
1

עיַצאקילבוּפַ א

רעזיַראּפ םעד ןֿופ

— רעטנעצ–שיִדיי

קעָטאילביב–םעדעמ

יוני 2005/סיוון ּתשס"ה )50( 5 , נומער10 ָריא

Publié par
la Maison de la culture
yiddish - Bibliothèque
Medem avec le concours
de la Délégation Générale
à la Langue Française
et la Forward Association לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דישערִדער יי

םעט–םעט 

! 1לחיים
2טעם–דישער טעםִר ייָצען יא

1. ateliers de cuisine/cooking workshops 2. soydes secrets, sing. סוד sod 3. tsholent, plat sabbatique/a Sabbath dish 4. sorte de raviolis/
dumplings 5. sorte de pain d'épices/honeycake 6. khoydesh mois/month 7. maykholim plats/dishes, sing. מאכל maykhl 8. habitué/
accustomed to 9. animatrices/leaders 10. tam goût/taste 11. …-oytser vocabulaire/vocabulary

כן !ָמיר קאָלא
–דישִריזער ייַקטיוויטעטן פֿונעם ּפאַּפולערסטע אָאיינע פֿון די ּפא

ל צוָ. מע שטוּפט זיך יעדעס מא1טןַרשטאַכוואָצענטער זַײנען די קא

לע ווילןַר 20 מענטשן ! אַרט בלויז פֿאָ אָ ס'איז דא—ץ ַ ּפלאַקריגן א

–ניקָ און הא4, קרעּפלעך3לנטָ פֿון טשא2זיך אויסלערנען די טיפֿע סודות

.5לעקעך

כןָ קען מען קומען אין צענטער זיך אויסלערנען קא6 חודשַל אָאיין מא

ט איןַרשטאַכוואָ קאַ. מע קען זיך פֿרעגן ווי קומט א7דישע מאכליםִיי

רנעמען זיך מיטַ צו פֿא8ס איז מער געוווינטָן אינסטיטוציע וואַא

 קורס פֿוןַט איז ניט בלויז אַרשטאַקטיוויטעטן. „דער וואַקולטורעלע א

 פֿונעם9נפֿירערינסָ ענטפֿערט רעזשין, איינע פֿון די א—כן ָקא

 פֿון דער10 מיר ּפר3וון איבערצוגעבן דעם טעם—ט ַרשטאַווא

“.11אוצר–דישער קיך, מיט אירע סודות און איר ווערטערִהיימישער יי

[סוף זַײט 8]

.D.R ©  ליק מעסער מיט זַײן פֿיש ַא

ַט אָלט5! אין 1995 האַר אָ איז שוין צען יאטעם–דישער טעםִדער יי

ַזכט, אַטעק געטראָביבליא–ריזער מעדעםַגרוּפע סטודענטן פֿון דער ּפא

קטועלעַ מיט גרינגע, א3 בלעטלַבן אָלט געווען גוט צו האָס'ווא

רשיידענעַלערנערס פֿון פֿא–דישִס קענען אינטערעסירן ייָטעקסטן ווא

ַ, אטעם–דישער טעםִדער ייבן מיר עס ָען. גערופֿן האָניווא

–ציעַרמאָרט אינפֿאָ סאַס איז אָם (וואַמטאַ טאַווערטערשּפיל צווישן א

דישןִ ייַבן אָרפֿט האַט געדאָס בלעטל האָ (ווַײל דא4 טעםַמיטל) און א

לייןַרפֿט איר אַ דא5טעם). צי דער עקסּפערימענט איז געלונגען

– : קריטיק, זידל7גן אַײער מיינונג5ָ! איר מעגט אונדז זא6צןַּפשאָא

רַײנשיקןַ איר קענט אויך א…ּּמּפלימענטןָ קא9פֿילוַדער אָ א8ווערטער

ָס בילד, וואַ ליד, אַ, א11 מעׂשהַ, א10 רעצענזיעַרטיקל, אַן אייגענעם אַא

ריז און עס גלוסט אַײך, קענטַאיר ווילט. און אויב איר זַײט אין ּפא

קציע.ַרבעטן אין דער רעדאַס נישט, מיטאָר וואַאיר, פֿא

1. lekhaim (toast) à la vie !/(toast) to life! 2. tamtam 3. journal/
newspaper 4. tam saveur/taste 5. a réussi/succeeded 6. juger/judge
7. avis/opinion 8. injures/insults 9. afile même/even 10. critique
(de film, de livre, etc.)/review 11. mayse histoire/story 12. en at-
tendant/meanwhile 13. puisque/since 14. à l'envers/differently
15. revues/periodicals 16. ennuient/bore 17. yoyvl-… numéro de
jubilée/jubilee issue 18. simkhe fête/party.

, ווי12דערווַײל

טָ א13לדַבא

דער נומער איז

ןָמיר טאָלאר סּפעציעלער,ָ גאַא

ָס ווא15צַײטשריפֿטןנדערעַלע אַ פֿון א14ּפויערַקא

מירָ אונדז יעדן פֿרילינג מיט דיעטעס און דין ווערן : לא16נודיען

, דער טעמע „עסן און17נומער–ּפגעבן דעם נומער 50, אונדזער יובֿלָא

5! לחיים !18 ׂשימחהַכן אַטרינקען“, און מא
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1. simple 2. sorte de raviolis/dumplings 3. planche à découper les nouilles/noodle board 4. étendre/roll out 5. cuisine raffinée/fine
cooking 6. champignons/mushrooms 7. mordkhe 8. ze'merl petite mélodie/little melody 9. ce bas monde/this world 10. le monde à
venir/the world to come 11. gan-eydn paradis/paradise 12. tsadikim les justes/the righteous 13. medresh légende du Midrash/legend
from the Midrash 14. maykholim plats/dishes 15. meshiekh le Messie/the Messiah 16. shorabor gigantesque bœuf légendaire/the
great ox 17. levyosn Léviathan, gigantesque poisson légendaire/Leviathan, the great fish 18. yain-hameshumer vin légendaire gardé
au paradis à l'intention des justes/wine put aside to be drunk by the righteous 19. su'denyu dim. de/of  סעודה sude festin/festive meal
20. simkhe fête/celebration 21. détails 22. lekhem pain/bread 23. boser vedogim viande et poisson/meat and fish 24. vekhol matamim
et tous les mets raffinés/and all good things to eat 25. negidim les riches/the rich, sing. נגיד nogid 26. petit pain tout frais/little fresh
roll 27. kaptsonim les pauvres/the poor, sing. קבצן kaptsn 28. dalfonim les pauvres/the poor, sing. דלפֿן dalfn 29. croûte/crust
30. pauvres de nous !/poor things! 31. canard rôti/roast duckling 32. saucisse/dried up sausage 33. dogim poisson/fish 34. brochet/
pike 35. hareng ramolli/watery herring 36. … tsores gros ennuis/terrible troubles 37. re'benyu dim de/of רבי rebe mon maître/master
38. toyre Torah 39. moyshe rabeynu Moïse/Moses 40. khokhme sagesse/wisdom 41. shloyme hameylekh le roi Salomon/King
Solomon 42. miryam hanevie Myriam la prophétesse/Miriam the prophetess 43. dovid hameylekh le roi David/King David.

 זמרלַלע זינגען אַמיר אָלא

רעפֿריין5:

לע זינגעןַמיר אָלע זינגען, לאַמיר אָלא

 זמרל :ַ זמרל, אַא

23 איז ברויט, בׂשר ודגים22לחם

.24וכל מטעמים

ס איז לחם ?ָטעניו, וואַג זשע מיר, טאָ זא—

,26 פֿרישינקע בולקעלעַ איז לחם א25 בַײ די גרויסע נגידים—

,28, אוי דלפֿנים27בער בַײ אונדז קבצניםָא

.30, נעבעך29רינקעָרע סקאַ דאַאיז לחם א

ס איז בׂשר ?ָטעניו, וואַג זשע מיר, טאָ זא—

,31טשקעלעַטענע קאָ געבראַ בַײ די גרויסע נגידים איז בׂשר א—

בער בַײ אונדז קבצנים, אוי דלפֿנים,ָא

, נעבעך.32רע קישקעלעַ דאַאיז בׂשר א

 ?33ס איז דגיםָטעניו, וואַג זשע מיר, טאָ זא—

,34 העכטעלעַ בַײ די גרויסע נגידים איז דגים א—

בער בַײ אונדז קבצנים, אוי דלפֿנים,ָא

, נעבעך.35ן אויסגעווייקטער הערינגַאיז דגים א

ס איז מטעמים ?ָטעניו, וואַג זשע מיר, טאָ זא—

ט,ָמּפאָ בַײ די גרויסע נגידים איז מטעמים קא—

בער בַײ אונדז קבצנים, אוי דלפֿנים,ָא

, נעבעך.36קטע צרותַאיז מטעמים געהא

נטיק בולבעס, דינסטיקָגטעגלעכן עסן, ווי בולבעס („מאָ, טא1סטןָנער. מע זינגט וועגן ּפראַרשּפרייטער זשאַ פֿאַר אָלידער וועגן עסן זַײנען גא

5רניטשקעס5?“) און וועגן פַֿײנשמעקערַײַ די ווא4טשעןַ אויף צו קא3קשנברעטָ לאַ („וו3 נעמט מען א2רניטשקעסַדער וואָבולבעס…“) א

לַײט עסן ניט די זעלבע שּפַײזן (ווי אין–רעמעָז רַײכע און אַנץ גוט אַ געבירטיג). מען ווייס גא7“ פֿון מרדכי6מעןָזוּפ מיט שווא–פֿלָרטאַ(„קא

,11עדן–נדערש. אין גןַר אָ וועט זַײן גא10. אויף  י ע נ ע ר  וועלט9בער אויף  ד ע ר  וועלטָס איז אָ“, זעט אונטן). דא8 זמרלַלע זינגען אַמיר אָ„לא

ָטט האָז ווען גאַ דערציילט א13 מדרשַס גוטס. אָלדאַלדענע שטולן און עסן און טרינקען פֿון אָ זיצן אויף גא12וו3סט, וועלן די צדיקיםַווי בא

 גרויסןַ), א16הבר–קס (דעם שורָ גרויסן אַ וועט קומען5: א15ס מיר וועלן עסן ווען משיחָ ווא14פֿן די מאכליםַשאַט ער אויך באָפֿן די וועלט האַשאַבא

“19 סעודהניוַס ליד „אָלטן אין די הימלישע קעלערן. דאַהאַט באָס ער האָ) ווא18המשומר– פַֿײנעם ווַײן (דעם ייןַ) און א17פֿיש (דעם לוויתן

.21לע ּפיטשעווקעסַ מיט א20נצע ׂשימחהַשרַײבט די גאַבא

ָלא
מיר עסן !

 סעודהניוַא

37ג זשע מיר רביניוָזא

ז משיח וועט קומען ?ַס וועט זַײן אָווא

ז משיח וועט קומעןַא

 סעודהניו.ַכן אַוועלן מיר מא

ס זשע וועט מען עסן אויף דער סעודהניו5?ָווא

הבר מיטן לוויתן וועלן מיר עסן–דעם שור

אויף דער סעודהניו.

ס וועט מען טרינקען אויף דער סעודהניו5?ָווא

המשומר וועלן מיר טרינקען…–יין

אויף דער סעודהניו.

גן אויף דער סעודהניו5?ָ זא38ווער וועט אונדז ּתורה

גן…ָּתורה זא39 משה רבנו

אויף דער סעודהניו.

גן אויף דער סעודהניו5?ָ זא40ווער וועט אונדז חכמה

גן…ָ חכמה זא41שלמה המלך

אויף דער סעודהניו.

נצן אויף דער סעודהניו5?ַווער וועט אונדז טא

נצן…ַ וועט אונדז טא42מרים הנבֿיאה

אויף דער סעודהניו.

ווער וועט אונדז שּפילן אויף דער סעודהניו5?

 וועט אונדז שּפילן…43דוד המלך

אויף דער סעודהניו.

נצןַמרים הנבֿיאה וועט אונדז טא

דוד המלך וועט אונדז שּפילן

גןָשלמה המלך חכמה זא

גןָמשה רבנו ּתורה זא

המשומר וועלן מיר טרינקען–יין

הבר און לוויתן וועלן מיר עסן–שור

אויף דער סעודהניו.
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די משקה

 איז געקומען צו מַײן זיידן,8 דער שדכן7בשעת

 ריידן,9 שידוךַמען אַטן מיט דער מאַדעם טא

רן נישט,ָט מען גערעדט און גערעדט און ס'איז געוואָהא

רַײנגעמישט.ַט זיך אָנען די משקה האַביז ווא

סן,ָצוליב דער משקה איז דער שידוך געשלא

.10מעס חתןַרן דער מאָטע איז געוואַדער טא

כטַ געמא11לד די חתונהַקע באַט טאָמ'הא

כט,ַנצע נאַ גאַאון געטרונקען משקה א

לעַבן געטרונקען אָמיט גרויסע גלעזער הא

.13 דעם חתן און לּכבֿוד דער ּכלה12לּכבֿוד

מע גענומען,ַטע די מאַט דער טאָדורך משקה הא

דורך משקה בין איך אויף דער וועלט געקומען.

,14ך בַײ מַײן בריתָאיך געדענק נא

ּפ פֿון טיש5;ָראַס גלעזל משקה נישט אָאיז דא

 !16טובֿ–ען5: מזלִט געשריָ הא15דער עולם

.17 רבַֿקסן און זַײן אַל וואָס קינד זאָדא

,18ּכוס– רובַֿט דעריבער טרינק איך אָא

ס.ָ מאַן אָדעריבער טרינק איך א

,19יםָאיך געדענק אויף מַײנע ּתנא

לע געטרונקען ווי די גויים5;ַבן אָהא

,20כןָט טעּפ געבראָאון מען הא

כן.ָּפגעקראָראַאון די משקה איז פֿון טיש נישט א

 חתן,ַס איך בין אָב נישט געקוקט, וואָאון איך הא

סן.ָרַײנגעגאַלע ווַײלע אַאון א

רן, ווען איך וועל אויסלעבן,ָמַײן ביסעלע יא

 מיטגעבן21:5ל מיר אין קבֿרָוויל איך מען זא

נט,ַענט בַײ דער וואָ פֿעסעלע משקה נאַא

נט ;ַז אין דער רעכטער האָ גרויסע גלאַא

…ָ בין איך ווידער דא22המתים–צו ּתחית

.23לד משקה אין דער ערשטער שעהַאון טרינק בא

ןָרדאָווערטער : מיכל גא

 קיין נעכטןָאיז ניטא’ס

 קיין נעכטן,ָס'איז ניטא

רגן,ָ דער מאָך ניטאָס'נא

 ביסעלע הַײנט,ַ אָך דאָס'איז נא

רגן.ָשטערט אים ניט מיט זא

,24 שנעּפסלַרַײן אַּפט אַכא

 איר זענט בַײם לעבן,25זמן–ּכל

 אויף יענער וועלט26השם–ירצה–אם

וועט מען אַײך נישט געבן.

ַ קיין נעכטן“ איז אָרשיידענע. „ס'איז ניטאַבן מיר אויסגעקליבן צוויי זייער פֿאָר האָלקלאָדישן פֿאִלרַײכע טרינקלידער אין ייָפֿון די צא

ןָרדאָ מיכל גא2נגעשריבן פֿון דעם מׂשּכילָ“, א1כן. „די משקהַ סך שּפראַס מע געפֿינט אין אָטיוו וואָ מאַלקסליד, מיט אָלגיש פֿאַסטאָנא

 קריטיק פֿוןַ איז עס א4ר אין דער אמתןָ“. נא3 שיּכורַפֿיע פֿון אַגראָ מין „ביאַ געוויינטלעך טרינקליד, אַ(1890-1823), זעט אויס ווי א

“.6ּפןָבן צו פֿיל ליב „דעם ביטערן טראָז זיי האַרפֿן אָרגעוואָט זיי פֿאָס מע האָ, ווא5די חסידים

1. mashke alcool/liquor 2. maskil adepte de la Haskala (Les Lumières juives)/follower of the Haskala (Jewish Enlightenment) 3. shiker
ivrogne/drunkard 4. … e'mesn en réalité/in fact 5. khsidim Hassidim 6. alcool/liquor 7. besha's lorsque/when 8. shadkhn marieur/
matchmaker 9. shidekh alliance/match 10. khosn fiancé, jeune marié/bridegroom 11. kha'sene mariage/wedding 12. lekoved en
l'honneur de/in honor of 13. kale fiancée, jeune mariée/bride 14. bris circoncision/circumcision 15. oylem assistance/audience 16. mazl
tov félicitations/congratulations 17. rov rabbin/rabbi 18. rov-kos hum. grand verre/hum. large glass 19. tnoim fête de fiançailles/
engagement party 20. cassé des pots (acte traditionnel à la signature des fiançailles)/broke dishes (traditional custom to signify an
engagement) 21. keyver tombe/grave 22. tkhies-hameysim résurrection des morts/resurrection of the dead 23. sho heure/hour 24. dim.
de/of ּפס ַשנא .boire un coup/grab a drink 25  …ַּפן אַרַײנכאַא  ;  kolzma'n tant que/as long as 26. mirtseshem si Dieu le veut/God willing.

עסן וועגן שּפריכווערטער
 שמעקט זיס.1 פֿרעמדער ביסןַ א—

.2 געזונטן גיט מעןַנקן פֿרעגט מען, אַ קראַ א—

דער די הון.ָנק אַדער ער קראָ הון איז אַן עסט אַרעמאָן אַז אַ א—

רצן איז ביטער העלפֿט ניט אין מויל קיין צוקער.ַז אויף דעם האַ א—

.4טנסָרבן פֿון הונגער איז שוין בעסער צו עסן געבראַ צו שטא3 איידער—

 חלום.ַר אָ איז נישט קיין קרעּפלעך נא6 אין חלום5 קרעּפלעך—

ן זוּפ.ָגן ווי צרות אָרטראַ מיט זוּפ איז גרינגער צו פֿא7 צרות—

.9קטער הייסט אים5ָ? ווען דער דא8 נגידַ ווען הונגערט א—

1. bouchée/bite (to eat) 2. façon détournée d'accepter une offre de nour-
riture/roundabout way of accepting an offer of food 3. plutôt que/rather
than 4. du rôti/roast 5. raviolis/dumplings 6. kholem rêve/dream
7. tsores soucis/troubles 8. nogid un riche/rich man 9. le lui dit/tells
him to.

ן
נרט  ! !עקי

רימ ָאל
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נעןַראָ רעסטא1ּכתרילעווקער
2עליכם–פֿון שלום

גמענט)ַ פֿראַ(א

“.57! ׂשרה אינדיק6לוולָ עסט מען פֿריש און ווא5ן5ַ! בּכא4„ּכשר

רויף אויףַ מין אויפֿשריפֿט, קלעטער איך אַזאַאיבערגעלייענט א

,9קעטן מויערַ רויטן נאַק פֿון אָ טרעּפ, אויפֿן צווייטן שטא8גליטשיקע

 אויף די טרעּפ, זַײנען12זן זיך הערןָס לאָ, ווא11 די ריחית10טשָאון כא

 הונגעריקערַר אָז, נאָר דער נאַנגענעם פֿאָזוי אַעּפעס נישט א

.13גן קלַײבט נישט איבערָמא

ַ טו איך א— ערגעץ ׂשרה אינדיק5? ָ וו3 איז דא—

ָס, ווא14 געל ּפניםַדן מיט אִלטן ייַן אַפֿרעג בַײ א

לטןַן אַרריכט אַזיצט אויף דער ערד און פֿא

.15ץַטראַמא

לטער אוןַכט צו מיר דער אַ ווַײט5! מא—

ץ, און עס גייטַטראַטש דעם מאַ ּפאַטוט א

 גרין רויכל.ַפֿון אים א

 פֿרעג איך אים.—רן ? ָוועקגעפֿאַ א—

כט צו מיר דערַרן ! מאָוועקגעפֿאַ א—

—ּפ. ָקלט מיטן קאָלטער און שאַא

רן אויף אייביק ! …ָוועקגעפֿאַא

—5! 16רבן5? ברוך דיין אמתָ געשטא—

ּפן צוריק.ַרויסכאַג איך און וויל מיך אָזא

17רבן. ערבֿ ּפסחָ געשטא—כט ער ַ מא—. ָ יא—

רבן. גלייבטָז זי איז געשטאַר, אָווערט זעקס יא

רגעסן אויף קייןַך נישט פֿאָב זי נאָמיר, איך הא

רגעסן5?ַזעלכעס פֿאַן מען דען א5ָ! ווי קא18פֿילוַמינוט א

 מיט דער וועלט […].19גיין זיךַקן, איר באַכן, איר באָאיר קא

ָטרף אַײך דערציילן ? איר האַדאַ איך בא—רשטיי נישט ַר איך פֿאָנא

 געקענט ?20ך זי מסּתמאָדא

ז איך ביןַלט קענען, אָב איך זי געזאָ הא—ג איך ָ זא—נען ַ פֿון ווא—

ל אויף מַײן לעבן אין ּכתרילעווקע5?ָס ערשטע מאָדא

ך אויףָ פֿרעגט איר זיך נא—גט ער ָ זא—ס זשע ָ ווא21 הערסט ! הַײנט—

ׂשרהן ?

ָ איך פֿרעג, צי דא—ג איך ָ זא—ר נישט אויף ׂשרהן. ָ איך פֿרעג גא—

ס סע שטייט אויפֿגעשריבןָן „ׂשרה אינדיק“, וואַראָאיז דער רעסטא

נט5? איך וויל עּפעס עסן.ַאויף דער ווא

ס זשעָ הערסט5! הַײנט ווא—כט ער צו מיר. ַ מא— עּפעס עסן ? —

5! רחל5!22שווַײגט איר5? רחל

רצעַ ווַײבל מיט שווא23רצחנעוודיקַ שוואַווַײזט זיך אַאון עס  בא

 אויף25 און מיט מעל24רבלַטשעטע אַרקאַכנדיקע אייגעלעך, מיט פֿאַלא

 און אויפֿן ּפנים.26רטעךַדי הענט, אויפֿן פֿא

ס איז שוין ווַײטער5? […]ָ ווא—

לטערַכט צו איר דער אַ מא— ווילן עּפעס עסן 27 זיי—

ץ.ַטראַטשן דעם מאַאון הערט נישט אויף צו ּפא

ַס ווַײבל מיט אָן דאָ עּפעס עסן5? רופֿט זיך א—

ס ווילט אירָ ווא—נג […] ַ געזא29 מין28דנעָמא

עסן ?

ג איך צו איר מיטןָ זא—ט איר ? ָס האָ ווא—

ס זי.ָ ווא30זעלבן ניגון

לָ מאַך אָגט זי נאָ זא—ס ווילט איר ? ָ ווא—

 ניגון.31מיטן אייגענעם

 הם… פֿיש—ג איך ָ זא—ס איך וויל ? ָ ווא—

 בַײ אַײך געפֿילטע5?ָאיז דא

 שיינעַ א—גט זי ָ זא—רק פֿיש ? ַכן מאָ נא—

מעׂשה !

ז נישטַ א—ג איך ָ זא—רשטש, ָז זַײן באָ נו, לא—

קיין פֿיש.

ָגלבן טאַך האָ נא—גט זי ָ זא—ט איר געזען ָ וו3 הא—

ס ווייסטָ דא—כן ָרף זיך קאַרשטש דאָ באַרשטש ? אָבא

איר, צי ניין5?

כן.ָרף זיך קאַדאַ בא—ג איך ָ זא—לצדינג ַ א—

 איז גוט5!—גט זי ָ זא—בי איר ווייסט, ַ א—

 ?ָ אויך נישטא32סלפֿליישָ איז קיין רא—ג איך ָ זא— נו, —

סלפֿלייש ? ס'איזָ ראַט זיך גענומען אָ הא—גט זי ָ זא—נעט ַ פֿון ווא—

ט מען אים אויפֿגעגעסן.ָסלפֿלייש, האָ ראַגעווען א

 !33 יויךַז זַײן אָ לא—ג איך ָ זא— נו, —

ל זַײן די יויך ? מיטָ ווילט איר, זא—גט זי ָ זא—ס ָ מיט ווא—

37 ּפתחַ ? (א36נדלעןָ, צי מיט מא35 מצהלעַ, מיט א34נעגרַײּפעלעךַמא

).38 קמץַפֿט אויף אָרבַײט זיך בַײ איר אַפֿא

גמענט פֿוןַ פֿראַּפ אָ אָ? מיר דרוקן דא5עליכם–ק שטיקל שלוםַ געשמאַסן צו דער טעמע „עסן“ ווי אַס קען בעסער ּפאָווא

.נַײ ּכתרילעווקע–לטַאמלונג ַ פֿון דער זאנעןַראָּכתרילעווקער רעסטא 3רימטער מעׂשהַזַײן בא

1. kasri'levker de Kasrilevke, bourgade inventée par Sholem-Aleykhem/from Kasrilevke, fictional town in Sholem Aleykhem's stories
2. sholem-aleykhem (1859-1916) 3. mayse histoire/story 4. kosher cacher/kosher 5. beka'n en ce lieu/in this place 6. bon marché/
cheap 7. sore… nom de femme (humoristique "Sarah la Dinde")/woman's name (humorous, "Sarah Turkey") 8. glissants/slippery
9. maison en brique/brick house 10. bien que/although 11. reykhes odeurs/smells 12. qu'on sent/that one can smell 13. ne fait pas le
difficile/is not fussy 14. ponem visage/face 15. matelas/mattress 16. borekh dayen emes béni soit Celui qui rend la vraie justice
(prononcé en apprenant un décès)/blessed be the True Judge (said on hearing of someone's death) 17. erev peysekh la veille de la Pâque
juive/Passover eve 18. afile même/even 19. son comportement/her behavior 20. mistome sans doute/certainly 21. alors/so 22. rokhl
Rachel 23. shvartskhe'ynevdik une jolie brune/a pretty brunette 24. manches retroussées/rolled-up sleeves 25. farine/flour 26. tablier/
apron 27. forme de politesse le monsieur/form of polite address the gentleman 28. étrange/strange 29. sorte/sort 30. nign mélopée/
melody 31. .32 זעלבן pot-au-feu/potroast 33. bouillon/broth 34. semoule de blé/farina 35. pain azyme en morceaux/bits of matzo 36. petites
pâtes séchées/sort of small noodles 37. pasekh le son "a"/the sound "a" 38. komets le son "o"/the sound "o"
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 יויך !ַבי אַס איר ווילט, אָ מיט ווא—ג איך ָ זא—ז זַײן ָ לא—

ל זַײן די יויך ?ָ ווילט איר, זא—גט זי ָ זא— אויף ווען —

לד5!ַ אויף ווען ? אויף בא—ג איך ָ זא—ס הייסט ָ ווא—

ַך מסּתמא אָלד ?5איר ווילט דאַ אויף בא—גט זי ָ זא—ס הייסט ָ ווא—

ַןן עוף ? און אָ יויך אַט אָ הא40סער טעם5ָ? ווא39ל זַײן פֿון עוףָיויך זא

כן,ַ, מא42ּפפֿליקןָ, א41ּפן, שיקן צום שוחטַרף מען ערשט כאַדאַעוף בא

רויסקומעןַן אָ. עס קא45 און צושטעלן44, אויסווייקן43ּפגיסןָלצן, אַזא

כט.ַ אויף דער נא46ַיהלווא

 שטיקל פֿלייש,ַ : א47ס נישט איזָ ווא—ג איך ָ זא—זוי ַ גיט זשע מיר א—

דער עּפעסָ פֿון עטלעכע אייער, א48 ּפרעזשעניצעַ ביסל זוּפ, אַא

ט איר ?…ָמער האָלצנס, טאַגעזא

לצדינג גלוסט זיךַ א—לטן ַן צום אָ רופֿט זי זיך א—ד ! ִדנער ייָ מאַ א—

כן.ַן איך אַײך מאָ הערינג, אויב איר ווילט, קאַ… א49אים

בי גיכער.ַ א—ג איך ָ זא— הערינג ַז זַײן אָ לא—

39. of volaille/chicken 40. tam goût/taste 41. shoykhet abatteur rituel/ritual slaughterer 42. plumer/pluck 43. rincer/rince 44. faire
tremper/soak 45. mettre à cuire/cook 46. haleva'y plaise à Dieu/God willing 47. n'importe quoi/whatever there is 48. omelette/omelet
49. il a envie/he craves 50. vinaigre/vinegar 51. huile/oil 52. oh ! la catastrophe !/oh! woe is me! 53. petit pain/roll 54. brioche/white
bread 55. sorte de pain/kind of bread 56. pain de seigle/rye bread.

1לעקעך–ניקָהא

2ם מעל225ַ גרא

ם צוקער165ַ גרא

)7, אינגבער6, צימערינג5ַט, מושקא4 (נעגעלעך3לעפֿל געמישטע געווירצן–ווע1ַ קא

ניקָם הא250ַ גרא

8ז) בוימלָלבע גלאַ הא100ַ מיליליטער (א

צוויי אייער

וועַרקע קאַ קליין טעּפעלע שטאַ אויסגעמישט אין א9 טיילעפֿל הייווןַא

ר ניס (אויב איר ווילט)ָ ּפאַא

לץ ביזַס אָניק, בוימל און אייער. מישן דאָ די מעל מיטן צוקער און די געווירצן און צוגעבן הא10מענמישןַד. צוזאַנהייצן דעם אויוון אויף 170 גראָא

ר ניס.ָ ּפאַן אָרַײנטאַווע, און (אויב מע וויל) אַרקער קאַט אויסגעמישט אין דער שטאָס מען האָרַײנגיסן די הייוון וואַ. א11טיקַדער טייג ווערט גלא

רטן (אויב איר קענט5!)ַּפוואָד. אַ פֿערטל אויף 170 גראַ מיט א13קן איין שעהַ אויסגעשמירט מיט ּפוטער. בא12ּפָטא– לעקעךַרַײנגיסן דעם געמיש אין אַא

ך בעסער !ָזוי ווערט עס נאַצוויי טעג5: א

1. pain d'épices/honeycake 2. farine/flour 3. épices/spices 4. clous de girofle/cloves 5. muscade/nutmeg 6. cannelle/cinnamon 7. gingem-
bre/ginger 8. huile/oil 9. levure/yeast 10. mélanger/mix 11. lisse/smooth 12. moule à cake/cake pan 13. sho heure/hour.

 ציבלקע5?ַ מיט א—גט זי ָ זא—זוי ווילט איר ? ַ ווי א—

 ציבלקע.ַ מיט א—

עך5?— אוי50 און מיט עסיק—

 מיט עסיק אויך.—

עך5?— אוי51 און מיט בוימל—

 מיט בוימל אויך.—

זטָרבל, לאַּפ די אָטשעט אַרטעך, קאַ טרייסל דעם פֿאַזי טוט ווידער א

 הערינג און קערט זיך אום  צוריק […].ַך אָזיך גיין נא

ז אין שטוב איזַרגעסן אַר פֿאָב גאָ ! איך הא52 דונער איז מירַ אוי, א—

ַר אַס פֿאָ און נישט קיין ברויט5! ווא53 נישט קיין בולקעָנישטא

ָר, צי גא55ליעסָנזאַ, צי פֿרא54דישן קוילעטשִט איר ליב5? ייָגעבעקס הא

 ?56רנברויטָקא

לט אירָס זאָט דאָ א—ג איך ָ זא—ער ִס איר וועט דערזען פֿריָ ווא—

ס איךָלט מיך מער נישט פֿרעגן וואָקויפֿן5! איך בעט זייער, איר זא

לצדינג ליב5! […]ַב אָב ליב ! איך האָהא

[סוף פֿון זַײט 4]

רעצעּפט

רעזשין נעבעל מיט איר

.D.R ©  לעקעך–ניקָהא
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ּפריל 2005ַ דעם 22סטן ארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָיא–רטיקל דערשינען אין דער ניוַא

 אויף3כשטערןָ קאַ היים ווערט א2 ּכשרערַ פֿון א1בחור
טעלעוויזיע

ַן, אַט דייוו ליבערמאָר צוריק האָ מיט בלויז צוויי יא—רק ָיא–ניו

אוניווערסיטעט“,–פֿט אין „יעלַליטישער וויסנשאָסטודענט פֿון ּפא

ָטּפריל 2003 האַטיע. אין אַמאָריערע אין דיּפלאַ קאַ פֿון א4געחלומט

טָרק טַײמס“ האָיא–ך דעם ווי די „ניוָלץ געביטן, נאַבער אָס אָזיך דא

– טעלעוויזיע5רטיקערָנס אַרטיקל וועגן ליבערמאַן אַּפגעדרוקט אָא

ןַכסעריע ווַײזט ליבערמאָ. אין דער קאCampus Cuisineם, ַגראָּפרא

לצַײטן, פֿוןָפֿיסטיצירטע מאָזַײנע מיטסטודענטן ווי צוצוגרייטן סא

 אין8, אַײנגעטונקען7קסַ, „לא6זייער ביליקע אינגרעדיענטן ווי, למשל

נירט דרַײָבן אים טעלעפֿאָג האָ“. אין איין טא9טשיּפקעלעך–פֿלָרטאַקא

רימטערַנציעס און דער באַסטא–, צוויי טעלעוויזיע10רלעגערַפֿא

ב נישט געוו3סטָן. „כ'האַר דייוויד לעטערמאָטאַדעראָמא–טעלעוויזיע

ט מיר געהייסןָגט. „מע האָן געזאַט ליבערמאָר“, האָס קומט פֿאָווא

גענט“.ַן אַרבינדן מיט אַ זיך פֿא11ּתיּכף

ך איזָנגענע וואַרגאַנהעטן, און די פֿאַן אין מאַהַײנט וווינט ליבערמא

רן.ָזט געוואָרויסגעלאַ, איונג און הונגעריקכבוך, ָנס ערשט קאַליבערמא

– נַײער טעלעוויזיעַ מיט א12טןָגלַײכצַײטיק איז ער אויפֿגעטרא

רָ. צו 25 יאFood Networkל ַנאַנטן קאַקאַם, אויף דעם באַגראָּפרא

ל.ַנאַכמַײסטער אין דער געשיכטע פֿונעם קאָנגסטער קאִאיז ער דער יי

דעלפֿיע, וו3ַ ּכשרער היים אין פֿילאַן אין אַקסן איז ליבערמאַאויפֿגעווא

כערַײ.ָפֿט צו קאַ ליבשאַ מיט א13נגעשטעקטָנץ פֿרי אַט אים גאָמע הא

ר איןָ יאַכט אַרבראַט ער פֿאָלעדזש, האַוועק אין קאַאיידער ער איז א

ליע,ַכן בַײ עקסּפערטן אין איטאָּפע און ווַײטער זיך געלערנט קאָאיירא

נקרַײך.ַניע און פֿראַנד, שּפאַדַײטשלא

 צוליב די15רן שםַ לעגענדאַקומען אַ בא14בן זַײנע ׂשימחותָאין יעל, הא

ליין צוגעגרייט, און צוליב זַײןַט אָס ער האָ, ווא16קע מאכליםַגעשמא

 צווייטן.ַ און א19נגַ, צווישן איין גא18כן שידוכיםַ צו מא17קייטִפֿעי

ם, איזַגראָּפרא–רטיקע טעלעוויזיעָנגעהויבן זַײן אָט אָלד ווי ער האַבא

20שמעסַטאָ–ז די ווידעאַּפולער בַײ די סטודענטן, אָזוי ּפאַרן אָזי געווא

נט.ַנט צו האַט מען איבערגעגעבן פֿון האָם האַגראָפֿון דער ּפרא

שטערנס קענען זיך גיך–ז טעלעוויזיעַבער, אָן ווייסט אַליבערמא

בילעַ מער סטאַנגענומען אָט ער לעצטנס אָר האַאויסלעשן, און דערפֿא

ס טוט ער5? ער העלפֿטָנג“. וואָ מיט דער לופֿטליניע „סא—שטעלע 

ען איןִס פֿליָר די עקזעקוטיוון, וואַסענדוויטשן פֿא–צוגרייטן גורמע

ס“.ַ„ביזנעסקלא

 טרינקען וועגןשּפריכווערטער
פֿן.ָל דער דריטער גיין שלאָ זא1גן שיּכורָז צוויי זאַ א—

.5רריכטןַ ניט פֿא4המדרש– שלעכטן וועט דער ביתַ, א3כןַליע מאַ ניט קא2 גוטן וועט דער שענקַ א—

כטער וועט ער אים ניט געבן.ָבער די טאָט ליב דעם שיּכור אָ הא6 דער שענקער—

.8 איז זַײן קרוב7ֿׂשרף– יין—

נפֿן.ָ טרונק בראַנדערער וויל אויך אַ און דער א—נדער מענטש ַן אַ ווער איך א9נפֿןָ טרונק בראַז איך נעם אַ א—

נפֿן.ָ טרונק בראַ איז גוט א11לבינו– בינו— 10דם יסודו מעפֿר וסופֿו לעפֿרָ א—

1. shiker ivre/drunk  2. bistrot/tavern 3. corrompre/corrupt 4. besmedresh synagogue 5. améliorer/reform 6. bistrotier/innkeeper
7. yain-soref alcool/liquor 8. korev parent/relative 9. vodka 10. odem yesoydoy meofer vesoyfoy leofer tu es poussière et tu
retourneras à la poussière/dust thou art, to dust returneth 11. beyne lebeyne entre-temps/in between.

1. bokher jeune homme/young man 2. ko'sherer cacher/kosher 3. star de la cuisine/cooking star 4. gekholemt rêvé/dreamed 5. local
6. lemoshl par exemple/for example 7. saumon/salmon 8. ici pané/dipped 9. chips 10. éditeurs/publishers 11. teykef tout de suite/
immediately 12. s'est produit/appeared 13. contaminé/infected 14. simkhes fêtes/parties 15. shem réputation 16. maykholim plats/dishes
17. aptitude/ability 18. … shidukhim proposer des alliances/do some matchmaking 19. plat/course 20. cassettes.
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רַלאָ 21 דא—ר ָלב יאַר, האַלאָ 36 דא—ר 5ָ: איין יא1טןַראייניקטע שטאַפֿאּפרַײזן5: –נעמענטָבאַא

ַרלאָ 97 דא—ר 5ָ: איין יא3סטָר, לופֿטּפאַלאָר - 25 דאָלב יאַר, האַלאָ 40 דא—ר 5ָ: איין יא2סטָּפא–יםאיבער דער וועלט5: 

נומער5: .........................................–רטעַקא–מען : ..............................................................................      קרעדיטָנא

טע5: ...........................................ַדא–4נגַדרעס5: ..............................................................................     אויסגאַא

.............................................................................................

רווערטסָפֿאנירן דעם ָבאַאיך וויל א

1. Etats-Unis/United States 2. yam-... poste maritime/surface mail 3. poste aérienne/airmail 4. expiration.

The Yiddish Forward, 45 E 33rd Street New York, NY 10016 USA

faivus@Yiddish.Forward.comדרעס5: ַא–סטָבליצּפא

דרעס5:ַס צעטל אויפֿן אָשיקט דא

1זוּפ מיט קרויט–פֿלָרטאַקא

 שעכטער2רחל–פֿון ׂשרה

ט זייער ליב די זוּפ, ווַײלָ ּפויליש געבוירענער, האַן, לייבל, אַמַײן מא

. ס'איז אויך זייער גרינג3 היימישן ּפוילישן טעםַט אָז ס'האַגט, אָער זא

5 קענט איר ניצן 4 טעּפלעך4יויך–ט הינדלָנשטאַכן. אַדי זוּפ צו מא

.7שיקָּפרא– מיט יויך6טעמטַסער, באַווא

8בוימל–2 לעפֿל איילבערט

, צעשניטן19 ציבעלע

קטַ, צעהא11בלָ קנא410 ציינדלעך

1/2 לעפֿעלע רויטער פֿעפֿער

פֿל, צעשניטןָרטא3ַ גרויסע קא

, צעשניטן1/212 1 שטענגלעך סעלעריע

נגע, דינע שטיקלעך1/2ַ 1 טעּפל קרויט, צעשניטן אין לא

יויך–4 טעּפלעך הינדל

לץ1ַ לעפֿעלע זא

קַרצער פֿעפֿער, לויט אַײער געשמאַשווא

 קליינעם פַֿײער.ַּפ איבער אָ זוּפטאַן דעם בוימל אין אָהייצט א

. גיט14בל ביז זיי ווערן דורכזיכטיקָ די ציבעלע און דעם קנא13ּפרעגלט

רַײן דעם רויטן פֿעפֿער און מישט איין מינוט.ַא

יויך.–פֿל, סעלעריע, קרויט און הינדלָרטאַרַײן די צעשניטענע קאַטוט א

 געלעכערטןַפֿל ווערן ווייך. ניצנדיק אָרטאַכט 20 מינוט ביז די קאָקא

ַן אין א17 העלפֿט פֿון די גרינסןַ א16רַײן בערךַ, גיט א15לעפֿל

),19ּפלָ גאַדער צעקוועטשט זיי מיט אָ (א18צעסירערָעלעקטרישן ּפרא

פֿעפֿערט די זוּפַלצט און באַזאַרַײן אין דער זוּפ. באַאון גיסט צוריק א

ַן. עסט די זוּפ מיט פֿריש ברויט און אָרעמט זי ווידער אַאון ווא

 שיינעםַ ווילט איר זיך פֿילן ווי אין א20מערָט. און טאַלאַסא

5!21ווַײןָ– גלעזל מערלאַ טרינקט צו א—ן ַראָרעסטא

געפֿעס, געשיר
[keyle - keylim]די ּכלי (ם) 

ס שטערצלָס דעקל, דאָדא

ָּפדער טא

ַןדי פֿא

דער טשַײניק

לץָלגערהאַס וואָדא

די שיסל

ס ברעטָדי/דא

דער אויוון

די פַֿײערקע

récipient/receptacle
 couvercle/lid

pot, marmite/pot, pan
poêle à frire ; casserole/
saucepan; frying pan
bouilloire/kettle
rouleau à pâtisserie/
rolling pin
bol/bowl
planche/board
four/oven
plaque de cuisine/burner

1. choux/cabbage 2. sore-rokhl 3. tam goût/taste 4. bouillon de
poulet/chicken soup 5. tasses/cups 6. bata'mt assaisonnés/seasoned
7. bouillon cube/bouillon powder 8. huile d'olive/olive oil
9. oignon/onion 10. gousses/cloves 11. ail/garlic 12. branches de
céleri/celery stalks 13. faites frire/fry 14. translucides/transparent
15. écumoire/slotted spoon 16. beerekh à peu près/about 17. lé-
gumes/vegetables 18. mixeur/processor 19. fourchette/fork 20. si/
if 21. merlot.

רעצעּפט

ַרסאָגלא–כןָקא
כןָקא

קןַבא

טןָברא

ּפרעגלען

זידן

צושטעלן

רעמעןַנוואָא

רברענעןַפֿא

שמעלצן

קנעטן

לגערןַאויסווא

כבוךָס קאָדא

דער רעצעּפט

ך, די קעכיןָדער קא

cuire (à l'eau)/cook,
boil

 cuire (au four)/bake
rôtir/roast
frire/fry
bouillir (intr.)/boil
mettre à cuire/
put up (to cook)
chauffer/heat
brûler/burn
faire fondre/melt
pétrir/knead
étaler/roll out
livre de cuisine/
cookbook
recette/recipe
cuisinier(-nière)/cook
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Der Yidisher Tamtam
Maison de la culture yiddish

Bibliothèque Medem
18, passage Saint-Pierre Amelot

75011 Paris
Tél. : 01 47 00 14 00
Fax : 01 47 00 14 47

tamtam@yiddishweb.com

בעטרַבן מיטגעאָאין דעם נומער הא
רי,ַאיוועט, יצחק, מא

בי, רעזשין.ני, רוַ, עוולין, פֿאַליאַטאַנא

עיַצאקילבוּפַ א זיא םעט–םעט רעשידִיי רעד 

— רעטנעצ–שיִדיי רעזיַראּפ םעד ןֿופ

קעָטאילביב–םעדעמ

םעט–םעט ןשידִיי םעד ןענעייל ךיוא ןעק עמ

www.yiddishweb.com : ץענרעטניא ֿןפיוא

דישערִדער יי

םעט–םעט 
לערנערס–דישִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

12. ancré/deeply rooted 13. mishpokhes familles/families 14. yontoyvim fêtes/holidays 15. roshashone Nouvel An juif/Jewish New
Year 16. Pourim/Purim 17. peysekh Pâque/Passover 18. madeleine (de Proust)/the madeleine of Proust (which recalled his childhood)
19. cornichon au sel/sour pickle 20. avade bien entendu/of course 21. aucun/no 22. homen-… gâteaux de Pourim/Purim pastries
23. klezmer-… musique klezmer/klezmer music 24. moule à gâteau à mettre sur le feu/pan used to bake cake on an oven top 25. e'mesn
véritable/real.

דישערִ אין יי12כן איז טיף אַײנגעגלידערטָקא

סימילירטעַ סך הַײנטיקע אַקולטור. אין א

ר נישט פֿון דיָ ווייסט מען גא13משּפחות

סָבער מע געדענקט וואָ, א14טובֿים–דישע יוםִיי

,15השנה–שָט צוגעגרייט אויף ראָבע האָדי בא

“18דלעןַ. אונדזער „מא17דער ּפסחָ א16ּפורים

ט דעםָבער זי האָ א19 זויערע אוגערקעַאיז א

–זעלבן טעם, דעם טעם פֿון אונדזערע קינדער

רן.ָיא

כן פֿוןָלט זיך געקענט אויסלערנען קאָמען ווא

כביכערָ סך קאַן אַראַ עס זענען פֿא— בוך ַא

גטָ זא— 20וודאיַדישע רעצעּפטן. „אִמיט יי

 בוך וועט דיר21בער קיין שוםָ א—רעזשין 

מע פֿלעגטַזוי (ווי די מאַנישט ווַײזן ווי א

 ביסל מעל און גיסטַרַײן אַדו שיטסט אגן) ָזא

“.סער… דו וועסט שוין זעןַ ביסל וואַרַײן אַא

דישערִ ייַר לערנען פֿון אָס קען מען נאָ„דא

 יונגע פֿרוי פֿוןַרען, אַגט קאָ זא—בע“ ָבא

ל געקומען זיךָר מאָ ּפאַר. זי איז אָדרַײסיק יא

 שטרודל אוןַקן אַזוי צו באַאויסלערנען ווי א

 צו ווַײזן וויָל איז זי דאָס מאָ. דא22שןַטא–המן

כטַט געמאָבע ּפעשע האָזוי איר באַא

קרעּפלעך.

ט מען גערופֿןָכן געפֿילטע פֿיש האָצו קא

ַס איז אָדישער קיך, דאִ ייַן אין אַ מאַליקן. אַא

גטָ זא—נַײעס5! „בַײ אונדז אין דער משּפחה 

לןָדיציע די מענער זאַ טרא5ַאיז עס א—ליק ַא

ט ניטָצוגרייטן די געפֿילטע פֿיש. מען הא

ך.ַ וויכטיקער זאַזאַזט קיין ווַײב צו אָצוגעלא

ב זיך אויסגעלערנט פֿון מַײן זיידן אוןָאיך הא

טן“.ַמַײן טא

דערָדיש אִכן גייט עס ווי מיט רעדן ייָמיט קא

כט נישט איןָ. מע קא23מוזיק–זמר–שּפילן ּכלי

דער איןָנקרַײך אַּפוילן ווי אין פֿרא

טָנד, יעדער שטאַמעריקע… יעדער לאַא

ק.ַברענגט צו איר אייגענעם געשמא

ַקט מיט אַט געוויזן ווי מע באָניק האַא
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כטָנין ווי מע קאַ און זשא24ּפָלעסטינער טאַּפא

מעריקע.ַלץ אין אַן שמאָא

דישע ווערטער,ִר ייָ ּפאַאון ווען מע גיט צו א

דישן טעם5!ִ יי25ן אמתןַבן די רעצעּפטן אָהא

ַרסאָגלא–טרינקען
 גלעזלַטרינקען א

[lekhaim] לחיים ַכן אַמא

[koyse] ּכוסע ַכן אַמא

[shi'kern]שיּכורן 

זויפֿן

[kos - koyses]דער ּכוס (ות) 

דער בעכער (ס)

דער ווַײן

דער שוימווַײן

ניערַמּפאַדער שא

ס בירָדא

נפֿןָדער ברא

[mashke]די משקה 

ּפןָדער ביטערער טרא

ּפסַדער שנא

ָןגאַמאַן/סאָגאָמאַדער סא

די/דער שענק

[shiker]שיּכור 

, טויט שיּכור[lot]שיּכור (ווי) לוט 

[begilufn]בגילופֿין 

[shikres]ס שיּכרות ָדא

מערָיא–צןַדער קא

prendre un verre
/have a drink

 prendre un verre
/have a drink
boire un coup/have a drink
boire, se soûler/drink, get drunk
(péjor.) boire, écluser/(cont.) guzzle, swill
verre à pied, coupe/goblet, cup

 coupe/wine glass, goblet
5vin/wine

 vin mousseux/sparkling wine
champagne
bière/beer
eau-de-vie, vodka/liquor, vodka
boisson alcoolisée/liquor

 alcool/liquor
alcool, eau-de-vie/liquor, whisky
gnôle, eau-de-vie “maison”/home brew
estaminet, bistrot/tavern
ivre ; ivrogne/drunk; drunkard
ivre mort/dead drunk
éméché/tipsy
ivresse/drunkenness
gueule de bois/hangover


