
 германский компонент славянский семитский 

Базовая 

лексика 

 день – טָאג

 ночь – נַאכט

                  солнце –זון

 звезда – שטערן

רגַאב  – гора 

 долина – טָאל

 вода – װַאסער

 река – טַײך

 небо – הימל

ערד   – земля 

 дерево – בוים

 дом – הויז

 книга – בוך

 стол – טיש

 

 

 человек – מענטש

 мужчина – מַאן

 женщина – ֿפרױ

 отец – טַאטע

 мать – מַאמע

 тётя – מומע

 бабушка – בָאבע

 дед – זײדע

 женщина, жена – װַײב

   юноша – ייִנגל

 девушка – מײדל

        брат – ברודער

 сестра – שװעסטער

 сын – זון

 дочь – טָאכטער

        дядя   –   ֿפעטער

 озеро – ָאזערע

עצקרעני  – колодец 

 грязь – בלָאטע

 лягушка – זשַאבע

 черепаха – טשערעּפַאכע

מעניקיּפל  – племянник 

 кишки – קישקעס

 пупок – ּפיּפעק

 гулянка – הוליַאנקע

 зануда – נודניק

 луна –[levone] לֿבנה

 море – [yam] ים

 здание – [binyen] בנין

 животное – [khaye] חיה

 тело – [guf] גוף

 лицо – [ponem] ּפנים

 парень – [bokher] בחור

 старик – [zokn] זקן

 жених – [khosn] חתן

 невеста – [kale] ּכלה

הבית-בעל  [balebos] – хозяин 

 царь – [meylekh] מלך

 страна – [melukhe] מלוכה

 государство – [medine] מדחנה

 купец – [soykher] סוחר

 богач – [gvir] גֿביר

 сосед – [shokhn] שכן

 война – [milkhome] מלחמה

רֿפהׂש  [sreyfe] – пожар 

 страх – [moyre] מורא

 силы – [koyakh] ּכוך

 голос – [kol] קול

 сон – [kholem] חלום

 благословение – [brokhe] ברכה

 молитва – [tfile] ּתֿפילה

 буква (еврейская) – [os] אות

 книга – [sefer] סֿפר

המעׂש  [mayse] – сказка 

 правда – [emes] אמת

 ошибка – [toes] טעות

 совет – [eytse] אצה

 понятие – [inyen] ענין

 память – [zikorn] זּכרון

 крепкий алкоголь – [mashke] משקה

признаковая 

лексика 

 хороший - גוט

 плохой - שלעכט

 красивый – שײן

 глупый – נַאריש

 грустный – סומנע

 душный – דושנע

 интересный – טשיקַאװע

 странный – מָאדנע

 заурядный – ּפרָאסט

 уродливый – [mies] מיאוס

 простой – [poshet] ּפשוט

 



глаголы זָאגן – сказать  

  говорить – רעדן

  думать – טרַאכטן

 думать, полагать – מײנען

  читать – לײענען

 писать – שרַײבן

  петь – זינגען

  смеяться – לַאכן

  спать – שלָאֿפן

  петь – זיצן

  стоять – שטײן

  идти – גײן

  бежать – לױֿפן

  лететь – ֿפליען

עןצטַאנ  – танцевать  

  гулять – שּפרינגען

  есть – עסן

  пить – טרינקען

  любить – ליב הָאבן

 мучиться – מוטשען זיך

 занудствовать – נודזשען

 успеть – אוסּפעען

 окончить – קָאנטשען

(вуз) 

ןַײממשיך ז  [mamshekh zayn] – 

продолжать 

ןַײמסּכים ז  [maskem zayn] – соглашаться 

ןַײמוחל ז  [moykhl zayn] – извиняться 

 воровать – [ganeven] גנֿבען

  разрушать – [khoreven] חרוֿבען

вводные и 

служебные 

слова 

 разумеется – ֿפַארשטײט זיך

 если так – אױב ַאזױ

 только – נָאר

 лишь бы – כָאטש

 пока – ַאבי

 тогда – טא  

 же – זשע

 вот – ָאט

 ну – נו

 бедняга – נעבעך

 конечно – [avade] אוודאי

 возможно – [efsher] אֿפשר

 возможно – [mistome] מסּתמא

 именно, обязательно – [davke] דווקא

 на самом деле – [mamesh] ממש

 даже – [afile] ַאֿפילו

 например – [lemoshl] למשל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לים איז די וועלטל הֿבהֿב

 און די וועלט איז א חלום,

 חלום איז די וועלט און ַא

 ר אויף געלטשטיין שטייט זי נָא

 קריגט מען בירר געלט ַאאון ֿפ

 ר,יאיז ניט ֿפ ַײדר סוָאואון 

 ,ַײיר איז ניט דרֿפ ווָאסאון 

 ,ַײנלט איז ניט ַא ווָאסאון 

 ,לטאיז ניט ַא ַײנ סאון ווָא

רעםווָא ווָאסאון 
1
 ,לטאיז ניט קַא 

 ,רעםלט איז ניט ווָאקַא ווָאסאון 

 ,רעםך איז ניט ָאַײר װָאס איזאון 

 ,ךַײרעם איז ניט רָא ווָאסאון 

 ,ךַײקרום איז ניט גל ווָאסאון 

 ,ך איז ניט קרוםַײגל ווָאסאון 

 ,ריידן איז ניט שטום סאון ווָא

שטום איז ניט ריידן ווָאסאון 
2
, 

 ,א בחור איז ניט קיין מיידן ווָאסאון 

 ,און א מויד איז ניט קיין יונג

 ,לעבער איז ניט צונג סאון ווָא

 ,און וואט צונג איז ניט לעבער

 .ויער איז ניט קיין וועבערֿפ ַא סאון ווָא

 ויער,וועבער איז ניט קיין ֿפ ַא ווָאסאון 

 ,זיט איז ניט זויער ווָאסאון 

 ,זויער איז ניט זיס סאון ווָא

 ,יסהענט איז ניט ֿפ ווָאסאון 

 ,יס איז ניט הענטֿפ ווָאסאון 

 ,נגעלענטאויף צו זיצן ָא

 נגעלענט איז גוט צום זיצן,ָא

 ו שוויצן.גוט צב איז ַײרן לַאאון ֿפ

 ,בַײרן לַאשוויצן איז גוט ֿפ און צו

 ,בַײן איז ניט קיין וומַא ַא סאון ווָא

 ,ןמַא יןב איז ניט קיַײא וו סאון ווָא

 ,ןַאאיז ניט קיין ֿפ ּפטא   און ַא

 ,ּפן איז ניט קיין טא  ַאאון א ֿפ

 ,ּפניט קרא   און קימל איז

 איז ניט קיין קימל, ּפל קרא  ַײאון וו

 ,ערד איז ניט קיין הימלאון די 

 ,און דער הימל איז ניט קיין ערד

 ,ביקס איז ניט קיין שווערד און ַא

 ,שווערד איז ניט קיין ביקס און ַא

 ,סיקֿפ וטער איז ניט קייןּפ און א  

 וטערּפאיז ניט קיין  סיקֿפ און ַא

 ,וטערלץ איז ניט קיין ּפאון שמַא 

 ,לץוטער איז ניט קיין שמַאאון ּפ

 הדי גאנצע מעׂשאון 

ץן זַאאיז ָא
3
. 

                                                 
1
 ווַארעם диалектная форма слова – ווָארעם 

2
דןיידן = רער   

3
 бесконечный - ָאן )ַא( זַאץ 


