ABI A BOKHER-בחור

אַבי אַ

Lina :Mayn tayerer tate un mayn
tayere mame, ikh hob dos
fargenigen far aykh
fortsushtelen mayn boy, zayn
nomen iz Izzy.

מײן
ַ טײערער טאַטע און
ַ מײן
ַ : לינאַ
 איך האָב דאָס,טײערע מאַמע
ַ
אײך פֿאָרצושטעלען
ַ פֿאַרגעניגען פֿאַר
.זײן נאָמען איז איזי
ַ ,מײן בױ
ַ

Muter: Izzy- Shmizy ,abi er iz
dayn boy !
Foter: Es freyt mikh aykh tsu
kenen, mister Izzy. Zitst!
Boy: A sheynem dank, ikh bin
shoyn plenty gezesn.

דײן
ַ  אַבי ער איז, שמיזי-  איזי:מוטער
אײך צו
ַ  עס פֿרײט מיך:בױ פֿאָטער
!  זיצט. מיסטער איזי,קענען
 איך בין שױן, אַ שײנעם דאַנק:בױ
.פּלענטי געזעסן

זײט איר
ַ  װוּ:[פֿאָטער]נײגיריק
ַ
Foter ( naygirik) : Vu zayt ir
gezesn?..
אײער
ַ  װאָס איז,מײן
ַ איך..?געזעסן
Ikh meyn, vos iz ayer
?באַשעפֿטיגונג
basheftigung ?
 איך בין,בײ װאָס עס לאָזט זיך
ַ : בױ
Boy : Bay vos es lozt zikh, ikh bin
. איך קאָן אַלעס,נישט פּאַרטיקעלע
nisht partikele, ikh kon ales.
זײט
ַ אַבי איר,  דלות-  אַלעס: מוטער
Muter : Ales - dales , abi ir zayt
.מײן לינאַ’ס בױ
ַ
mayn Lina’s boy.
אײך צו
ַ  רוקט, מיסטער איזי,נו:פֿאָטער
Foter: Nu, mister Izzy, rukt
 װעלען מיר בײדע,נענטער צום טיש
aykh tsu nenter tsum tish, velen
.טרינקען לח ִיים
mir beyde trinken lehaim.
 איך טרינק ניט. אַ שײנעם דאַנק:בױ
Boy: A sheynem dank. Ikh trink
.קײן שנאַפּס
nit keyn shnaps.
,אײך נישט נאַריש
ַ מאַכט:פֿאָטער
Foter: Makht aykh nisht narish,
(טרינקט! )בױ טרינקט
trinkt! (boy trinkt)
בײסט צו אַ שטיקל
ַ איצט:פֿאָטער
Foter: Itst bayst tsu a shtikl
, און דו פֿייגע,(װײב
ַ קייק )צו דער
cake (tsu der vayb), un du Feyge,
.דערלאַנג דעם סופּער צום טיש
derlang dem supper tsum tish.
 איך גיב שױן דעם,אַלרײט
ַ
:מוטער
Muter: Allright, ikh gib shoyn
.סופּער
dem supper.
, עסט נאָך אַ שטיקל קייק:פֿאָטער
Foter: Est nokh a shtikl cake,
 אַלײן, זאָל לעבן,דאָס האָט מ ַײן פֿײגע
dos hot mayn Feyge, zol lebn,
.געבאַקט
aleyn gebaken.
,אײך װאַשען
ַ  איצט גײט, נו:מוטער
Muter: Nu, itst geyt aykh
.מיר גײען עסן סופּער
vashen, mir geyen esn supper.
 איך האָב נאָר, אַ שײנעם דאַנק:בױ
Boy: A sheynem dank, ikh hob nor
.מײן סופּער
ַ װאָס אָפּגעגעסן

vos opgegesn mayn supper.
Muter: Supper- khaper, az ir
zayt bay mir, must ir esn, est!

Boy est

Muter: Lozt nisht iber, est oyf in
gantsn! Itst a bisl zup; est a bisl
lokshn zup. Gut, ha ? Est oyf im
gantsn, shemt aykh nisht! Azoy,
itst est a bisl spring tchiken,
haynt geshokhtn, est! est! Vert
heymish!
Boy : Genug ! Ikh bin shoyn zat.
Muter : Zat- shmat, ir hot nor
gornit gegesn, est dos shtikele
gefilte hedlzl, bayst tsu a zoyere
pikl, shem aykh nit! Est a zoyere
tomato!
Boy: Shoyn genug, es geyt mer
nit arayn !
Foter: Arayn - a shvayn , botemt
op dem strap un est.
Boy : Ober ikh kon nisht mer
Muter : fartrinkt a bisl vayn (boy

trinkt)

Muter: Trinkt nor a glezl
Azoy.itst est a shtikl pudding.
Boy: (mit kaas): Ikh kon nisht
mer, ikh hob shoyn kremps !
Muter: Kremps- tremps, ir zolt
azoy derlebn khassene tsu hobn
mit mayn Lina’n, vi ir must es
oyfesn (boy est)
Muter: Azoy! Itst est a shtikele
hot korn, a gut shtikl hotkorn:
gut,ha ? Est nokh eyns.
Boy : Lozt mikh nor aroys fun
tish.
Muter: est oyf dos shtikl
hotkorn. Hotkorn iz zeyer gut
tsum mogn.

Boy est

Muter: Itst a shtikl vatermelon!
A tayere shtikl vatermelon ! est !

זײט
ַ  אַז איר,כאַפּער-  סופּער:מוטער
בײ
ַ . עסט, מוזט איר עסן,מיר

. בױ עסט

 עסט אױף, לאָזט נישט איבער:מוטער
אין גאַנצן!איצט אַ ביסל זופּ;עסט אַ
 האַ?עסט אױף,גוט.ביסל לאָקשן זופּ
,אײך נישט! אַזױ
ַ  שעמט,אים גאַנצן
,איצט עסט אַ ביסל ספּרינג טשיקען
 עסט! עסט! װערט,הײנט געשאָכטן
ַ
הײמיש
. גענוג ! איך בין שױן זאַט: בױ
 איר האָט נאָר, שמאַט- זאַט: מוטער
 עסט דאָס שטיקעלע,גאָרניט געגעסן
בײסט צו אַ זױערע
ַ ,געפֿילטע העלדזל
עסט אַ זויערע.אײך ניט
ַ  שעמט,פּיקל
! טאָמייטאָ
 עס גײט מער נישט, שױן גענוג:בױ
אַרײן
ַ
שװײן באָטעמט אָפּ
ַ
 אַ-אַרײן
ַ :פֿאָטער
דעם סטראַפּ און עסט
 אָבער איך קאָן נישט מער: בױ
 פֿאַרטרינקט אַ ביסל:מוטער
. (װײן )בױ טרינקט
ַ
 טרינקט נאָר אַ גלעזל:מוטער
איצט עסט אַ שטיקל פּודינג.אַזױ
)מיט כעס( איך קאָן נישט מער:בױ
איך האָב שױן קרעמפּס
 טרעמפּס איר זאָלט- קרעמפּס:מוטער
אַזױ דערלעבן חתונה צו האָבן מיט
 װי איר מוסט עס אױפֿעסן,לינאַ’ן
ֲ מײן
ַ

[]בױ עסט

 אַזױ! איצט עסט אַ שטיקעלע:מוטער
: אַ גוט שטיקל האָט קאָרן,האָט קאָרן
.גוט האַ? עסט נאָך אײנס
. לאָזט מיך נאָר אַרױס פֿון טיש: בױ
 עסט אױף דאָס שטיקל:מוטער
 האָטקאָרן איז זײער גוט.האָטקאָרן
.צום מאָגן

בױ עסט

!איצט אַ שטיקל װאַטערמעלאָן:מוטער
! טײערע שטיקל װאַטערמעלאָן
ַ אַ
! עסט

nor gegesn !
Boy (makht koles) :
Gevalt , mayn boykh!
Muter: Boykh - shmoykh, est
nokh a bisl flomentsimes.

Boy falt oyf der erd

! נאָר געגעסן
(בױ )מאַך קולות
! מיין בויך,געװאַלט
 עסט אויך אַ, שמױך-  בױך:מוטער
.ביסל פֿלאָמען צימעס

בױ פֿאַלט אױף דער ערד

Foter: Der boy iz a kranker.
Muter: A kranker- a shmanker,
abi er iz undzer Lina’n
khosn.Hoybt im oyf un zol er
nokh esn dem flomen tsimes.

 דער בױ איז אַ קראַנקער:פֿאָטער
, אַ שמאַנקער- אַ קראַנקער:מוטער
הױבט.לינאַ’ן חתן
ֲ אַבי ער איז אונדזער
אים אױף און זאָל ער נאָך עסן דעם
פֿאָטער הױבט אױף פֿלאָמען צימעס

Muter: Itst muz er nokh esn a
barne

. באַרנע
 אַז עס טוט אים,]בױ צ ַײגט אױפֿן בױך

Foter hoybt oyf dem boy un men
gist im arayn in moyl a por lefl
flomen tsimes
(boy tzaygt oyfn boykh, az es tut
im vey, reden kon er shoyn nit)
Muter: Dos vet nisht helfn, er
muz nokh oyfesn di barne.

Boy falt tsu der erd un lozt zikh
shoyn mer nit oyfhoybn..

Charles Holinger-Piln tsum lakhn

אַרײן אין
ַ דעם בױ און מען גיסט אים
מױל אַ פּאָר לעפֿל פֿלאָמען צימעס
 איצט מוז ער נאָך עסן אַ:מוטער
.[ רעדן קאָן ער שױן ניט,װײ

 ער, דאָס װעט נישט העלפֿן:מוטער
.מוז נאָך אױפֿעסן די באַרנע

בױ פֿאַלט צו דער ערד און לאָזט זיך
..שױן מער ניט אױפֿהױבן

