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ַא ּפובליקַאציע ֿפון ּפַאריזער יִידיש־צענטער – מעדעם־ביבליָאטעק

ַא ּפעריָאדיש בלעטל ֿפַאר יִידיש־לערנערס

דער יִידישער

n n n ַארום ַא ווָארט n זז' 3-2

n n n קעצישער גלָאסַאר n ז' 4
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n n n בָאדלער וועגן קעץ n ז' 11

קעץ !
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ֿפון קַאץ צו קץ1
ֿפון רּווועלע קָאטער

עץ־ליבהָאבערס2 ֿפון דער גַאנצער וועלט : איר ווייסט ק
שוין ַאז די קַאץ איז דָאס שענסטע, בעסטע, טַײערסטע 
און קליגסטע בַאשעֿפעניש3 אויף גָאטס בַאשַאף4 ! די 
קַאץ ווייס עס אויך — איין קוק אויף איר און מע זעט

עס גַאנץ קלָאר.
נָאר אין דער יִידישער שּפרַאך און קולטור, ווי אויך אין ַאנדערע 
קולטורן, איז די קַאץ ניט ַאלע מָאל ַא סימבָאל ֿפון גוטס. זי איז 
ַא ֿפילבַאטַײטיקע5 ֿפיגור, ווָאס קען זַײן ַא גָאט ָאדער ַא דינסט 

בַײ ַא מכשֿפה6.

מיר הייבן ָאן מיט גוטן : קעצעלע איז ַא צַארטער7 נָאמען מיט 
וועלכן מע קען רוֿפן ַא קינד ָאדער ַא געליבטן/געליבטע. דָאס 

שיינע ליבעליד „סַאּפָאזשקעלעך“8 הָאט ַא רעֿפרען :

איך ָאן דיר און דו ָאן מיר

איז ווי ַא קליַאמקע9 ָאן ַא טיר,

קעצעלע, פֿייגעלע מַײנס…

דער קָאטער10 הָאט נישט ַאזַא שיינעם שם11. אויב מע זָאגט זיי 
הָאבן געמַאכט אויס אים ַא קָאטער, מיינט עס ַאז זיי הָאבן אים 
איך  אויסדרוק12  דער  שּפַאס.  אים  ֿפון  געמַאכט  אויסגעלַאכט, 
הער אים ווי דעם קָאטער מיינט : איך איגנָאריר אים, עס ַארט 
וועגן  ַא מָאדנע14 בַאמערקונג  זָאגט. נָאך  ווָאס ער  מיך נישט13 
דעם קָאטער איז ַאז ער הָאט מיאוסע15 אויגן ! ווער הָאט געזָאגט 

סוף־ּכל־סוף1 : קעץ2 !
ֿפון נֿפּתלי ּכץ3

1. sof-
klsof finalement/

finally 2. chats/cats, 
sing. 3 קַאץ. naftole kats 

4. nombreux/numerous 5. requêtes/petitions 
6. réparer/repair 7. ... toes erreur incompréhen-

sible/incomprehensible mistake 8. ... inyen sujet im-
portant/important subject 9. expressions 10. akhu’ts 

... en outre/besides 11. représentants/representatives 
12. espèce féline/feline species 13. dans Le Chat Murr de 

E.T.A. Hoffmann/in The Life and Opinions of the Tomcat Murr 
by E.T.A. Hoffmann 14. transcrit/noted 15. chat du Cheshire, 

dans Alice au pays des merveilles/Cheshire cat, in Alice’s Adven-
tures in Wonderland 16. Lewis Carroll 17. le chat pieux (héros 

d’une nouvelle éponyme de Yitskhok-Leybush Peretz)/the pious cat 
(hero of a story by Yitskhok-Leybush Peretz) 18. Yitskhok-Leybush 

Peretz (1852-1915) 19. censure féline/feline censorship 20. Garfield 
21. littéralt “Le Chat clown”, traduction yiddish du Chat chapeauté 
de Dr Seuss/litt. “The Clown Cat”, Yiddish translation of The Cat in 
the Hat by Dr. Seuss 22. Simon’s cat (simonscat.com) 23. mekhab-
rim-... droits d’auteur/copyright 24. malgré/despite 25. ces lacunes/
these omissions 26. hanoe ... prendre plaisir/enjoy 27. réactions.

1. kets  fin (du temps)/end (of time) 2. amateurs de chats/cat lovers 3. créature 4. création 5. ambigu/ambiguous 6. makhsheyfe sorcière/witch 
7. tendre/gentle 8. petits souliers/little shoes 9. poignée de porte/doorknob 10. matou/tomcat 11. shem réputation 12. expression 13. je m’en 
fiche/I don’t care 14. bizarre/peculiar 15. mi’ese laids/ugly 

געווּונדערט,  זיך שטַארק  ֿפון אונדזערע לייענערס הָאבן  ַא סך 
ווי קומט עס ַאז דער טעם־טעם עקזיסטירט שוין צווַאנציק יָאר 
און מיר הָאבן נָאך קיין מָאל ניט געהַאט ַאזַא וויכטיקע טעמע 
ווי „קעץ“. נָאך ֿפילצָאליקע4 ּפרָאטעסטבריוו און מָאנונגען5 הָאבן 
מיר בַאשלָאסן צו ֿפַארריכטן6 דעם דָאזיקן אומֿפַארשטענדלעכן 
ווָאגיקן ענין8.  גַאנצן נומער ָאט דעם  ָאּפגעבן דעם  טעות7 און 
איר וועט דָא געֿפינען ווָאקַאבולַאר און אויסדרוקן9 מיט וועלכע 
גָאר  הָאֿפן  מיר  )און —  רעדנדיק  בַאניצן  קענען  זיך  וועט  איר 
דעם10  ַאחוץ  יִידיש.  אויף  קעץ  וועגן  שרַײבנדיק !(   — שטַארק 
דרוקן מיר ָאּפ ַא קליינע )און ווַײט ניט קיין ֿפולע( ַאנטָאלָאגיע 
קעצטעקסטן אין דער יִידישער און וועלט־ליטערַאטור. עס ֿפעלן 
לַײדער ַאזעלכע וויכטיקע ֿפָארשטייער11 ֿפון דעם קעצישן מין12 
ֿפַארצייכנט14  אויטָאביָאגרַאֿפיע,  )זַײן  מורר13  קָאטער  דער  ווי 
דורך ע. ט. ַא. הָאֿפמַאן, איז צום בַאדויערן געווען צו לַאנג ֿפַאר 
אונדזערע 12 זַײטן(, די טשעשַײר קַאץ15 ֿפון לוִיס קַארָאל16 )מע 
הָאט זי ַארומגעזוכט, נָאר ניט געקענט געֿפינען( און די ֿפרומע 
קַאץ17 ֿפון יצחק־לייבוש ּפרץ18 )די קעצישע צענזור19 הָאט עס 
קַאץ  די  גַארֿפילד20,  ַארָאּפגענומען(.  מָאמענט  לעצטן  אינעם 
דער ּפַאיַאץ21 און סַײמָאנס קַאץ22 הָאבן אונדז שוין ֿפון ֿפרִיער 
ָאנגעזָאגט ַאז מיר הָאבן ניט גענוג געלט צו בַאצָאלן ֿפַאר זיי די 
מחברים־רעכט23. ניט געקוקט אויף24 די ָא בלויזן25 הָאֿפן מיר ַאז 
ַאלע קעץ און ַאנדערע טעם־טעם־לייענערס וועלן הנאה הָאבן26 
ֿפון דעם נומער און זיך טיילן מיט אונדז מיט זייערע ָאּפרוֿפן27.

אַרום ַא וואָרט
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ַאזַא מיאוסע זַאך ? מע געֿפינט עס אין דעם בַארימטן ליד „בַײ 
מיר ביסטו שיין“ :

אויב דו הָאסט אויגן ווי ַא קָאטער,

בַײ מיר ביסטו שיין !

שיין  זייער  מיַאוקעט16  קלוג,  גָאר  איז  קַאץ  ַא  ַאז  ווייסן  מיר 
און קען ווַײט שּפרינגען. נָאר אויף יִידיש איז ַאלץ ֿפַארקערט : 
זּכרון18  קורצן  ַא  ֿפון  סימבָאל  ַא  איז  מוח17  קעצישער  ַא 
און  שטַארקער  ַא  איז  קַאצן־יָאמער19  ַא  נַארישקייט ;  און 
וועלכן מע  אין  )ווי אויך דער צושטַאנד  גרילצנדיקער20 טומל 
געֿפינט זיך אויף צו מָארגנס21 נָאך ַאן איבעריקער ּכוסה22(, און 

ַא קַאצנשּפרונג איז ַא גָאר קליינע דיסטַאנץ. גיי ֿפַארשטיי !
מַײן בַאליבטסטער אויסדרוק מיט קעץ איז : ווי קומט די קַאץ 
געוויסער  ַא  ַאז  ווַײזן  צו  דָאס  זָאגט  מע  ווַאסער ?23  איבערן 
ּפרָאבלעם איז נישט ַאזוי גרינג צו לייזן24. און ווי בַאלד25 ס'איז 
דָא ַא סך ַאזעלכע ּפרָאבלעמען, קען מען דָאס זָאגן גַאנץ ָאֿפט...

עטלעכע אויסדרוקן זענען אין גַאנצן ניט צוגעּפַאסט ֿפַאר 
קיין קעץ־ליבהָאבער — איז26 די ווָאס זַײנען ווייכהַארציק 

זָאלן בעסער נישט לייענען ווַײטער !
ַארויסלָאזן די קַאץ ֿפון זַאק מיינט אויסזָאגן ַא סוד27.

קויֿפן ַא קַאץ אין ַא זַאק מיינט קויֿפן עּפעס ווָאס מע ווייס 
ניט ווָאס עס איז און ווָאס עס איז ווערט.

צוויי קעץ אין איין זַאק איז ַא סימבָאל ֿפון קָאנֿפליקט, ֿפון 
זַײן  )ס'קען  צוזַאמענלעבן  נישט  קענען  ווָאס  מענטשן  צוויי 

צוויי קָאלעגעס28, צוויי ּפָאליטיקער 
ָאדער ַאֿפילו29 מַאן און ווַײב !(

ַאחוץ30 דעם ווָארט קַאץ איז דָא אויך 
ַא ֿפַאמיליע־נָאמען )איינער ֿפון די עלטסטע אין 
מע  נָאר  קַאץ  ַארויס  זָאגט  מע  ווָאס  ַאשּכנז31(, 
ווָאס הָאט  ּכץ און  ָאדער  ּכ"ץ  געוויינטלעך  שרַײבט 
שטַאמט  עס  חיה32.  ֿפיר־ֿפיסיקער  דער  מיט  טָאן  צו  גָארנישט 
ֿפון לשון־קודש33 און עס איז די רָאשי־ּתיֿבות34 ֿפון ּכהן־צדק35, 
ווָאס  מענטשן  ַאז  מיינט  דָאס  גערעכטיקייט.  ֿפון  ּכהן36  דער 
ַאזוי זַײנען ּכהנים. אין מדינת־יׂשראל37 איז ֿפַארווערט38  הייסן 
מע  ּכהן.  קיין  ניט  איז  מע  אויב  ּכץ,  אויף  נָאמען  ַא  בַײטן  צו 
ֿפַאמיליעס  ניט־יִידישע(  און  )יִידישע  דַײטשישע  אויך  געֿפינט 
מיטן נָאמען קַאץ, ווָאס זייער נָאמען שטַאמט ֿפון דער ֿפַאמיליע 

קַאצענעלענבָאגען.
דָאס  דערמָאנען  צו  ּפַאסיק  זייער  אֿפשר39  איז  ֿפַארענדיקן  צו 
ווָארט קץ, ָאדער קץ־הימים40, ווָאס בַאטַײט סוף41 ֿפון די טעג, 
סוף ֿפון די צַײטן, ווען משיח42 וועט קומען. דָאס קען מען גרינג 
ֿפַארשטיין : אין משיחס צַײטן וועלן מיר זיך ֿפרייען מיט 
ַא סך קעץ און עס וועט אונדז זַײן ווויל ווי ַא קַאץ אויף 

ַא ווייכן קישן43 !

16. miaule/me-
ows 17. moyekh 
c e r v e a u / b r a i n 
18. zikorn mémoire/
memory 19. cacophonie/caterwauling 20. grinçant/harsh 21. le len-
demain matin/the morning after 22. … koyse un verre de trop/one 
drink too many 23. comment y parvenir ?/easier said than done 
24. résoudre/solve 25. puisque/since 26. alors/so 27. sod secret 
28. collègues/colleagues 29. afile même/even 30. akhu’ts à part/
aside from 31. a’shkenaz Europe centrale et orientale/Ashkenaz, 
Central and Eastern Europe 32. khaye créature 33. loshn-koydesh 
hébreu/Hebrew 34. roshe-teyves initiales/initials 35. koyen-tse-
dek prêtre vertueux/priest of righteousness 36. koyen prêtre de 
l’époque biblique (ou son descendant)/priest of the biblical period 
(or his descendent), plur. ּכהנים koyanim 37. medines-yisroel l’État 
d’Israël/State of Israel 38. interdit/forbidden 39. efsher peut-être/
perhaps 40. kets-hayomim fin des jours/end of days 41. sof fin/
end 42. meshiekh le Messie/the Messiah 43. coussin/cushion.

שּפריכווערטער מיט קעץ

• ַאז די קַאץ ווַאשט זיך, וועלן זַײן געסט.
• ַאז מע שּפילט זיך מיט ַא קַאץ, מוז מען ֿפַאר ליב נעמען 

איר קרַאץ1.
• ַא קַאץ שיקט מען נישט נָאך ּפוטער.

• ַאז די קַאץ גייט ַאוועק, הָאבן די מַײז מחיה2.
• ַא קַאץ ָאדער ַאן אינדיק3, ַאבי4 ַאן עוף5 אויף שבת6.

1. être prêt à se faire griffer/put up with its scratch 2. ... mekhaye  
s’amusent/are joyful 3. dinde/turkey 4. pourvu qu’il y ait/as long as 
you have 5. of volaille/fowl 6. shabes shabbat.
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chat ; chatte/cat)די קַאץ )קעץ
 matou/tomcat)דער קָאטער )ס
chaton, petit chat/kitten)דָאס קעצל )עך( / דָאס קע'צעלע )ך
museau/mouth)דָאס ּפיסקל )עך
moustaches/whiskersדי ווָאנצעס
queue/tail )דער וויידל )ען( / דער עק )ן
patte/paw)די לַאּפקע )ס
griffe/claw)דער קרעל )ן
fourrure, pelage/furדי ֿפעל
gourmet)דער ֿפַײ'נשמעקער )—/ס
lait/milkדי מילך

 souris/mouse)די מויז )מַײז
l'endroit le plus confortable/coziest spotדָאס בַאקוועמסטע ָארט
le coussin le plus doux/softest cushionדער ווייכסטער קישן
félin, de chat/feline, catlikeקעציש
élégantעלעגַא'נט

  charmant, mignon/cute, sweet, charming ]khe'ynevdik[ חנעוודיק
libre/freeֿפרַײ
indépendant/independentאו'מָאּפהענגיק
très, très intelligent/smart, clever, wiseזייער, זייער קלוג
faire sa toilette/wash itselfווַאשן זיך

  sauter, bondir/jump, spring)שּפרינגען )געשּפרונגען
pêcher/catch fishכַאּפן ֿפיש
griffer/scratch)דרַאּפען )געדרַאּפעט
feindre d'ignorer/feign igoranceמַאכן זיך ניט וויסנדיק
bouder/sulkבַאליידיקן זיך
dormir (beaucoup)/sleep (a lot))שלָאֿפן )ַא סך
caresser/pet)גלעטן )געגלע'ט
ronronner/purr)מרוקען )געמרוקעט
miauler/meow)מיַאוקען )געמיַאוקעט
miau !/meow!! מיַאו

קעצישער גלָאסַאר
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קעץ און יִידישע מַאמעס

דרַײ ֿפרויען זיצן צוזַאמען און טרינקען קַאווע. איינע דערציילט 
וועגן איר זון דעם ַאדווָאקַאט1. די צווייטע — וועגן איר זון דעם 

אוניווערסיטעט־ּפרָאֿפעסָאר. די דריטע זיֿפצט2.
— ֿפַאר ווָאס זיֿפצט איר ?

— איך הָאב ניט קיין קינדער.
— ַאזוי גָאר3... איר זַײט אין גַאנצן ַאליין ?

— ניין, איך הָאב ַא קַאץ.
— נו, און ס'איז ַא וווילע4 קַאץ ?

— יָא, זייער ַא וווילע, און דערצו קען זי שּפילן ּפיַאנע5.
— אַײער קַאץ שּפילט ּפיַאנע ?!

— יָא, איך קען אַײך ווַײזן6. מרוטשיק !
דער קָאטער7 מרוטשיק קומט ַארַײן, זעצט זיך בַײ דער ּפיַאנע 
און שּפילט ָאּפ בעטהָאווענס ֿפינֿפטע סימֿפָאניע. די צוויי ֿפרויען 

זענען שטַארק בַאאַײנדרוקט8 :
זייער  — דָאס איז דָאך אויסערגעוויינטלעך9 ! איר דַארֿפט זַײן 

שטָאלץ10 מיט ַאזַא טַאלַאנטֿפולער קַאץ !
די דריטע ֿפרוי זיֿפצט נָאך ַא מָאל :

— נו יָא, ָאבער כ'הָאב ַאזוי געווָאלט, ער זָאל ווערן ַא דָאקטער !

ווּו איז די קַאץ ?

צוויי שכנים11 הָאבן זיך צעקריגט12. איינער הָאט געזָאגט, ַאז דעם 
שכנס13 קַאץ הָאט בַײ אים אויֿפגעֿפרעסן14 צוויי קילָא ּפוטער15. 
דער ַאנדערער הָאט געלייקנט16 : ווי קומט עס, מַײן קַאץ עסט 

בכלל17 ניט קיין ּפוטער ! ַאחוץ דעם18 איז זי ניט קיין גנֿב19 !
הָאט  רֿב  דער  רֿב21.  צום  געגַאנגען  זיי  זענען  סוף־ּכל־סוף20 
אויסגעהערט ביידע צדדים22. דערנָאך הָאט ער גענומען ַא ווָאג23 

און ָאּפגעווויגן24 די קַאץ. עס איז געווען ּפונקט25 צוויי קילָא.
זיך שוין  הָאט  ּפוטער  די  זָאגט דער רֿב —  ָאט־ָאט־ָאט ! —   —

ָאּפגעֿפונען. נָאר ווּו איז די קַאץ ?

וויצן וועגן קעץ

בילד : ַאקווילע גריגָארַאוויטשיוטע ©

1. avocat/lawyer 2. soupire/sighs 3. ça 
alors/oh, really? 4. gentil/nice 5. jouer du 
piano/play piano 6. montrer/show 7. ma-
tou/tomcat 8. impressionnées/impressed 
9. extraordinaire/extraordinary 10. fière/
proud 11. shkheynim voisins/neighbors, 
sing. שכן shokhn 12. se sont disputés/

had a quarrel 13. shokhns du voi-
sin/the neighbor’s 14. dévoré/ate 
15. beurre/butter 16. nié/denied 

it 17. bikhla’l pas du tout/not 
at all 18. akhu’ts ... en outre/

besides 19. ganev voleur/thief 20. sofklso’f finalement/finally 
21. rov rabbin/rabbi 22. tsdodim parties, sing. צד tsad 

23. balance/scale 24. pesé/weighed 25. exacte-
ment/exactly.
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הַײיָאר1 מערקן מיר ָאּפ2 הונדערט יָאר שלום3 רַאבינָאוויטש )1916-1859(, בעסער בַאקַאנט אונטער דעם 
ּפסעוודָאנים שלום־עליכם4, איינעם ֿפון די קלַאסיקער ֿפון דער יִידישער ליטערַאטור. צו דער געלעגנהייט5 
דרוקן מיר דָא ָאּפ ַא קורצן ֿפרַאגמענט ֿפון דעם שרַײבערס ביָאגרַאֿפיע, מַײן ברודער שלום־עליכם : זכרונות6 
)קִיעוו, 1939(, ווָאס עס הָאט ָאנגעשריבן איינער ֿפון זַײנע ברידער, ווָאלף רַאבינָאוויטש. די שטעל7 קומט 
ֿפונעם ערשטן קַאּפיטל „אין ווָארָאנקע“ )דָאס שטעטל ווּו שלום־עליכם הָאט ֿפַארברענגט זַײנע קינדער־יָארן( 

און דערציילט וועגן... קעץ ! 

מַײן ברודער שלום־עליכם )ַא ֿפרַאגמענט(
ֿפון ווָאלף רַאבינָאוויטש

„ֿפייגע־לאה10 א קַאץ  ֿפרומע9  ּפעריַאסלעווער8  ונדזער 
די גבאיטע“11 ֿפלעגט אונדז געבן צוויי מָאל אין יָאר 
12 די קעצעלעך הָאבן זיך שוין גע־ תקעצעלעך. בשע

שטעלט אויף די ֿפיסלעך, און „ֿפייגע־לאה“ הָאט שוין 
ָאנגעהויבן זיי ָאּפטרַײבן13 ֿפון זיך, הָאבן מיר, חֿברה14, בראש15 
מיט שלומקען16, ַאכטונג געגעבן, ַאז זיי זָאלן ווַאקסן ַאקורַאט17. 
קודם־ּכל18 הָאט זיי שלומקע ָאּפגעגעבן דָאס בעסטע ֿפון זַײנע 

ָאנבַײסנס19.
ַאז די מַאמע ֿפלעג אונדז בַאשמירן20 ברויט מיט שמַאלץ21, 
זָאגן אונדז, די קלענערע חֿברה ֿפון דער  ֿפלעג שלומקע גלַײך 
22, ַאז מע מוז ֿפַאר ֿפייגע־לאהן מיט אירע קינדער־ עכַאליַאסטר
לעך עּפעס ָאּפשּפָארן23. ַאזוי ווי זי ֿפַארמָאגט24, קיין עין־הרע25, 
ַא משּפחה26 ֿפון זעקס קעצעלעך, בַאדַארף יעדערער ֿפון אונדז 
אויסטיילן ַא חלק27 ֿפון זַײן ברויט מיט שמַאלץ, און ער ַאליין28 
גערן  אים  הָאבן  מיר  חלק.  גרעסטן  דעם  געבן  שוין  איר  וועט 
געֿפָאלגט, און די קעצעלעך ֿפלעגן הָאבן גָאר ַא ֿפַײנעם ָאנבַײסן.

הָאבן  זָאלן  מיר  געווָאלט,  שלומקע  הָאט  מָאל  ַאנדערש  ַאן 
ֿפון ווָאס צו לַאכן, הָאט ער אויסגעשטעלט ַאלע זעקס קעצעלעך 
די  שמַאלץ  מיט  ָאנגעשמירט  שטַארק  זיי  הָאט  און  טיש  אויֿפן 
ּפיסקלעך29. ַאז מיר הָאבן דערזען, ווי ַאזוי די קעצעלעך הַאלטן 
אויסגעשמירטע  די  צינגלעך31  זייערע  מיט  לעקן30  איין  אין 
זייער  און  ָאנגעקוועלט32 דערֿפון  מיר שטַארק  הָאבן  ּפיסקלעך, 
לַאנג געלַאכט. שלומקע הָאט נָאך ָאּפגעטָאן ַא שענערע זַאך : ער 
הָאט ַאוועקגעשטעלט די קעצעלעך איינס ַאנטקעגן ַאנדערן מיט 
די שמַאלץ  געלעקט  הָאט  איין קעצעלע  ַאז  ַאזוי,  ּפיסקלעך  די 

בַײם ַאנדערן.
געגעבן  אונדז שלומקע  הָאט  ַאזוי —  זיך  זיי  קושן  דָאס   —
צו ֿפַארשטיין און הָאט אונדז ֿפַארגעבן ַא רעטעניש33, מיר זָאלן 

טרעֿפן, צי זיי בַאגעגענען זיך, צי זיי געזעגענען זיך34.

1. cette année/this year 2. nous commémorons/we commemorate 3. sholem 4. sholem-aleykhem 5. à cette occasion/on this occasion 
6. zikhroynes mémoires/memoirs 7. passage 8. de Pereïaslav/from Pereyaslav 9. pieux/pious 10. leye 11. ga’bete hum. femme très pieuse, 
dame de charité/hum. pious, charitable woman 12. besha’s pendant que/while 13. repousser/push them away 14. khevre les gosses/the kids 
15. bero’sh conduits par/led by 16. sho’lemken diminutif de Sholem (datif)/diminutive of Sholem (dative) 17. comme il faut/properly 18. koydem-
kol tout d’abord/first of all 19. repas/food 20. tartiner/spread 21. graisse d’oie/goose fat 22. bande/gang 23. mettre de côté/put aside 24. elle 
a/she has 25. keyneynhore que le mauvais œil soit écarté !/no evil eye! 26. mishpokhe famille/family 27. kheylek part/share 28. lui-même/he 
himself 29. museaux/mouths 30. n’arrêtaient pas de lécher/kept on licking 31. petites langues/little tongues 32. nous rayonnions de joie/we 
beamed with joy 33. il nous a posé une devinette/gave us a riddle 34. se disent au revoir/saying goodbye.

 ֿפון לערנבוך ערשטע בלעטלעך ֿפון ב. העלער און 
י. רָאזע, )בוענָאס־אַײרעס, 1944(.
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קעץ אין קינדער־לידער

די משּפחה
ַא ֿפָאלקסליד

מיך רוֿפט מען זלמן11,
דער טַאטע הייסט קלמן12,
דער ברודער הייסט זרח13,
דער זיידע הייסט ברוך14,

די מַאמע הייסט ביילע,
די שוועסטער הייסט קיילע.
מַײן ֿפערדל הייסט סירקע,
מַײן קעצל הייסט מירקע,

די בָאבע הייסט יָאכע,
די גַאנצע משּפחה.

אויֿפן דעכל15 ליגט ַא קעצל
ֿפון זוסמַאן סעגַאלָאוויטש

אויֿפן דעכל ליגט ַא קעצל,
אויֿפן דעכל, אויף דער זון.

קָאן איך ס'קעצל נישט ֿפַארגינען16
נישט דָאס דעכל, נישט די זון.

דרעמלט17 מיד און דרעמלט זיסלעך,
ציט עס אויס18 די קליינע ֿפיסלעך,
ציט זיי אויס און ציט זיי אַײן19 —

עס איז גוט ַא קַאץ צו זַײן !

די חתונה20 ֿפון דער קַאץ
ַא ֿפָאלקסליד

טרַא־לַא־לַא און ּפיטש־ּפיטש־ּפַאטש,
הַײנט הָאט חתונה אונדזער קַאץ,

אונדזער ווַײסע, שיינע מירקע
מיט דעם גרויען קָאטער סירקע.

לּכֿבוד21 חתן־ּכלה22
זענען געקומען ַאלע,

נישט קוקנדיק23 אויף די גרויסע ֿפרעסט24
זענען געקומען ַאלע געסט.

ֿפַאר דעם חתן25 הָאט מען מורא26.
מען זָאגט, ער איז ַא ווַאזשנע סחורה27 :

ַא גרויסער עם־הארץ28,
דערצו ַא גרויסער ּפריץ29.

ֿפון ַאלע גַאסן און ֿפון הויֿפן30
איז מען געקומען צו לויֿפן

ַאן ָאקס31, ַא ביק32, ַא שָאף33, ַא ציג34,
ַא גַאנדז35, ַא קַאטשקע36 און ַא ֿפליג37. ]...[

דערנָאך זענען געקומען דרַײסיק גרילן38
און הָאבן גענומען ֿפידל39 שּפילן.

דער חתן הָאט געגעבן מיט די אויגן ַא גלַאנץ40,
גערוֿפן די ּכלה41 צו ַא ּכשרן טַאנץ42.

און ווען ַאלע הָאבן זיך געזעצט אויף די ערטער,
הָאט דער חתן געזָאגט ַא ּפָאר ווערטער :

מַײנע טַײערע, ליבע געסט,
לָאזט זיך וווילגיין, טרינקט און עסט ! ]...[

1. nombreux/numerous 2. comité de rédaction/editorial board 3. mishpokhe famille/family 4. seyder ordre/order 5. membres de la famille/fam-
ily members 6. mekhabrim auteurs/authors, sing. מחבר mekhaber 7. beemes vraiment/really 8. hanoe ... profiter/enjoy 9. s’amuser/have a good 
time 10. attentif/attentive 11. zalmen 12. kalmen 13. zorekh 14. borekh 15. toit/roof (dim. de/of דַאך) 16. je jalouse le chaton de/I envy the 
kitten 17. il somnole/it’s dozing 18. étire/stretches out 19. replie/draws in 20. kha’sene mariage/wedding 21. lekoved en l’honneur de/in honor 
of 22. khosn-kale les fiancés/bride and groom 23. malgré/despite 24. grands froids/frosts 25. khosn fiancé 26. ... moyre on a peur/the’re afraid 
27. ... skhoyre drôle de type/quite a catch 28. amorets ignorant/ignoramus 29. porets ici prétentieux/here puts on airs 30. cours/courtyards 
31. bœuf/ox 32. taureau/bull 33. mouton/sheep 34. chèvre/goat 35. oie/goose 36. canard/duck 37. mouche/fly 38. grillons/crickets 39. violon/
fiddle 40. a lancé un regard éclatant/casts a shining eye 41. kale fiancée 42. ko’shern ... dance du mariage/wedding dance.

ֿפון ֿפילצָאליקע1 קינדער־לידער וועגן קעץ הָאבן מיר )לויט דער רעקָאמענדַאציע ֿפון דער קעצישער רעדַאקציע־
קָאלעגיע2( אויסגעקליבן די דרַײ. זיי דערווַײזן, ערשטנס, ַאז ַא קַאץ איז ַא טייל ֿפונעם יִידישן לעבן און ֿפון 
דער יִידישער משּפחה3 )אינעם קומענדיקן נומער וועלן מיר ָאּפדרוקן ַאלע ּפרָאטעסטבריוו ֿפון הינט־ליבהָאבער 
ווָאס איר וועט אונדז שיקן, ווי אויך ֿפון בָאבעס ווָאס קענען זיך ֿפילן ַא ביסל בַאליידיקט ֿפון דעם סדר4 ֿפון 
די משּפחה־מיטגלידער5 אינעם ערשטן ליד(. די מחברים6 ֿפון די צוויי לעצטע לידער הָאבן ֿפַארשטַאנען ַאז 
קעץ ווייסן באמת7 ווי הנאה צו הָאבן8 ֿפונעם לעבן און זיך לָאזן וווילגיין9. ַאן אויֿפמערקזַאמער10 לייענער 

וועט אויך בַאמערקן ַאז ס'איז דָא, ווַײזט אויס, ַא בַאליבטער נָאמען ֿפַאר ַא קַאץ אויף יִידיש.
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1. mesholim fables, sing. משל moshl 2. eliezer 
3. khayes-... héros animaux/animal heroes 
4. comité de rédaction/editorial board 5. expres-
sion 6. ... moyekh “cervelle de chat”, cervelle 
d’oiseau/”cat’s brains”, birdbrain 7. u’myoysher-
dik injuste/unjust 8. néanmoins/nevertheless 
9. vaniteux/pompous 10. se terminent en eau de 
boudin/come to nothing 11. mayse histoire/story 
12. ceci dit/on the other hand 13. griffes, dents, 
os/claws, teeth, bones 14. efsher ... ici qui sait/
perhaps indeed 15. sekhakl résumé/summary 
16. matou/tomcat 17. basher sous prétexte 
que/because supposedly 18. on ne nourrit pas/
you don’t feed 19. gourmand (ici la jeunesse 
gâtée/here spoiled brats) 20. khevre ... les petits 
jeunes/kids 21. ליב -Shteynbarg omet sou הָאבן 
vent les auxiliaires/Shteynbarg often omits the 
auxilliary 22. profiter à fond/burn the candle at 
both ends 23. s’escrimer en vain/struggle, knock 
yourself out 24. traîner/roam around 25. miauler/
meow 26. arracher/grab, pull off 27. planche où 
l’on sale la viande avant de la faire cuire/board 
where meat is kept before cooking 28. nom 
typique de chien/typical dog’s name 29. les petits 
jeunes/little rascals 30. ... seykhl peu de jugeote/
little sense 31. zikorn mémoire/memory 32. au 
moins/at least 33. un dur morceau/a tough piece 
34. l’esprit est lent/good sense moves slowly 
35. bekhe’yn donc/therefore 36. akhu’ts à part 
ça/besides 37. être noté/be noted 38. lema’n 
yeydu pour qu’on sache/so it be known 39. at-
trapé/got hold of 40. s’est mis au travail/got 
down to work 41. koydem-kol d’abord/first 

געשיכטע
ֿפון אליעזר שטיינבַארג

זיך געזעצט דער קָאטער16 שרַײבן די געשיכטע ֿפון זַײן ֿפָאלק.
ניט קיין שלעכטע זַאך, און ווינטשן מעג מען אים דערֿפָאלג.

ניין ? ֿפַאר ווָאס ? באשר17
מיט קיין מעׂשה־ביכלעך הָאדעוועט מען18 ניט קיין נַאשער19 ?
הַײנט די חֿברה יונגווַארג20 ליב21 דָאס לעבן צו ֿפַארברענען22

און קיין צַײט ניטָא זיך מיט דער ֿפָאלקס־געשיכטע צו בַאקענען ?
דרַאּפען דַארף מען זיך אויף גלַײכע ווענט23 ?

זיך ַארומשלעּפן24 און מיויקען25 לידלעך דורך די נעכט ?
טָארען26 ֿפונעם זַאלצברעטל27 ווי רַאבטשיק28 אונטער ד'הענט

און די דינסט זָאל ברעכן ביינער און דערצו נָאך זַײן גערעכט ?!
שנעקעס29 ! קורצער ׂשכל30 און נָאך קערצער דער זּכרון31 !

זָאלן זיי זיך לערנען, זָאלן זיי כָאטש32 וויסן,
ַאז דָאס לעבן ניט קיין שּפילעכל — ַא הַארבער ביסן33,

און דער ׂשכל איז ַא קריכער34, ער קומט ָאן ערשט נָאך די יָארן !
און בכן35, דערֿפַארונג ניט קיין קלייניקייט, סע קומט צו נוץ,

זייער וויכטיק... און ַאחוץ36
מוז ַאלדינגס ֿפַארצייכנט ווערן37, למען ידעו38
ווי ַאזוי ַא מָאל געלעבט, געקעמֿפט ַא זיידע,

און ניט מיינען זָאלן זיי, די שנעקעס,
ַאז דָאס לעבן הייבט מיט זיי זיך ָאן ערשט און מיט זיי שוין גייט ַאוועק עס !

און געזָאגט — געטון. בַײ נַאכט, ווען יעדער
שלָאֿפט, געּפַאקט39 ּפַאּפיר און טינט־און־ֿפעדער,

און זיך צו דער ַארבעט גלַײך ַא נעם40 :
קודם־ּכל41 ַא ווַארף ַארויס42 ַא „ברוך השם“43

מיט ַא דריי44 ַאהין, ַאהער, ַארַײן, ַארויס,
און ֿפַארשּפיצלט מיט ַא שּפיץ45 — ַא לעבעדיקע מויז.

דער בַאליבטער יִידישער משלים1־שרַײבער אליעזר2 שטיינבַארג 
)1932-1880( הָאט צווישן זַײנע חיות־העלדן3 אויך ַא ּפָאר קעץ. די 
קעצישע רעדַאקציע־קָאלעגיע4 הָאט אויסגעקליבן דעם דָאזיקן משל, 

5 „ַא קעצישער מוח“6. דער אויס־ קווָאס איז געבויט אויף דעם אויסדרו
דרוק ַאליין איז, ווי יעדער איינער קען ֿפַארשטיין, זייער אומיושרדיק7. 

ֿפונדעסטוועגן8 דרוקן מיר ָאּפ דעם משל, ווַײל ס'איז קלָאר ַאז דער 
שרַײבער הָאט דָא ניט געמיינט אונדז קעץ, נָאר אונדזערע ֿפרַײנד 

־מענטשן... ווי ָאֿפט טרעֿפט זיך ַאז ֿפון זייערע גרויסע ּפלענער, ָאנגע
בלָאזענע9 ּפרָאקלַאמַאציעס און ּפרּווון אויסצולערנען די יוגנט ווָאס 

איז ריכטיק, לָאזט זיך אויס ַא בוידעם10, ַאזוי ווי אין דער 
דָאזיקער מעׂשה11 ? כָאשט צוריקגערעדט12 : די ווערטער 

„נעגל... ציינדלעך... ביינדלעך13“ זענען אֿפשר ֿפָארט14 
ַא גַאנץ גוטער סך־הּכל15 ֿפון דער וועלט־געשיכטע ?
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נָאך דעם ּכך וּכך לבריאת־עולם, סדרה, דַאכט זיך מיר, „מקץ“46
און דערנָאך מיט גרויסע אותיות47 : „געשיכטע ֿפון די קעץ“.

ווַײטער — סטָאּפ !
ווי דער רויך ֿפון קוימען ַאלץ ַארויס ֿפון קָאּפ !

עּפעס ֿפַאר די אויגן ווי ַא זיּפל48, און ווי דורך ַא חלום49
ברעקלעך, שטיקלעך, ּפיצלעך —

ָאט ַא סנָאּפ זכרונות־זַאנגען50 און ַא נעּפל51 אויף די שּפיצלעך...
ווַארֿפט ער זיך צום קוימען52, קושט ער זיבן מָאל אים,
זעצט צוריק זיך, דרייט דעם עק און שּפיצט די אויערן,

בַײסט די ּפען און, צום בַאדויערן,
ווּו און ווָאס און ווען — ֿפַארגעסן ! נָאר זכרונות בלַאסע,

ָאן געשטַאלט, ָאן לעבן. שלעכט, כָאטש טו דיר ָאן ַא מעׂשה53 !
ּפלוצים מיט די אייגעלעך ַא בליץ ער,

הענדום־ּפענדום54 זיך מישֿב55 און ַא מַאך בקיצור56 :
נעגל — ֿפייגל —

שווַארצער קעלער און גרין אייגל —
ציינדלעך — ביינדלעך —

ֿפרומע חנדלעך57 —
גרַאבל58 — קרַאץ —

ּפוטער — קַאץ —
מַײזלעך, בלוט און קָאטער —

ּתם־ונישלם59 די היסטָאריע — און ּפטור60 !

of all 42. il jette (sur le papier)/
sets down 43. borekh-hashe’m à 
la grâce de Dieu (formule tradition-
nelle au début d’un livre)/praise 
God (formula used to begin a book) 
44. fioriture/flourish 45. terminé 
par une pointe/topped off with a 
pointy tip 46. kakh veka’kh lebries-oylem, 
sedre ... mike’ts année une telle après 
la création du monde, parasha “Mikets” 
(exemple de datation hébraïque traditionnelle, 
utilisant les parasha, portions hebdomadaires 
de la Torah lues à des dates précises)/such and 
such a year after the Creation, weekly por-
tion “Mikets” (traditional manner of dating, 
by the portion of the week) 47. oysyes lettres/
letters 48. passoire/sieve 49. kholem rêve/
dream 50. ... zikhroynes-... faisceau de sou-
venirs/a sheaf of memories 51. recouvert par 
le brouillard/covered by a fog 52. cheminée/
chimney 53. ça marche pas, quoi qu’on fasse/
though you kill yourself trying! 54. dare-dare/
quick as a wink 55. ... meyashev il prend la 
décision/thinks it over 56. ... bekitser il écrit 
à la va-vite/quickly writes 57. ... kheyndlekh 
petites mines dévotes/pious winks 58. grif-
fure/scratch 59. tam-venishlem complet 
et achevé (formule traditionnelle à la fin d’un 
livre)/completed and done (formula at the 
end of a book) 60. poter c’est fini/over and 
done with!

אליעזר שטיינבַארג. בילד ֿפון ַארטור קָאלניק.
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קעץ אין די לידער 
ֿפון ַאֿברהם סוצקעווער1

***

ס'דערנענטערט זיך די ווַײט. נָאך ַאלע רַײזעס, ַאווַאנטורעס,
און לייגן קלַאֿפטער21 אויף ּפַאּפיר בַײם שָאטן ֿפון ַא שּפַארבער22,
לָאז איבער צוויי )ווי טָאג מיט נַאכט( צונויֿפגעגרַאמטע שורות23

און זָאלן זיך מיט זיי צעטיילן דַײנע יונגע ַארבער24.

און אויב ס'איז ווייניק, צי ַארויס25 ֿפון הַארץ און לָאז ַא דריטע :
ַאלמַאי26 זָאל בלַײבן יתומדיק27 מיט אויסגעשטרעקטע הענטלעך 

דַײן קַאץ ? הָאט עמעצער ווי זי געהַאט אויף דיר ַא שליטה28 ?
ַאכיבע29 הָאסט שוין ָאּפגעשריבן ֿפַאר דער קַאץ ּפרָאצענטלעך30.

דו הָאסט דָאך זעונגען31 געזען ווָאס ניט געזען הָאט קיינער
בַײ אירע גרינע יָארצַײטליכט32 אין ווינטלדיקע חצותן33 :

בַאווַאקסענע מיט קליינע ֿפליגל34 שוועבט ַא מנין35 שטיינער 
און איבער זיי דער שער־הרחמים36 איז ניט מער ֿפַארשלָאסן.

און הָאסטו שוין געשָאנקען און צעשָאנקען דַײן ֿפַארמעגן
און ָאּפגעצָאלט ֿפַאר דַײנע ווּונדן דעם בַאשטימטן שטַײער37,

ַאנטלויף אין מידבר38 ווּו די שטערן טריקענען39 ָאן רעגן.
זיי טריקענען. זיי לעשן זיך. בַאווַאסער זיי40 מיט ֿפַײער.

1974

לזכר41 מַײן סיַאמער42 קַאץ

ַארויסגעריסן הָאט זיך מַײן סיַאמע צום געליבטן
און אֿפשר צו איר מַאן,

ווי ֿפון ַא ברענענדיקער ּתֿפיסה43.
און ס'איז געשען ַאזוי געשווינד44 און ּפלעֿפיק45,

ַאז נָאכיָאגן הָאט ניט געקענט מַײן ברכה46.

ווער הָאט איר ניט ֿפַארגונען די הנאה47 ? אינעם חשבון
ווָאס קיינער קָאן אים ניט ֿפַארשטיין, איז ניט געווען ַא טעות48 ?

דער אויסלעשער49 ֿפון לעבנס הָאט זיך ָאנגעטָאן בַײ צַײטנס
אין רעדער גומענע50

און ס'איז מַײן קַאץ געבליבן אויֿפן גַאס ַאן אומגעקומענע51.
דער אויסלעשער ֿפון לעבנס הָאט ַאֿפילו52 זַײנע הענט

ניט ָאּפגעשווענקט53 מיט ווַאסער. ער הָאט צוגעגרייט בַײ צַײטנס
ַא שולדיקן אויף גַאסן אומדערבַארעמדיקע54, שטָאטישע,

און ס'איז מַײן קַאץ געבליבן ָאן ַא לעבן
און בלויז מיט אויגן ָאֿפענע, היּפנָאטישע.

און ַאז איך הָאב איר ָאנגעטָאן ֿפַאר נַאכט ַא זַײדן העמדל55
און אַײנגעוויגט56 אין זעלבער ערד ווי ַאלעמען,

הָאט צוגעהיּפערט57 איר געליבטער צי איר מַאן צום בערגל
און כ'הָאב צום ערשטן מָאל דערזען ַא קָאטערישן ַאלמן58.

1987

די  ֿפון  איינער   ,)2010-1913( סוצקעווער  ַאֿברהם 
גרעסטע יִידישע ּפָאעטן ֿפונעם 20סטן יָארהונדערט, 
הָאט קענטיק2 ליב געהַאט קעץ. נָאר ַאחוץ דעם3 זענען 
די דָאזיקע צוויי לידער ַא טיֿפער ַארַײנקלער4 אין די 
ענינים5 ֿפון קינסטלערישער שַאֿפונג6 און ֿפונעם סדר־

העולם7. דָאס ערשטע עֿפנט זַײן אינטימיסטישן בַאנד 
שוין  ּפָאעט,  דער  ַאז  ֿפילט  מע  טָאגבוך.  ֿפון  לידער 
שטעלן  צו  זיך  ָאן  דָא  הייבט  מַאן,  יונגער  קיין  ניט 

1. Avrom Sutzkever 2. visiblement/apparently 3. akhu’ts-... à part cela/aside from that 4. réflexion/reflection 5. inyonim questions, sing. ענין 
inyen 6. création artistique/artistic creation 7. seyder-hooylem ordre de choses/order of things 8. je crée/do I create 9. efsher peut-être/
perhaps 10. valeur/worth 11. représente/represents 12. détente/relief 13. chargé/emotionally laden 14. Création 15. mikhu’ts au-delà/beyond 
16. yoyresh héritier/heir 17. davke justement/precisely 18. bale-khaim êtres vivants/living things, sing. בעל־חי bal-khai 19. korbn victime/vic-
tim 20. khezhbm calcul/calculation 21. nager/swim 22. épervier/hawk 23. ... shures vers rimés/rhymed lines 24. héritiers/heirs 25. fais sortir (im-
pératif)/draw out 26. alema’y pourquoi/why 27. yo’semdik orpheline/orphaned 28. shlite emprise/hold 29. à moins que/unless 30. tu lui as laissé 
des intérêts/left her some interest 31. visions 32. bougies mortuaires (métaphore pour les yeux)/candles lit on anniversary of death (metaphor for 
her eyes) 33. ... khtsosn minuits par temps venteux/windy midnights 34. ailes/wings 35. minyen dizaine/ten 36. shar-horakhmim portes de la 
miséricorde divine/gates of divine mercy 37. impôt prévu/determined tax 38. midber désert 39. se dessèchent/dry up 40. arrose-les/water them 
41. lezeykher en mémoire de/in memory of 42. siamoise/Siamese 43. tfise prison 44. rapidement/quickly 45. inattendu/puzzling 46. brokhe 
bénédiction/blessing 47. ... hanoe qui lui a refusé ce plaisir/who refused her the pleasure 48. toes erreur/mistake 49. “Éteigneur”/”he who 
snuffs out” 50. en caoutchouc/rubber 51. morte/dead 52. afile même/even 53. rincé/rinsed 54. impitoyables/pitiless 55. chemise de soie/silk 
shirt 56. je l’ai couchée en la berçant/put to sleep 57. arrivé en sautillant/hopped over to 58. ... almen matou veuf/tomcat widower.

עקזיסטענציעלע ֿפרַאגעס : ווָאס וועט ֿפון מיר בלַײבן 
נָאכן טויט ? ֿפַאר ווָאס און ֿפַאר וועמען שַאף איך8 — 
ֿפַאר זיך, ֿפַאר ַאנדערע, צי הָאט אֿפשר9 ּפָאעזיע גָאר 
ַאן איבערמענטשלעכע, קָאסמישע ווערט10 ? די קַאץ 
שטעלט מיט זיך ֿפָאר11 גלַײכצַײטיק ַא מָאמענט ֿפון 
ָאנגעלָאדענעם13  עמָאציָאנעל  אינעם  ַאנטשּפַאנונג12 
טעקסט און ַא ֿפַארבינדונג צווישן דעם ּפָאעט און דעם 
מענטשן.  ֿפון  וועלט  דער  מחוץ15  בַאשַאף14,  גַאנצן 
אינעם צווייטן ליד, ֿפונעם בַאנד דער יורש16 ֿפון רעגן 
)1992(, טרעֿפט דער טויט דווקא17 די קַאץ. זי ווערט 
דָא ַא סימבָאל ֿפון ַאלע בעלי־חיים18 : ַא קרבן19 ֿפון ַא 
„חשבון20 ווָאס קיינער קָאן אים ניט ֿפַארשטיין“, ניט 

די, ווָאס שטַארבן און ניט די, ווָאס בלַײבן לעבן.
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בָאדלער וועגן קעץ
יִידיש : מרדכי ליטווין

די קַאץ

קום, מַײן שיין קעצל, צו מיר אויף מַײן ברוסט,
נָאר צי אַײן7 די קרעלן8 לעת־עּתה9 ;

און לָאז מיר זיך טונקען10, ַאזוי ווי איך גלוסט11,
אין דַײן אויג ֿפון מעטַאל און ַאגַאטע12.

ווען דַײן עלַאסטישן רוקן און קָאּפ
מַײנע ֿפינגער בנעימות13 בַארירן,

און שיּכור14 מַײן הַאנט גייט ַארויף און ַארָאּפ
דַײן עלעקטרישן קערּפער צו שּפירן,

כ'זע דעמָאלט מַײן ווַײב, מיט איר בליק ַאזוי קַאלט
ווי דַײנער, מַײן ליבינקע חיה15,

ַא שטעכיקער דָארן16, ווָאס שנַײדט און צעשּפַאלט17,

און ֿפון קָאּפ ביז צו ֿפוס קרַײזט18 ַא ֿפרַײע
געֿפערלעכע לוֿפט, און עס שטַײגט ווי ַא רוף

ַא מיסטישער דוֿפט19 ֿפון איר ברוינלעכן גוף20.

די קעץ

די הייס־ֿפַארליבטע און די דענקער שטרענג־ֿפַארטרַאכטע
בַײם עלטער־ווערן קלַײבן ָאֿפט ֿפַאר ֿפרַײנד זיך אויס

די מַאכטיק־מילדע קעץ, ווָאס צירן21 זייער הויז
און הָאבן הָאלט22 די היים די ווַארעמע ֿפַארמַאכטע.

דער וויסנשַאֿפט געטרַײ23, דער ּתאווה24 און דער רו25,
זיי קָאנען26 שטילקייט בלויז און טונקלעניש ֿפַארטרָאגן27 ;
ס'ווָאלט ערעבוש28 געשּפַאנט29 זיי אין זַײן קֿבורה־ווָאגן30,

נָאר זייער שטָאלצקייט לָאזט ַאזַא מין31 דינסט ניט צו.

זיי ליגן מלכותדיק32 און חלומען33 ֿפון גלָאריעס,
ווי גרויסע סֿפינקסן34 אין ֿפַארווָארֿפענע מידבריות35,
אין טרוים ֿפַארגליווערט36 ֿפון ַאן אומבַאקַאנטן לַאנד.

מיט ֿפונקען37 מַאגישע די לענדן38 גלוסטיק שּפריצן39,
און ֿפעדעם דינטשינקע40 און גָאלדענע ווי זַאמד

ווי שטערן אין די מיסטישע שווַארצַאּפלען41 בליצן.

צו די סַאמע בַארימטע1 שַאֿפונגען וועגן קעץ אין דער 
שַארל  ֿפון  לידער  צוויי  די  געהערן  וועלט־ּפָאעזיע 
 ,3 בייז ֿפון  בלומען  די  ֿפון   )1867-1821( בָאדלער2 
זיי  הָאט  עס  יִידיש.  אויף  ָאּפ  דָא  דרוקן  מיר  ווָאס 
ליטווין5  מרדכי  טַאלַאנט  סך  ַא  מיט  איבערגעזעצט4 
)ליטע(,  שַאוול6  אין  געבוירענער  ַא   ,)1993-1906(
זיך אין 1939 בַאזעצט אין ּפַאריז. זַײנע  ווָאס הָאט 
ֿפילצָאליקע איבערזעצונגען ֿפון בָאדלער, ֿפַארשיידענע 
און  דַײטשישע  אויך  ווי  ֿפרַאנצייזישע  ַאנדערע 
רוסישע ּפָאעטן, קען מען געֿפינען אין די ַאנטָאלָאגיעס 

ֿפרַאנצייזישע ּפָאעזיע און ֿפון דער וועלט־ּפָאעזיע.

1. les plus célèbres/very famous 2. Charles Baudelaire 3. Les Fleurs du mal/Flowers of Evil 4. traduit/translated 5. mordkhe Litvin 
6. Siauliai 7. rentre/retract 8. griffes/claws 9. lesate pour l’instant/for the time being 10. me plonger/immerse myself 11. désire/yearn 
to 12. agate 13. beneimes agréablement/pleasantly 14. shiker ivre/drunken 15. ... khaye aimable bête/beloved creature 16. épine 
piquante/prickly thorn 17. coupe/cuts 18. circule/circles 19. parfum/fragrance 20. corps brunâtre/brown tinted 21. embellissent/
adorn 22. aiment/like 23. dévoués à la science/true to learning 24. tayve volupté/passion 25. quiétude/repose 26. 27 קענען. supporter/
bear 28. Erèbe/Erebus 29. attellerait/harness 30. kvure-... char funéraire/funeral carriage 31. sorte/kind 32. ma’lkhesdik royalement/
like royalty 33. kho’lemen rêvent/dream 34. sphynx (pluriel)/sphinxes 35. midboryes déserts, sing. מידבר midber 36. figés/frozen 
37. étincelles/sparks 38. hanches, reins/loins 39. מיט .jettent des/spray 40. fils fins/finest threads 41. prunelles/pupils (of the eye) שּפריצן 

שַארל בָאדלער. בילד ֿפון ֿפעליקס נַאדַאר.
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