל איך אַײך װַײזן“…

— ֿפַאר װָאס הָאבן קרעּפלעך6 דרַײ שּפיצן7 ? 
יִידישן  ֿפון  מַאמעס  די  אימהות8,  די  ַאנטקעגן  איז  דָאס   —

ֿפָאלק.
— די אימהות זענען דָאך ָאבער געװען ֿפיר : ׂשרה, רֿבקה, 

רחל און לאה9 !
— יָא, ָאבער רחל און לאה הָאבן געהַאט נָאר אײן שּפיץ10…

אויף „קומען“ זָאגט מען אין לשון־קודש11 „בוא“12, און דער 
געשלעכט־בַא „הָאבן  ֿפַאר  אייֿפעמיזם  ַאן  איז  ווערב  ־זעלבער 

צִיונגען מיט ַא ֿפרוי“.

אין דער ּתורה13 שטייט : ואֿברהם זקן בא בימים14 — „און 
ַאֿברהם איז געווען ַאלט, געקומען אין די טעג“.

טַײטשט מען15 : טַאקע16 ווַײל ער איז געווען ַאלט, איז ער 
שוין מער נישט געקומען אין די נעכט…

ַא יונג װַײבל קומט צום רֿב17 מיט ַא טענה18 : זי װיל איר מַאן 
זָאל איר געבן ַא גט19.

— ֿפַאר װָאס ? — ֿפרעגט דער רֿב.
ֹ— איך שעם זיך דָאס צו זָאגן, רבי20.

— נו מילא21, טָא22 נעם ַא שטיקל ּפַאּפיר מיט ַא בלַײֿפעדער23, 
זעץ זיך ַאװעק דָארטן אין װינקל און שרַײב עס ָאן.

דָא צוריק מיטן שטיקל  ַא מינוט שּפעטער איז דָאס װַײבל 
ּפַאּפיר. דער רֿב טרָאגט עס צו צו די אויגן — ער זעט נישט קײן 

װָארט.
— עס שטײט דָאך גָארנישט ! — זָאגט דער רֿב.

— דָאס איז טַאקע די צרה24, רבי…

— די ּתורה איז זײער גוט קעגן אימּפָאטענץ.
— ַא יָא, ֿפַאר װָאס ?

— נו, מע זָאגט דָאך : ַאלץ שטייט אין דער ּתורה !

בַאקַאנטער  ַא  זַײנער  װי  יִיד,  ַא  זעט  יום־ּכיּפור25  מיטן  אין 
יונגער־מַאן גנֿבעט זיך ַארויס26 ֿפון שול27. ֿפרעגט ער אים :

— װּוהין ?
— אין הַײזל28 ַארַײן, צו די מײדלעך ! — ענטֿפערט יענער.

— שעמסט זיך נישט ? ס’איז דָאך עּפעס יום־ּכיּפור אויף דער 
װעלט !

— אויף דער װעלט איז טַאקע יום־ּכיּפור, נָאר װָאס קען איך 
זיך העלֿפן, ַאז בַײ מיר אין די הויזן איז ׂשימחת־ּתורה29 ?

ַא יונג צניעותדיק30 װַײבל טרעֿפט זיך מיט ַא חֿברטע31 דעם 
טָאג נָאך איר חתונה32. די חֿברטע איז נַײגעריק צו װיסן װי איז 
ַאדורך די ערשטע נַאכט און װָאס יענע טרַאכט װעגן איר חתן33.

— ער איז משוגע34 !
— ווי ַאזוי ?

— ער קריכט אויף מענטשן !..

1. blagues grossières/dirty jokes 2. ... mekoyrim selon d’anciennes sources/from old sources, sing. מקור moker 3. interdit/forbidden 4. beys 
pendant que/while 5. font l’amour/make love 6. sorte de raviolis/dumplings 7. bouts/points 8. ... imoes à cause des matriarches/because of the 
Matriarchs 9. sore, rivke, rokhl ... leye Sarah, Rebecca, Rachel, Leah 10. euphémisme pour l’organe sexuel masculin/euphemism for the male 
sexual organ 11. loshn-koydesh hébreu/Hebrew 12. boy arriver/come 13. toyre Torah 14. veavrom zokn bo vayomim 15. on traduit, on expli-
que/they translate, they explain 16. précisément/precisely 17. rov rabbin/rabbi 18. tayne plainte/complaint 19. get divorce  20. rebe maître/
master 21. … meyle soit/let it be 22. alors/so 23. crayon/pencil 24. tsore problème/problem 25. yom-kiper Yom Kippour/Yom Kipur 26. ganvet 
... se faufile dehors/steals out 27. synagogue 28. bordel/bordello 29. simkhes-toyre fête de la joie de la Torah/holiday of Rejoicing in the Torah 
30. tsni’esdik chaste 31. kha’verte amie/friend (fem.) 32. kha’sene noces/wedding 33. khosn nouveau mari/bridegroom 34. meshuge fou/crazy. 

ַא ּפָאר ֿפעטע װיצן1
אויסגעקליבן לויט ַאלטע מקורים2

בילד ֿפון ַא מיטל־עלטערישן בוך וועגן
געזונט און וווילזַײן )ֿפון 14טן יָארהונדערט(
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