QUELQUES PROVERBES …

...עטלעכע שפּריכווערטער

װאָס איז דעם אינדיק פֿאַר אַ חילוק צי מען קױלעט אים אױף פּור ִים
?צו דער סעודה אָדער אױף פּסח צום סדר
Vos iz dem indik far a khilik, tsi men koylet im oyf Purim ,
tsu der side oder oyf pesakh tsum seder ?

אײנרעדן אַ קינד אין בױך
ַ ער קען אײנעם
Er ken eynem aynredn a kind in boykh

װײזן
ַ צײן נישט
ַ בײסן זאָל מען די
ַ אַז מע קען נישט
Az me ken nisht baysn zol men di tseyn nisht vayzn

בעסער אַ ייִ ד אָן אַ באָרד איידער אַ באָרד אן אַ ייִ ד
Beser a yid on a bord eyder a bord on a yid

אַן אָפֿטער גאַסט פֿאַלט צו לאַסט
An ofter gast falt tsu last

אַן אָקס האָט אַ לאַנגע צונג און קען קײן שופֿר נישט בלאָזן
An oks hot a lange tsung un ken keyn shofer nisht blozen
Beser der beker vi der doktor

בעסער דער בעקער װי דער דאָקטאָר
Bay tog tsu get, baynakht tsum bet

בײ נאַכט צום בעט
ַ ,בײ טאָג צו גט
ַ

Er iz haynt mit dem linken fus funem bet oyfgeshtanen

הײנט מיט דעם לינקען פֿוס פֿונעם בעט אױסגעשטאַנען
ַ ער איז
Ikh hob dikh lib fun der vaytns

װײטנס
ַ איך האָב דיך ליב פֿון דער
A mentsh iz a mol shtarker fun ayzn, un a mol shvakher fun a flig

 און אַ מאָל שוואַכער פֿון אַ פֿליג, אײזן
ַ אַ מענטש איז אַ מאָל שטאַרקער פֿון
Baym glezl gefint men a sakh fraynt

פֿרײנט
ַ בײם גלעזל געפֿינט מען אַ סך
ַ
Beser tsen mol fregn eyder eyn mol blondjen
בעסער צען מאָל פֿרעגן איידער איין מאָל בלאָנדזשען

Az an alter man nemt a moyd , tsitert oyf im di hoyt

 ציטערט אױף אים די הױט,אַז אַן אַלטער מאַן נעמט אַ מױד

Er geyt fun zayn mames siderl nisht aroys

זײן מאַמעס סדורל נישט אַרױס
ַ ער גײט פֿון
Di akhile iz di best tfile

די אַכילה איז די בעסטע תפֿילה

Oys di oygn , oys dem hartsn

אױס די אױגן אױס דעם האַרצן

Er zukht a nodl in a vogn hey
ער זוכט אַ נאָדל אין אַ װאָגן הײ

 אַזוי עסט מען זיי אויף,ווי מען בראָקט זיך א ַײן די פֿאַרפֿל
Vi men brokt zikh ayn di farfl, azoy est men zey oyf

Fun Aylenish kumt keyn guts nisht aroys

אײלעניש קומט קיין גוטס נישט אַרױס
ַ פֿון
Az dos vayb geyt in spodek , geyt der man in pantofl

 גײט דער מאַן אין פּאַנטאָפֿל, װײב גײט אין ספּאָדעק
ַ אַז דאָס

