
ABI A BOKHER- בחור ַאבי ַא  

 

Lina :Mayn tayerer tate un mayn 
tayere mame, ikh hob dos 
fargenigen far aykh 
fortsushtelen mayn boy, zayn 
nomen iz Izzy. 
 
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. 
 
Foter ( naygirik) : Vu zayt ir 
gezesn?..  
Ikh meyn, vos iz ayer 
basheftigung ? 
Boy : Bay vos es lozt zikh, ikh bin 
nisht partikele, ikh kon ales. 
Muter : Ales - dales , abi ir zayt 
mayn Lina’s boy. 
Foter: Nu, mister Izzy, rukt 
aykh tsu nenter tsum tish, velen 
mir beyde trinken lehaim. 
Boy: A sheynem dank. Ikh trink 
nit keyn shnaps. 
Foter: Makht aykh nisht narish, 
trinkt! (boy trinkt) 
Foter: Itst bayst tsu a shtikl 
cake (tsu der vayb), un du Feyge, 
derlang dem supper tsum tish. 
Muter: Allright, ikh gib shoyn 
dem supper. 
Foter: Est nokh a shtikl cake, 
dos hot mayn Feyge, zol lebn, 
aleyn gebaken. 
Muter: Nu, itst geyt aykh 
vashen, mir geyen esn supper. 
Boy: A sheynem dank, ikh hob nor 

לינַא : מַײן טַײערער טַאטע און מַײן 
טַײערע מַאמע, איך הָאב דָאס 

ֿפַארגעניגען ֿפַאר אַײך ֿפָארצושטעלען 
.יזיא זמַײן בױ, זַײן נָאמען אי  

 

 
מוטער: איזי - שמיזי, ַאבי ער איז דַײן 

בױ ֿפָאטער: עס ֿפרײט מיך אַײך צו 
!קענען, מיסטער איזי. זיצט   

בױ: ַא שײנעם דַאנק, איך בין שױן 
.ּפלענטי געזעסן  

  
 

ֿפָאטער[נײַ גיריק]: װּו זַײט איר 
געזעסן?..איך מַײן, װָאס איז אַײער 

?יגונגטבַאשעֿפ  

בױ : בַײ װָאס עס לָאזט זיך, איך בין 
. איך קָאן ַאלעס ,נישט ּפַארטיקעלע  

מוטער : ַאלעס - דלות ,ַאבי איר זַײט  
.ס בױ’ַאמַײן לינ  

ֿפָאטער:נו, מיסטער איזי, רוקט אַײך צו 
, װעלען מיר בײדע שיטנטער צום ענ

.םייִ חטרינקען ל  
בױ: ַא שײנעם דַאנק. איך טרינק ניט 

.קײן שנַאּפס  
ֿפָאטער:מַאכט אַײך נישט נַאריש, 

)ױ טרינקטטרינקט! (ב  
ֿפָאטער:איצט בַײסט צו ַא שטיקל  

גע, י(צו דער װַײב), און דו ֿפי קקיי
  .ער צום טישדערלַאנג דעם סוּפ

מוטער: ַאלרײַ ט, איך גיב שױן דעם 
.ערסוּפ  

 ֿפָאטער: עסט נָאך ַא שטיקל קייק,
ײן לַײן ֿפײגע, זָאל לעבן, ַאמדָאס הָאט 

.טגעבַאק  
מוטער: נו, איצט גײט אַײך װַאשען, 

.ּפערמיר גײען עסן סו  
בױ: ַא שײנעם דַאנק, איך הָאב נָאר 

.ּפערװָאס ָאּפגעגעסן מַײן סו  



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 ! 

 מוטער: סוּפער -כַאּפער, ַאז איר זַײט 
.ט איר עסן, עסטזמיר, מו בײַ   

 בױ עסט .
 

מוטער: לָאזט נישט איבער, עסט אױף 
ט ַא ביסל זוּפ;עסט ַא צאין גַאנצן!אי

ביסל לָאקשן זוּפ.גוט, הַא?עסט אױף 
ַאזױ, נישט! ך אים גַאנצן, שעמט אײַ 

יקען, שט נגסּפרי לט עסט ַא ביסצאי
הַײנט געשָאכטן, עסט! עסט! װערט 

 הײמיש
 בױ : גענוג ! איך בין שױן זַאט.

מוטער : זַאט- שמַאט, איר הָאט נָאר 
ָארניט געגעסן, עסט דָאס שטיקעלע ג

זל, בַײסט צו ַא זױערע דהעל עגעֿפילט
זויערע  ַא.עסט טאַײך ני מטּפיקל, שע

! ָאמייטָאט  
שױן גענוג, עס גײט מער נישט  :בױ 

 ַארַײן
ֿפָאטער: ַארַײן- ַא שװַײן בָאטעמט ָאּפ  

 דעם סטרַאּפ און עסט 
 בױ : ָאבער איך קָאן נישט מער 

ט ַא ביסלֿפַארטרינק :מוטער  

)(בױ טרינקטװַײן  .  
 מוטער: טרינקט נָאר ַא גלעזל 

דינג ט עסט ַא שטיקל ּפוצַאזױ.אי  
 בױ:(מיט כעס) איך קָאן נישט מער

 איך הָאב שױן קרעמּפס  
מוטער: קרעמּפס- טרעמּפס איר זָאלט 

צו הָאבן מיט  חתונהַאזױ דערלעבן 
, װי איר מוסט עס אױֿפעסן ן’מַײן לינַאֲ 

]בױ עסט[  

מוטער: ַאזױ! איצט עסט ַא שטיקעלע 
רן: ָאק טָאשטיקל הקָארן, ַא גוט  טָאה

  .הַא? עסט נָאך אײנס גוט
 בױ : לָאזט מיך נָאר ַארױס ֿפון טיש.

מוטער: עסט אױף דָאס שטיקל  
הָאטקָארן. הָאטקָארן איז זײער גוט 

.צום מָאגן  
  בױ עסט 

 מוטער:איצט ַא שטיקל װַאטערמעלָאן!
! ַא טַײערע שטיקל װַאטערמעלָאן  

עסט !   



nor gegesn ! 
Boy (makht koles) : 
Gevalt , mayn boykh! 
Muter: Boykh - shmoykh, est 
nokh a bisl flomentsimes. 
Boy falt oyf der erd 
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. 
Foter hoybt oyf dem boy un men 
gist im arayn in moyl a por lefl 
flomen tsimes 
Muter: Itst muz er nokh esn a 
barne 
(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.. 
 
 
 

! נָאר געגעסן   
 בױ (מַאך קולות)

,מיין בויך ! געװַאלט  

מוטער: בױך - שמױך, עסט אויך ַא 
.צימעסן ביסל ֿפלָאמע  

בױ ֿפַאלט אױף דער ערד   
 ֿפָאטער: דער בױ איז ַא קרַאנקער

מוטער: ַא קרַאנקער- ַא שמַאנקער, 
ױבט הן.חת ן’ַאבי ער איז אונדזער לינַאֲ 

אים אױף און זָאל ער נָאך עסן דעם 
ֿפָאטער הױבט אױף  ֿפלָאמען צימעס

דעם בױ און מען גיסט אים ַארַײן אין 
  מױל ַא ּפָאר לעֿפל ֿפלָאמען צימעס
מוטער: איצט מוז ער נָאך עסן ַא 

.בַארנע   
אים  ױֿפן בױך, ַאז עס טוטַײגט אצבױ [

.ט]ן קָאן ער שױן נידװײ, רע  

מוטער: דָאס װעט נישט העלֿפן, ער 
.בַארנע ימוז נָאך אױֿפעסן ד  

ױ ֿפַאלט צו דער ערד און לָאזט זיך ב
..שױן מער ניט אױֿפהױבן  

 
 

 

Charles Holinger-Piln tsum lakhn 


