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A refue tsu shtumenish 

Fartsvayfelter man : 

Doctor, mayn vayb hot farlorn ir shtime . 

Vos zol ikh tun ? 

Doctor : Probirt kumen aheym shpet  

a por nekht in der vokh  

 ַא רֿפואה צו שטומעניש
:ֿפַארצװַײֿפעלטער מַאן  

מַײן װַײב הָאט ֿפָארלָארן איר  ,ָארקטדָא
?װָאס זָאל איך טון.שטימע   

קומען ַאהײם  ּפרָאבירט :טָארקדָא
 שּפעט ַא ּפָאר נעכט אין דער װָאך

  

Friling 

Eyner : Ven es regnt azoy tsvey vokhn 

keseder vet als onhoybn aroysshprotsn 

fun der erd. 

Tsveyter : Kholile vkhas ! Got zol ophitn! 

Ikh hob oyf dem heylikn ort tsvey vayber 

bagrobn ! 

 ֿפרילינג :
װען עס רעגנט ַאזױ צװײ װָאכן  :אײנער
ױסשּפרָאצן ַארװעט ַאלס ָאנהױבן  כסדר

.ֿפון דער ערד  
גָאט זָאל  !סחוחלילה :צװײטער 

איך הָאב אױף דעם הײליקן  !ָאּפהיטן
!ָארט צװײ װַײבער בַאגרָאבן  

 

 

 

An ayzerner bavayz 

Gentleman (oyfheybndik a funf dolar 

goldsheyn fun der erd tsu a tremp 

velkher tanet az dos iz zeyner) 

- Ober vi ken ikh visn az der 5 dolar 

goldshtik iz dayner ? 

Tremp : 
     -S’heyst vi ? ir kent dokh aleyn 

farshteyn az ikh hob a lokh in mayne  

Hoyzn- keshenes ? 

 ַאן אײזערנער בַאװַײז
בנדיק ַא ֿפונף ייאױֿפה :ענטלעמַאןדזש

דָאלַאר גָאלדשײן ֿפון דער ערד צו ַא 
ט ַאז דָאס איז הנעטרעמּפ װעלכער ט

 זײנער
 5ָאבער װי קען איך װיסן ַאז דער  -

?דָאלַאר גָאלדשטיק איז דַײנער  
איר קענט דָאך  ? סט װיס'היי : טרעמּפ

ן ַאלײן ֿפַארשטײן ַאז איך הָאב ַא לָאך אי
? סקעשענע -מַײנע הױזן  

 

 

 

In museum 

- Ver iz dos der skelet ? 

- Dos iz fun kolombus 

- Un ver iz ot der kleyner skelet ? 

- Dos iz oykh fun kolombusn ven er 

iz nokh geven a kind 

 אין מוזעום 
?סקעלעט רװער איז דָאס דע  

 דָאס איז ֿפון קָאלָאמבוס
און װער איז ָאט דער קלײנער ?

דָאס איז אױך ֿפון סקעלעט 
װען ער איז נָאך געװען ַא  'ןקָאלָאמבוס

 קינד
 

 

 

Alts heyst shnel 

Man tsum farzikhrerungs -ongeshtelter 

-Tsolt ayer firme shnel? 

Angestelter : 

 ַאלץ הייסט שנעל
 -ֿפַארזיכרעונגס םמַאן צו

טעלטער צָאלט אַײער ֿפירמע שנגעָא
יָא ַאװדאי  ר:טעלעטעשַאנגע ?שנעל



-Yo, avade, zer shnel. Dos letzte vokh iz 

an arbeter vos iz geven bay undz 

farzikhert, aruntergefaln fun a funf 

shtokige gebeyde, un ven der arbeter iz 

farbaygefloygn dem dritn shtok, hot 

shoyn undzer firme im derlangt a thsek. 

טע װָאך איז ַאן צדָאס לע .זער שנעל
אונדז  ײַ טער װָאס איז געװען בעַארב

ַא  ןַארונטערגעֿפַאלן ֿפו , ֿפַארזיכערט
און װען דער , ֿפונף שטָאקיגע געבײדע 

געֿפלױגן דעם טער איז ֿפַארבײַ עַארב
,דריטן שטָאק   

ן אונדזער ֿפירמע אים יוהָאט ש
עקשדערלַאנגט ַא ט  

 

 

 

Royt shvarts un groy 

hotel keeper :(Shrayt arayn in kikh ):  

Mina ! Mina ! 

Gast : Velkhe Mina ruft ir ?  
Di royte, di shvartse oder di alte ? 

Hotel keeper :Vi azoy kent ir di hor fun 

ale mayne kekhins ? 

Gast :Fun der sup 

 רױט שװַארץ און גרױ 
שרַײט ַארַײן אין קיך  : ּפעריהָאטעל ק

!  מינַא מינַא   
?װעלכע מינַא רוֿפט איר :גַאסט  

י דַאדער ,די שװַארצע  , די רױטע
װי ַאזױ קענט  : ּפריהָאטעל ק ?ַאלטע

?איר די הָאר ֿפון ַאלע מַײנע קעכינס  
ֿפון דער סוּפ: גַאסט   

 

 

 

Oyfn bal 

Yungerman :Mister,  ir hot angetrotn 

mayn dame oyfn fus.Ikh farlang an 

antshuldikung 

Yidl :Vos mir antshuldikung , ver mir 

antshuldikung . 

Dort in vinkl zitst mayn yidene. Ir kent ir 

afile antretn oyfn kop .Art mikh oykh nit. 

 אױֿפן בַאל 
ר הָאט אי,מיסטער  :יונגערמַאן

.ֿפן ֿפוסויַאנגעטרָאטן מַײן דַאמע א  
נטשולדיקונגַאאיך ֿפַארלַאנג ַאן   

װער  ? נטשולדיקונגַאװָאס מיר  :דלייִ 
דָארט אין װינקל  ?נטשולדיקונגַאמיר 

.זיצט מַײן יִידענע  
איר קענט איר ַאֿפילו ַאנטרעטן אױֿפן 

.קָאּפ ַארט מיך אױך ניט  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


