לשיר יידיש
אסופת שירים
תרגום עברי :אליעזר ואמירה דור
מהדורה שניה עם תווים
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איך לקרוא אידיש?
האידיש מורכבת ממלים עבריות ,משובצות בתוך מבנה השפה הגרמנית.
המלים העבריות כתובות כמו בעברית ומבוטאות בהברה אשכנזית.
המלים הבאות משפות אחרות כתובות בכתיב פונטי ,כדלהלן:

יידיש

כך מבטאים

א

= אֹו

O

א

=א

A

ע

=א

E

ו ,ו

= אּו

U

וו

= ב' לא דגושה V

פ

= פ' לא דגושה F

פ,פ

= ּפ' דגושה

P

ב,ב

= ּב' דגושה

B

ווו ,ווו

= וּו

Vu

וווי

= וֹוי

Voy
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דער רבי אלימלך

רבי אלימלך

משה נדיר

תרגום :אליעזר ואמירה דור

אז דער רבי אלימלך איז געווארן לוסטיג ,פריילעך

כשהרבי אלימלך התלהב ,נהיה שמח,

איז געווארן לוסטיג ,פריילעך ,אלימלך

התלהב ,נהיה שמח ,אלימלך,

האט ער אויסגעטאן די תפילין

את התפילין אז פשט,

און האט אנגעטאן די ברילן

משקפיו חבש מיד,

און געשיקט נאך די פידלערס די צוויי

וזימן לו את שני כנריו.

און די פידלדיקע פידלערס

ו ..כנרים מכּונררים
2x

האבן פידלדיק געפידלט
האבן פידלדיק געפידלט ,האבן זיי

כינורית מכנררים
כינורית מכנררים הם עד בלי די.

7

און אז דער רבי אלימלך איז געווארן נאך מער פריילעך

כשהרבי אלימלך נהיה יותר שמח,

איז געווארן נאך מער פריילעך ,אלימלך

נהיה יותר שמח ,אלימלך,

האט ער אז געמאכט הבדלה

הבדלה עשה הוא אז

מיטן שמש ר' נפתלי

עם נפתלי השמש,

און געשיקט נאך די פייקעלעך די צוויי

ושלח להביא את שני תּופיו.

און די פייקעלדיקע פייקלערס

מתֹופפים מתּופפים
2x

האבן פייקלדיק געפייקלט

תֹופיפית מתֹופפים

האבן פייקלדיק געפייקלט ,האבן זיי

תֹופיפית מתופפים הם עד בלי די.

און אז דער רבי אלימלך איז געווארן גאר שטארק פריילעך

כשהרבי אלימלך עד הגג נהיה שמח,

איז געווארן גאר שטארק פריילעך ,אלימלך

עד הגג נהיה שמח ,אלימלך,

האט ער אויסגעטאן דאס קיטל

את הקיטְלְאזְפשט,

און האט אנגעטאן דאס היטל

את הכובע שם מיד,

און געשיקט נאך די צימבלערס די צוויי

וזימן שני צימבליסטים אליו.

און די צימבלדיקע צימבלערס

צמבלים מצּומבלים
2x

האבן צימבלדיק געצימבלט
האבן צימבלדיק געצימבלט ,האבן זיי

צימבלית מצמבלים
צימבלית מצמבלים הם עד בלי די.

8

זאל זיין
ָ

אז מה

י .פאפיערניקאוו

תרגום :אליעזר ואמירה דור

זאל זַײן אז איך ב אין דער לופט מַײנע שלעסער,

אז מה אם אבנה טירותי בשמים

זאל זַײן אז מַײן גאט איז אין ערגעץ נישטא,

ואת אלהי איש למצוא לא יכול
בחלום העולם טוב ,מאיר שבעתיים
בחלום  -השמיים כחולים מכחול

אין טרם איז מיר העלער ,אין טרם איז מיר בעסער,

2x

אין חלום  -דער הימל נאך בלער י בלא.
זאל זַײן אז כ'על קנמאל צום ציל ניט דערלאנגען
זאל זַײן אז מַײן שיף עט נישט קומען צום ברעג
2x

מיר גט ניט אין דעם איך זאל האבן דערגאנגען
מיר גט נאר אין גאנג אף א זוניקן עג

9

אז מה אם ליעד אף פעם לא ארקיע
ואם ספינתי אל החוף לא תחתור
העיקר בשבילי כלל אינו להגיע
העיקר הוא ללכת בדרך האור

מרדכי געבירטיג
()7491 - 7711
רייזעלע

רייזלה

טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום :אליעזר ואמירה דור

שטייט זיך דארט אין געסעלע

שם בצד של סמטה'לה
נם בשקט בית'לה

דרינען אויפן בוידעם-שטיבל

שם בעליית הגג

וווינט מַײן טייער רייזעלע.
יעדן אוונט פארן הַײזל

גרה נפשי  -רייזלה

שטיל פארטראכט א הייזעלע,

אתהלך לי שם כל ערב
סב לי כה וכה

דריי איך זיך ארום,
כ´גיב א פייף ,און רוף אויס  :רייזל,

ואשרוק ,אקרא לה :רייז'ל

קום ,קום ,קום!

בואי ,בואי ,בואי!
02

עפנט זיך א פענצטערל,

אז נפתח חלונ'לה,

וואכט אויף ס´אלטע הייזעלע,

מתעורר הבית'לה,

און באלד קלינגט אין שטילן געסל

מתנגן ברוגע ערב

א זיס קול ,ס´רעדט רייזעלע :

קול מתוק ,זאת רייזלה:

 -נאך א ווַײלע ווארט ,מיין ליבער,

קצת המתן לי ,אהובי,

באלד וועל איך זיין פריי,

כבר אותך אפגוש,

גיי זיך נאך א פאר מאל איבער -

תעשה שני סיבובים

איינס ,צוויי ,דריי !

אחת ,שתיים ,שלוש!

גיי איך מיר א פריילעכער,

מהלך לי בשמחה,

זינג און קנאק מיר ניסעלעך,

שר ,קולף לי אגוזים,

הער איך אויף די טרעפלעך שפרינגען

ובמדרגות שומע,

אירע דראבנע פיסעלעך,

צעדיה הקטנים,

שוין אראפ פון לעצטן טרעפל,

וכבר היא על המרצפת,

כ´נעם זי ליב ארום,

אחבקה ברוך,

כ´גיב איר שטיל א קוש אין קעפל -

נשיקה בראש בשקט

קום ,קום ,קום !

בואי ,בואי ,בואי!

כ'וויל דיך בעטן ,דודל,
זאלסט ארויף נישט פייפן מער
הערסט ,ער פייפט שוין ,זאגט די מאמע,
זי איז פרום ,ס'פארדריסט זי זייער
פייפן ,זאגט זי ,איז נישט יידיש
ס'פאסט נאר בלויז פאר "זיי"
גיב א צייכן ,פראסט אויף יידיש-
איינס ,צווי דריי!

דּווידל ,בבקשה,
אל תשרוק אלי יותר.
הוא שורק ,אומרת אמא,
ואותה זה מצער
השריקה לא יהודית היא,
של גויים ,וודאי,
תן פשוט סימן באידיש,
איינס ,צווי ,דריי.

00

כ'וועל פון היינט נישט פייפן מער

לא אשרוק אף פעם יותר,

דרויף גיב איך א שבועהלע

לך נתתי שבועה'לה

דיר צוליב וועל איך אפילו

מעכשיו אדוק אפילו

ווערן פרום ,מיין צנועהלע

אהיה לך ,צנועה'לה

כ'וועל זיין ווען דו ווילסט נאר ,רייזל,
ווי דיין מאמע פרום,
יעדן שבת גיין אין קלייזל
קום ,קום ,קום.

אם תרצי אשמור גם ,רייזל,
כמו אמך מצוות,
כל שבת אלך לקלייזל
בואי ,בואי ,בואי!

כ'גלייב עס דיר מיין ליבינקער,
און דערפאר דיר ,דודל,
שטריק איך א שיין תפילין-זעקל
מיט א מגן דודל,
ווען געפעלן ס'וועט אין קלייזל,
זאגן זאלסטו זיי:
 ס'האט געשטריקט מיין ליבע רייזל -איינס ,צווי ,דריי!

אאמין ,אהוב שלי,
ולכן לך אכין,
תיק תפילין סרוג מצמר,
עם קישוט מגן דוד.
אם יתלהבו בקלייזל
אז תאמר :וודאי,
"זאת סרגה נפשי לי ,רייזל!"
איינס ,צווי ,דריי.

כ'דאנק פאר דיין מתנהלע
כ'ליב אזוי דיך ,רייזעלע!
כ'ליב דיין מאמען ,כ'ליב דאס געסל,
כ'ליב דאס אלטע הייזעלע,
כ'ליב די שטיינדלאך לעבן הייזל-
טרעטסט אויף זיי ארום,
הער ,דיין מאמע רופט שוין :רייזל-
קום ,קום ,קום!

רב תודות לך על השי,
אוהבך כה ,רייזלה,
את אמך ,את הסמטה,
את הבית הזקן.
את האבנים האלה,
שאותך נושאות,
כבר אמך קוראת לך ,רייזל,
בואי ,בואי ,בואי!

גיי איך מיר א פריילעכער,
זינג און קנאק מיר ניסעלעך,
הער איך אויף די טרעפלעך לויפן
אירע דראבנע פיסעלעך-
ווידער שטייר פארטראכט דאס הייזל,
ס'געסל ווידער שטום.
קום צו מיר אין חלום ,רייזל,
קום ,קום ,קום!

מהלך לי בשמחה,
שר ,קולף לי אגוזים,
ובמדרגות שומע,
צעדיה הקטנים.
שוב רדום עומד הבית,
ואילם הרחוב,
בואי בחלום לי ,רייזל,
בואי ,בואי ,בואי!

00
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אברהמ'ל המרוויחַן

מארוויכער
ַאבֿ רהמל דער ַ
טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום :אמירה ואליעזר דור

04

אן אן היים בין איך יונג געבליבן,
ס´האט די נויט מיך ארויסגעטריבן,
ווען איך האב נאך קיין דרַײצן יאר געהאט,
אין דער פרעמד ,ווַײט פון מאמעס אויגן,
האט אין שמוץ מיך די גאס דערצויגן,
געווארן איז פון מיר א וווילער יאט.

בילדות ללא בית נשארתי,
חסר כל לרחוב הושלכתי,
לבר מצווה עוד לא הגיע זמן.
בין זרים ,בלי עינה של אמא,
זוהמת הרחוב אותי הרימה,
נעשה ממני בחור לענין.

איך בין אברהמל ,דער פעיִ קסטער מארוויכער,
א גרויסער קינסטלער ,כ´ארבעט לַײכט און זיכער,
דאס ערשטע מאל ,כ´וועל'ס געדענקען ביזן טויט,
ארַײן אין תפיסה פאר לקחענען א ברויט ,אוי ,אוי,
כ´פאר נישט אויף מארקן ווי יענע פראסטע יאטן,
כ´צופ נאר בַײ קארגע ,שמוציקע מאגנאטן,1
כ´בין זיך מחיה ,ווען כ´טאפ אזא מאגנאט,
איך בין אברהמל גאר א וווילער יאט.

אני אברהמ'ל ,גנב עם כשרון,
עובד זריז ,בקלות ,בבטחון,
פעם ראשונה לא אשכח עד יום מותי,
לקחתי לחם ותפסו אותי ,אוי ,אוי
איני גונב כלום מאנשים פשוטים,
אני צובט רק כרישים מלוכלכים,
אני מבסוט כשתופס קמצן מליין,
אני אברהמ'ל ,גבר לענין.

אין דער פרעמד נישט געהאט צום לעבן,
געבעטן ברויט ,אן ארעמער פלעגט נאך געבן,
נאר יענע לַײט ,וואס זענען תמיד זאט,
פלעגן אפט טרַײבן מיך מיט צארן,
ס´וואקסט א גנב ,ס´איז מקוים געווארן –
א גנב בין איך ,נאר א וווילער יאט.

בין זרים כל הזמן רעבתי,
ביקשתי לחם ,העני נתן לי,
אבל הגבירים שתמיד שבעים,
היו אותי מגרשים בזעם,
"גדל גנב" אכן זה מקויים,
גנב אני ,אך גבר לענין.

1

 - magnatכינוי פולני לאצילים העשירים ביותר במדינה ,כגון גראף פוטוצקי והנסיך ראדזיוויל ,כאן ,בהשאלה ,כינוי לגביר.
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איך בין אברהמל ,דער פעיִ קסטער מארוויכער,
א גרויסער קינסטלער ,כ´ארבעט לַײכט און זיכער,
א יאט א קליינער ארַײן אין קוטשעמענט,
ארויס א מזיק ,א זעלטענער טאלענט ,אוי ,אוי,
כ´פאר נישט אויף מארקן ווי יענע פראסטע יאטן,
כ´צופ נאר בַײ קארגע ,שמוציקע מאגנאטן,
2
כ´האב ליב א מענטשן ,א מילדן ,א נאש-בראט ,
איך בין אברהמל גאר א וווילער יאט.

אני אברהמ'ל גנב עם כשרון,
עובד זריז ,בקלות ,בבטחון,
כנער קט כבר קיבלתי מעצר
יצאתי "מזיק" ,מאד מאד מוכשר ,אוי ,אוי,
איני גונב כלום מאנשים פשוטים,
אני צובט רק כרישים מלוכלכים,
אוהב אדם ,נעים וחברהמן,
אני אברהמ'ל ,גבר לענין.

שוין נישט לאנג וועט דאס שפיל געדויערן,
קראנק פון קלעפ ,גיפט פון תפיסה-מויערן,
נאר איין בקשה ,כ´וואלט אזוי געוואלט –
נאך מַײן טויט ,אין א טאג א טריבן,
זאל אויף מַײן מצבה שטן געשריבן,
מיט אותיות גרויסע און פון גאלד:

המשחק לא ימשיך זמן רב,
חבּול מכות ,כל היום נרדף,
רק יש לי בקשה גדולה אחת:
כשאמות ,אוי ,ביום עצבת,
תכתבו לי זאת על המצבת,
עם אותיות גדולות ובזהב:

מארוויכער,
דא ליגט ַאבֿ רהמל ,דער פֿ עיִ קסטער ַ
ָ

"פה נח אברהמ'ל ,גנב עם כשרון,

וואלט פֿ ון אים זיכער,
ַא מענטש ַא גרויסער געווען ָ

היה יכול להיות אדם גדול,

הארץ ,מיט ַא געפֿ יל,
ַא מענטש ַא פֿ ַײנער ,מיט ַ

אדם יפה ,מנץ' עם לב ונשמה,

נאר וויל,
גאט ַאליין ָ
ַא מענטש ַא ריינער ,ווי ָ
אוי ,אוי,

איש של אמת ,כמו שהאל רצה,
אוי ,אוי,

מאמעס אויגן,
געוואכט ַא ַ
ַ
וואלט
ווען איבער אים ָ

אם בבית אמא שלו היה גדל,

גאס אים נישט דערצויגן,
וואלט די פֿ ינצטערע ַ
ווען ס´ ָ

אם לא היה מתחנך ברחוב אפל,

געהאט
ַ
וואלט
טאטן ָ
נאך ַאלס קינד ער ַא ַ
ווען ָ

ואם היה לו אב כשהוא קטן,

יאט.
דא ליגט ַאבֿ רהמל ,יענער וווילער ַ
ָ

פה נח אברהמ'ל ,גבר לענין!

" - nasz brat 2אח שלנו" בפולנית וברוסית .בשפת הגנבים התערבבו חופשי אידיש ,עברית ושפות המקום.
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אויפן פריפעטשיק

על תנור בנוי

3

מ .ווארשאווסקי

תרגום :אליעזר ואמירה דור

אויפֿן פריפעטשיק ברענט א פֿייערל,
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך

על תנור בנוי ,בחדרון החם
שם בוערת אש,
שם הרביניּו עם הקינדרלך

דעם אלף-בית.

לומדים אלף בית.

רעפרען
זייט זשע ,קינדערלעך ,געדענקט זשע ,טייערע,
וואס איר לערנט דא,
זאגט זשע נאך א מאל ,און טאקע נאך א מאל2 x :

פזמון
תראו קינדרלך ,זיכרו יקרים,
מה למדנו פה.
אימרו עוד הפעם ,ושוב עוד הפעם,
קמץ אלף  -אֹו!

קמץ אלף  -א !

 3פריפעטשיק( ,בפולנית  )przypiecekהוא ספסל בנוי ליד תנור ,כאן בהוראת התנור עצמו
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לערנט ,קינדער ,מיט גרויס חשק -
אזוי זאג איך אייך אן;
ווער ס´וועט גיכער פֿון אייך קענען עברי,

2x

דער באקומט א פֿאן.

לימדו קינדרלך ,ברוב חשק,
מה לכם אומר.
מי שהראשון ידע את העברית
יקבל הפרס.

רעפרען
זייט זשע ,קינדערלעך ,געדענקט זשע ,טייערע,
וואס איר לערנט דא,
זאגט זשע נאך א מאל ,און טאקע נאך א מאל2 x :

פזמון
תראו ילדים ,זיכרו יקרים,
מה למדנו פה.
אימרו עוד הפעם ,ושוב עוד הפעם,
קמץ אלף  -אֹו!

לערנט ,קינדער ,האט ניט מורא,
יעדער אנהייב איז שווער;
גליקלעך איז דער ,וואס האט געלערנט תורה

לימדו ,ילדים ,בלי שום מורא,
גם אם זה קשה.
מאושר הוא מי שלומד תורה,
מי צריך יותר?

קמץ אלף  -א !

2x

צי דארף דער מענטש נאך מער?
רעפרען
זייט זשע ,קינדערלעך ,געדענקט זשע ,טייערע,
וואס איר לערנט דא,
זאגט זשע נאך א מאל ,און טאקע נאך א מאל2 x :

פזמון
תראו ילדים ,זיכרו יקרים,
מה למדנו פה.
אימרו עוד הפעם ,ושוב עוד הפעם,
קמץ אלף  -אֹו!

איר וועט ,קינדער ,עלטער ווערן,
וועט איר אליין פֿארשטיין,
וויפֿל אין די אותיות ליגן טרערן

גם אתם ,קטנים ,עוד תהיו גדולים,
אז יבין הלב.
כמה צער יש בהן באותיות
וכמה כאב...

קמץ אלף  -א !

2x

און ווי פֿיל געוויין …
רעפרען
זייט זשע ,קינדערלעך ,געדענקט זשע ,טייערע,
וואס איר לערנט דא,
זאגט זשע נאך א מאל ,און טאקע נאך א מאל2 x :
קמץ אלף  -א !
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פזמון
תראו ילדים ,זיכרו יקרים,
מה למדנו פה.
אימרו עוד הפעם ,ושוב עוד הפעם,
קמץ אלף  -אֹו!

אז איר וועט ,קינדער ,דעם גלות שלעפן,
אויסגעמוטשעט זיין,
זאלט איר פֿון די אותיות כוח שעפֿן -

2x

קוקט אין זיי אריין!

וכשתסחבו בעול הגלות,
זה מתיש נורא,
אז האותיות יתנו לכם כוחות
להיישיר מבט!

רעפרען
זייט זשע ,קינדערלעך ,געדענקט זשע ,טייערע,
וואס איר לערנט דא,
זאגט זשע נאך א מאל ,און טאקע נאך א מאל2 x :

פזמון
תראו ילדים ,זיכרו יקרים,
מה למדנו פה.
אימרו עוד הפעם ,ושוב עוד הפעם,
קמץ אלף  -אֹו!

אויפֿן פריפעטשיק ברענט א פֿייערל,
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך

על תנור בנוי ,בחדרון החם,
שם בוערת אש,
שם הרביניו עם הקינדרלך
לומדים אלף בית.

קמץ אלף  -א !

דעם אלף-בית.

פריפעטשיק
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שנות ילדּות

קינדער-יארן
טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום :אמירה ואליעזר דור

קינדער -יארן ,זיסע קינדער -יארן,
אביק בלַײבט איר וואך אין מַײן זיכרון!
ווען איך טראכט פֿון אַײער צַײט,
ווערט מיר אזוי באנג און לַײד -
אוי ,ווי שנעל בין איך שוין אלט געווארן!

שנות ילדות ,שנותי המתוקות!
בזכרוני אתן תמיד חיות
כשאני בכן חושב,
מתכווץ הלב בכאב -
הו ,כמה זקן אני היום!

נאך שטייט מיר דאס שטיבל פֿאר די אויגן,
ווו איך בין געבוירן ,אויפֿגעצויגן,
אויך מַײן וויגל זע איך דארט,
שטייט נאך אויף דעם זעלבן ארט -
ווי א חלום איז דאס אלץ פֿארפֿלויגן.

מול עיני הבית עוד ניצב לי,
בו נולדתי ,ובו התחנכתי;
גם אראה העריסה
במקום שבו עמדה -
כמו חלום הכל חלף ,פרח לי.

02

און מַײן מאמע  -אך ,ווי כ´פֿלעג זי ליבן,
כאטש זי האט אין חדר מיך געטריבן;
יעדער קניפ איז פֿון איר האנט
מיר נאך אזוי גוט באקאנט,
כאטש קיין צייכן איז מיר נישט פֿארבליבן.

ואמי ,כמה אותה אהבתי,
אף שאל החדר הריצתני;
כל צביטה מיד שלה
עוד מורגשת כמו טריה -
אם כי שום סימן כבר לא נשאר לי.

נאך זע איך דיך ,פֿייגעלע ,דו שיינע,
נאך קוש איך די רויטע בעקלעך דַײנע,
דַײנע אויגן ,פֿול מיט חן,
דרינגען אין מַײן הארץ ארַײן -
כ´האב געמיינט ,דו וועסט א מאל זַײן מַײנע.

פייגלה ,אראך כל כך יפה,
עוד אשק לחייך זו הסמוקה,
ועינייך ,מלאות חן
אל ליבי חודרות ,אכן -
שתהיי שלי  -חשבתי פעם.

קינדעריארן  -יונגע ,שיינע בלומען!
צוריק צו מיר וועט איר שוין מער נישט קומען;
יארן אלטע ,טרויעריקע,
קאלטע ,מרה-שחורהדיקע
האבן אַײער שיינעם פלאץ פֿארנומען.

שנות ילדות ,יפים ,רכים פרחי,
לעולם לא תחזרו אלי,
שנות הצער של זיקנה
קור סביב ,מרה שחורה,
מקומכן תפסו הן ,יפותי!

קינדעריארן ,כ´האב אַײך אנגעוווירן!
מַײן געטרייע מאמען אויך פֿארלוירן;
פֿון דער שטוב נישטא קיין פֿלעק,
פֿייגעלע איז אויך אוועק -
אוי ,ווי שנעל בין איך שוין אלט געווארן.

שנות ילדות כמה אתכן חסרתי,
גם אמי המסורה איבדתי,
מן הבית זכר אין,
פייגלה הלכה גם כן -
אוי ,כמה מהר אני זקנתי.

00

צהלו נא ,ילדים

הוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך
טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

שפילט אַײך ,ליבע קינדערלעך –
דער פרילינג שוין באגינט!
אוי ,ווי בין איך ,קינדערלעך,
מקנא אַײך אצינד.

2x
2x

רעפֿרען :הוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך
כל-זמן איר זענט נאך יונג
ווַײל פון פרילינג ביז צום ווינטער
איז א קאצנשפרונג.
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תרגום :אליעזר ואמירה דור

שחקו נא ,קינדרלך
הגיע האביב!
מקנא אני בכם,
אוי כמה זה מכאיב!
פזמון :צהלו נא קינדרלך,
כל זמן ימי ילדות,
כי מהאביב לחורף
כמו קפיצת חתול.

שפילט אַײך ,ליבע קינדערלעך
פארזוימט קיין אויגנבליק
נעמט מיך אויך ארַײן אין שפיל
פארגינט מיר אויך דאס גליק.

שחקו נא קינדרלך,
לא לבזבז דקה,
נא שתפוני במשחק,
תפרגנו שמחה.

רעפֿרען :הוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך
כל-זמן איר זענט נאך יונג
ווַײל פון פרילינג ביז צום ווינטער
איז א קאצנשפרונג.
קוקט נישט אויף מַײן גרויען קאפ
צי שטערט דאס אויך אין שפיל?
מַײן נשמה איז נאך יונג
ווי צוריק מיט יארן פיל.

פזמון :צהלו נא קינדרלך,
כל זמן ימי ילדות,
כי מהאביב לחורף
כמו קפיצת חתול.
אל תראו הראש שיבה
זה רע בשביל משחק?
נשמתי עוד צעירה
כמו שהייתי אז.

רעפֿרען :הוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך
מַײן נשמה איך נאך יונג
און גייט פון בענקשאפט אויס
אך ,ווי גערן ווילט זיך איר
פון אלטן גוף ארויס.

פזמון :צהלו נא קינדרלך,
נשמתי היא צעירה
נכספת אליכם,
כה רוצה להשתחרר
מגוף זה הזקן.

רעפֿרען :הוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך
שפילט אַײך ,ליבע קינדערלעך
פארזוימט קיין אויגנבליק
ווַײל דער פרילינג עקט זיך באלד,
מיט אים דאס עכסטע גליק

פזמון :צהלו נא קינדרלך,
שחקו נא ,קינדרלך,
לא לבזבז דקה,
האביב מהר יברח,
איתו גם השמחה.

רעפֿרען :הוליעט ,הוליעט ,קינדערלעך
כל-זמן איר זענט נאך יונג
ווַײל פון פרילינג ביז צום ווינטער
איז א קאצנשפרונג.
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פזמון :צהלו נא קינדרלך,
כל זמן ימי ילדות,
כי מהאביב לחורף
כמו קפיצת חתול.

די מזינקע אויסגעגעבן

בת זקונים מתחתנת

טעקסט :מ.בראדערזאן
מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום :אמירה ואליעזר דור

העכער ,בעסער,
די ראד ,די ראד מאכט גרעסער!
גרס האט מיך גאט געמאכט,
גליק האט ער מיר געבראכט,
הוליעט ,קינדער א גאנצע נאכט– ,
די מיזינקע אסגעגעבן!

שיר הטיבו!
המעגל הרחיבו!
אלהים עשה אותי גדול,
מאושר עשה אותי מכל,
צהלו ,הלילה עוד גדול,
המזינקה מתחתנת!

שלאגט קלעזמער ,אין די טאצן –
ער עט אצינד מיך שאצן?
א-א ,גאט איז גרס,
ער האט דאך געבענטשט מַײן הז,
די מיזינקע גיב איך אס –
די מיזינקע אסגעגעבן!

במצילות נגנו!
מי יותר חשוב ממני?
אוי ,אוי ,גדול אלי
הוא הרי ברך ביתי
בת זקונים היום אשיא
המזינקה מתחתנת!
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שטארקער ,פרלעך!
דו די מלכה ,איך – דער מלך!
א-א ,איך אלן
האב מיט מַײנע אגן געזען,
י גאט האט מיך מצליח געען –
די מיזינקע אסגעגעבן!

חזק ,שמח!
את מלכה ,אני מלך,
אוי ,אוי ,אני עצמי
ראיתי בעינים שלי
איך האל הצליח דרכי,
המזינקה מתחתנת!

דער טַײער פעטער יאסיע,
און די גוטע מומע סאסיע,
האבן מיר צום חתן-מאל
טַײערע ַײנען אן א צאל
מיר געשיקט פון ארץ-ישׂ ראל –
די מיזינקע אסגעגעבן!

הדוד הטוב יוסי
והדודה סוסי
בשבילי לכבוד החתונה
יין יקר שלחו במתנה
יין מלכים מארץ ישראל
המזינקה מתחתנת!

מאטל ,שמעון!
די ארעמע-לַײט זַײנען געקומען!
שטעלט ז דעם שענסטן טיש,
טַײערע ַײנען ,טַײערע פיש!
א- ,טאכטער גיב מיר א קיש –
די מיזינקע אסגעגעבן!

מוט'ל ,שיע!
העניים הגיעו!
תנו להם שלחן מובחר,
את מיטב דגים ,בשר,
אוי בתי ,תתני לי נשיקה,
המזינקה מתחתנת!

אַײזיק ,מזיק
די באבע גט א קאזאק!
קן עין-הרע ,זעט נאר ,זעט,
י זי טופעט ,י זי גט,
א ,א שׂ מחה ,א ,א פרד –
די מיזינקע אסגעגעבן!

אייזיק ,מזיק,
אישה רוקדת קוזאק!
תסתכלו ,בלי עין הרע,
ניתורים ,קפיצות עושה,
אוי זה אושר ,אוי שמחה,
המזינקה מתחתנת!

איציק ,שפיציק
אס שַײגסטו מיט דעם שמיציק?
אף די קלעזמער טו א געשר!
צי שפילן ז ,צי שלאפן ז?
רַײסט די סטרונעס אלע אף צ –
די מיזינקע אסגעגעבן!

איציק ,שפיציק,
4
למה שותק השמיציק ?
תן צעקה לכליזמרים,
מנגנים הם או ישנים?
תקרעו את כל המיתרים,
המזינקה מתחתנת!

 4בפולנית  - smyczekקשת של כינור
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דרייַ טעכטערלעך

שלוש בנות

טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום :אליעזר ואמירה דור

ווען מיט מזל ,געזונט און לעבן
ס´עלטסטע טעכטערל מיר וועלן אויסגעבן,
וועל איך טאנצן מיר :האפ-האפ ! -
אראפ אן עול פֿון קאפ.
וועל איך טאנצן ,אוי ,וועל איך טאנצן -
אראפ אן עול פֿון קאפ…

כשבמזל ובריאות טובה,
נחתן בתנו הגדולה,
הופ ,הופ ,אצא במחול,
ירד מראש העול!
אז ארקוד לי ,אוי ,אז ארקוד
ירד מראש העול!

שפילט ,קלעזמארים ,שפילט מיט לעבן -
ס´ערשטע טעכטערל היינט אויסגעגעבן,
נאך געבליבן אונדז מיידלעך צוויי,
ווי האלט מען שוין ביי זיי !…

היי כליזמרים ,נגנו במרץ,
בת גדולה חיתננו כאן הערב,
שתי בנות בביתי עודן,
מתי יבוא זמנן?
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שפילט ,קלעזמארים ,נעמט די כלי-זיִ ן -
זאל די גאנצע וועלט מיט אונדז זיך פֿרייען !
אוי ,אונדזער שׂ מחה ווייסט נאר איין גאט
און דער ,וואס טעכטער האט…

הוי נגנו ,קחו כלי-זין,
העולם כולו ימחא כפיים!
אלהים רק יבין את זאת
ואבא של בנות.

ווען כ´וועל זען שוין דאס צווייטע מיידל
אנגעטאן אין ווייסן חופה-קליידל
וועל איך טרינקען און פֿריילעך זיין -
אראפ פֿון הארץ א שטיין.
וועל איך טרינקען ,אוי ,וועל איך טרינקען -
אראפ פֿון הארץ א שטיין !

כשאראה את השניה
לבושה לבן ,בגדי חופה,
אז אשתה ,אז אשמח בכיף,
ירד לי בלוק מלב,
אז אשתה לי ,אוי ,אז אשתה,
ירד לי בלוק מלב!

שפילט ,קלעזמארים ,הייבט אן שניידן,
ס´צווייטע מיידל גיבן מיר אויס אין פֿריידן,
דאס מיזינקל נאך האבן מיר -
ווי האלט מען שוין ביי איר!
שפילט ,קלעזמארים ,פֿאר אונדז ,מחותנים,
זאלן א לעב טאן א מאל קבצנים !
א קינד אויסגעגעבן ,אוי ,גאטעניו -
א מיידל נאך דערצו…

נגנו ,כליזמרים ,נסרו באון,
השניה בגיל אמסור היום,
בת זקונים רק אצלי נותרה,
מתי זה כבר אצלה!
נגנו ,כלי זמר ,למחותנים
יעשו חיים הקבצנים !
בת הישאנו ,אלי הטוב,
אחת נותרה בסוף...

ווען ביים לעצטן כ´וועל שפילן הערן,
וועל איך עפעס טרויעריק שטיין און קלערן:
ס´לעצטע טעכטערל שוין אויך אוועק -
וואס נאך איז דא דער צוועק ?…
ס´לעצטע טעכטערל ,אוי ,ס´לעצטע טעכטערל -
וואס נאך איז דא דער צוועק ?…

כשגם לה ינגנו כלי זמר,
אהרהר לי קצת ואתעצב,
האחרונה גם היא הלכה,
איזו תכלית נותרה?
בת אחרונה ,אוי ,בת אחרונה,
איזו תכלית נותרה?...

שפילט ,קלעזמארים ,באזעצט די כלה !
צוגענומען אונדז די קינדער אלע,
שווער געווען אונדז די טעכטער דריי -
אוי ,שווערער נאך אן זיי…
שפילט ,קלעזמארים ,ארויס אונדז טרערן -
ס´לעצטע בעטל וועט היינט ליידיק ווערן,
ס´גאנצע שטיבל ,איר קליידער שראנק -
אוי-וויי ,ווי פוסט און באנג !…

נגנו כלי זמר ,שמחו כלה,
נלקחו כבר הבנות כולן,
קשה עמלנו עם שלושתן
יותר קשה כשאינן.
נגנו ,כליזמרים ,מספיק דמעות!
כל המיטות היום יהיו ריקות,
הארונות והחדרים
עצוב וריק בפנים!...
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צימוקים ושקדים

מאנדלען
ראזשינקעס מיט ַ
ָ
טעקסט און מוזיק :אבֿרהם גאלדפֿאדען

תרגום :אמירה ואליעזר דור

אין דעם בית-המקדש ,אין א ווינקל-חדר,
זיצט די אלמנה בת-ציון אליין;
איר בן-יחידלִ ,דעלען ,וויגט זי כסדר
און זינגט אים צום שלאפֿן א לידעלע שיין:
הי לי לו לי לו לי לו…

בבית המקדש ,בפנה מבודדת
יושבת לבד בת ציון ,אלמנה,
את יידלה ,בן יחידה ,מנדנדת,
בשיר מלא יופי ,אותו מרדימה
הי לי לּו לי לּו לי לּו.

רעפרען :אונטער ייִ דעלעס וויגעלע
שטייט א קלאר-ווַײס ציגעלע,
דאס ציגעלע איז געפֿארן האנדלען- ,
דאס וועט זַײן דיין בארוף:
"ראזשינקעס מיט מאנדלען"…
שלאף זשע ,ייִ דעלע ,שלאף!…

פזמון :תחת עריסתך ,בני יידלה,
יש טלה לבן ,צחור יפה,
יצא הטלה לשווקים -
זה לך הסימן:
"צימוקים ושקדים",
שן ,בני יידלה ,שן.

2x
08

אין דעם לידל ,מיין קינד ,ליגט פֿיל נבֿואות…
אז דו וועסט א מאל זיין צעזייט אויף דער וועלט,
א סוחר וועסטו זיין פֿון אלע תבֿואות
און וועסט אין דעם אויך פֿארדינען פֿיל געלט…
הי לי לו לי לו לי לו.

בשיר הקטן ,ילדי ,נבואות יש,
אתה עוד תהיה בעולם מפוזר,
סוחר של תבואה מכל מין וחפץ,
תרוויח שם כסף ,תרוויח זהב
הי לי לּו לי לּו לי לּו

רעפֿרען :און אז דו וועסט ווערן רייך ,ייִ דעלע,
זאלסטו זיך דערמאנען אין דעם לידעלע:
"ראזשינקעס מיט מאנדלען" -
דאס וועט זיין דיין בארוף,
ייִ דעלע וועט אלץ האנדלען.
2x
שלאף זשע ,ייִ דעלע ,שלאף!…

פזמון :כאשר תתעשר כך ,יידלה,
אז תזכור את השיר ,השיר הזה,
"צימוקים ושקדים"
זה לך הסימן,
יידלה עושה עסקים,
שן ,בני יידלה ,שן.

עס וועט קומען א צייט פֿון ווערטפאפירן,
קאנטארן וועלן זיין אין דער גאנצער וועלט;
דער גרעסטער וועסטו זיין פֿון אלע באנקירן
און וועסט אין דעם אויך פֿארדינען פֿיל געלט…
הי לי לו לי לו לי לו…

יבואו ימים של מסחר ניירות ערך
הבורסות תפרחנה סביב בעולם
בין הבנקאים תהיה אז המלך
וגם בזאת תעשה כסף רב
הי לי לּו לי לּו לי לּו

רעפֿרען :און אז דו וועסט ווערן רייך ,ייִ דעלע,
זאלסטו זיך דערמאנען אין דעם לידעלע:
"ראזשינקעס מיט מאנדלען" -
דאס וועט זיין דיין בארוף,
ייִ דעלע וועט אלץ האנדלען.
2x
שלאף זשע ,ייִ דעלע ,שלאף!…

פזמון :כאשר תתעשר כך ,יידלה,
אז תזכור את השיר ,השיר הזה,
"צימוקים ושקדים"
זה לך הסימן,
יידלה עושה עסקים,
שן ,בני יידלה ,שן.

עס וועט קומען א צייט פֿון אייזנבאנען,
זיי וועלן פֿארפֿלייצן א האלבע וועלט;
איזערנע וועגן וועסטו אויסשפאנען
און וועסט אין דעם אויך פֿארדינען פֿיל געלט.
הי לי לו לי לו לי לו…

יבואו ימים של קטר ורכבת
הם עוד יציפו חצי העולם
מסילות של ברזל תפרוש בכל ארץ
וגם בזאת תעשה כסף רב
הי לי לּו לי לּו לי לּו

רעפֿרען :און אז דו וועסט ווערן רייך ,ייִ דעלע,
זאלסטו זיך דערמאנען אין דעם לידעלע:
"ראזשינקעס מיט מאנדלען" -
דאס וועט זיין דיין בארוף,
ייִ דעלע וועט אלץ האנדלען.
2x
שלאף זשע ,ייִ דעלע ,שלאף!…

פזמון :כאשר תתעשר כך ,יידלה,
אז תזכור את השיר ,השיר הזה,
"צימוקים ושקדים"
זה לך הסימן,
יידלה עושה עסקים,
2x
שן ,בני יידלה ,שן…!.
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וויג ליד

שיר ערש

טעקסט :שלום עליכם ,מוזיק :קאוואנאבסקי

תרגום :אליעזר ואמירה דור

שלאף מיין קינד ,מיין טרייסט ,מין שיינער,
שלאף זשע ליו-ליו-ליו!
X0
שלאף מיין לעבן ,מיין קדיש איינער,

נּום ילדי ,נחמתי,
נּום כבר ,לּו-לּו-לי,
אור חיי ,קדיש יחיד לי,
נּום כבר ,נום כבר ,בני.

ביי דיין וויגל זיצט דיין מאמע
זינגט א ליד און ווינט,
וועסט אמאל פארשטיין מסתמא

על עריסתך כאן אימא,
שרה ובוכה,
כשתגדל תבין ,מסתמא ,
מה יש בליבה.

שלאף-זשע זונעניו.

X0

וואס זי האט געמיינט.

32

אין אמעריקע דער טאטע
דיינער ,זונעניו,
דו ביסט נאך א קינד לעת עתה

X0

שלאף-זשע ,שלאף ליו-ליו!
דאס אמעריקע איז פאר יעדן,
זאגט מען ,גאר א גליק,
און פאר יעדן א גן-עדן

X0

עפעס אן אנטיק.
דארטן עסט מען אין דער וואכן
חלה ,זונעניו,
קיכעלעך וועל איך דיר קאכן,

X0

שלאף-זשע ,שלאף ,ליו-ליו.
ער וועט שיקן צוואנציק דאלאר
זיין פארטרעט דערצו,
און וועט נעמען ,לעבן זאל ער,

X0

אונץ אהינצוצו.
ביז עס קומט דאס גוטע קוויטל,
שלאף-זשע ,זונעניו,
שלאפן איז א טייער מיטל,

X0

שלאף-זשע ,שלאף ,ליו-ליו.
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באמריקה האבא,
הוא אביך ,בני,
אתה ילד ,לעת עתה ,
נּום כבר ,נּום ,לּו-לי.
באמריקה האושר
לכולם ,אומרים.
לכולם שם יש גן עדן ,
משהו מדהים.
שם אוכלים בימי שבוע,
חלה ,בני שלי,
עוגיות אופה קבוע,
נּום כבר ,נּום ,לּו-לי
עשרים דולר ישלח לנו
גם תמונה ישים,
ואליו יקח אותנו,
שיהיה בריא.
עד יבוא הנייר הטוב לי,
נּומה נּום ילדי,
השינה  -אוצר יקר היא,
נּום כבר ,נום ,לּו-לי

ילדי הקטן

מיין יינגעלע
מ .ראזנפעלד

תרגום :אמירה ואליעזר דור

איך האב א קלינעם יינגעלע,
א זונעלע גאר פיין!
ווען איך דערזע אים ,דאכט זיך מיר
די גאנצע וועלט איז מיין.
נאר זעלטן ,זעלטן זע איך אים
מיין שינעם ,ווען ער וואכט.
איך טרעף אים שטענדיק שלאפנדיק,
איך זע אים נאר ביי נאכט.

ילד לי קטן ,יפה,
בן נחמד ,חכם,
כשאביט בו ,לי נדמה -
שלי הוא העולם.
נדיר ,נדיר אראה אותו,
את חמודי כשהוא ער,
תמיד ישן אמצא אותו,
אראהּו רק בליל.
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די ארבעט טרייבט מיך פרי ארויס,
און לאזט מיך שפעט צוריק;
א ,פרעמד איז מיר מיין אייגן לייב,
א ,פרעמד מיין קינדס א בליק!
איך קום צעקלעמטערהייט אהיים,
אין פינצטערניש געהילט -
מיין בלייכע פרוי דערציילט מיר באלד
ווי פיין דאס קינד זיך שפילט.

העבודה אותי תריץ
משחר עד לילי,
כה זר עצמי לי ובשרי
כה זר מבט ילדי!
אבוא מּותש לי לביתי,
עטוף בחשכה,
אשתי ,חיוורת ,תספר
כמה יפה הוא משחקך.

ווי זיס עס רעדט ,ווי קלוג עס פרעגט:
 א מאמע ,גוטע מא,ווען קומט און ברענגט א פעני מיר,
מיין גוטער ,גוטער פא?
איך שטיי ביי זיין געלעגערל
און זע ,און הער אן שא!
א טרוים באוועגט די ליפעלעך
א ,ווו איז ,וו איז פא?

כמה מתוק ישאל אותה,
הו ,מְא טובה שלי,
מתי יביא לי הפרוטה,
ה -פְא הטוב שלי.
אעמוד ליד מיטה שלו,
אראה ,אשמע והס!
בא חלום אל שפתותיו:
הו איפה ,איפה פְא?

איך קוש די בלויע איגעלעך,
זיי עפענען זיך  -א ,קינד!
זיי זעען מיך ,זיי זעען מיך,
און שליסן זיך געשווינד.
איך בלייב צעוויטיקט און צעקלעמט,
פארביטערט און איך קלער:
ווען דו וואכסט אויף א מאל מיין קינד,
געפינסטו מיך נישט מער...

אשק עיניו אז ,הכחולות
הן נפתחות ,הו בֹוי,
רואות אותי ,אותי רואות!
בשקט נסגרות.
נותר עייף ומר ליבי,
בצער אהרהר,
פעם תתעורר ,הו בני שלי,
ולא תמצא אותי יותר...
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טאטע ַא כהן
מיין ַ

אבא שלי כהן

טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום :אליעזר ואמירה דור

כ'האב פאר דיר ,מיין העלד ,קיין מורא,
שלאג מיך נאר ,פרוביר!
קום דערוויסט זיך נאר מיין טאטע,

2 x

איז אך און וויי צו דיר.
ווייל מיין טאטע איז א כהן
ס'איז מיט אים קיין שפאס:
ער א מענטשן קען צערייסן,

2 x

ווען ער ווערט אין כעס.

נראה אותך ,גיבור גדול,
נּו  ,תרביץ כבר ,בוא!
אם אבי על זה ישמע,
יהיה לך אבוי!
כי אבא שלי כהן,
זה לא צחוק אתו,
הוא יכול אדם לקרוע,
כך בכעסו.
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איין מאל האט אין הויף אברהמל
מיר דערלאנגט א שטויס,
און מיין טאטע רויט פון צארן,

2 x

איז צו אים ארויס.

נאר א מזל האט אברהמל -
גראד דעם אויגן-בליק
שטארבט אוועק זיין קראנקער טאטע,

2 x

אוי ,האט ער א גליק!

וויל א כהן מוז פארלאזן
ס'הויז ווו ס'ליגט א מת -
שלאג מיך נאר ,דו מיינסט ,אז תמיד

2 x

טרעפט זיך אזא נס?
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פעם אברהמ'ל בחצר,
לי נתן מכה,
אז אבי ,אדום מזעם,
כבר אליו יצא,

אך מזל יש לאברהמ'ל,
באותה דקה!
מת אביו במחלתו,
איך שיחק אותה!

כי כהן חייב ללכת
מביתו של מת...
רק תרביץ ! אתה חושב
תמיד קורה כך נס?

היי טלאים שלי

העי ציגעלעך
טעקסט און מוזיק :מרדכי געבירטיג

תרגום אליעזר ואמירה דור

העי ,ציגעלעך ,קוקט אהער צו מיר געשינד,
א שן לידעלע על איך אפזינגען אַײך אצינד,
פון א פאסטעכל הבט דאס לידעלע זיך אן

2x

און א מדעלע אס האט כישוף אים געטאן.
העי ,ציגעלעך ,הערט אס ַײטער איז געשען:
לוסטיק ,לעבעדיק איז א מאל ס'פאסטעכל געען,
הַײנט י אומעטיק ,קוקט די שעפעלעך נישט אן,

2x

בענקט נאכן מדעלע אס האט כישוף אים געטאן.
העי ,ציגעלעך ,הערט פון לידעלע דעם סוף:
י יתומימלעך בלאנדזשען איצט זַײנע בידנע שאף,
טיף אין טַײכעלע ליגט דאס פאסטעכל נאך הַײנט

2x

און דאס מדעלע זיצט בַײם אסערל און נט.
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היי ,ציגעלעך ,הסתכלו עלי מהר,
שיר יפה קטן בשבילכן כאן אזמר,
ברועה צעיר מתחילה האגדה
ובעלמה יפת-עיניים שאותו כישפה.
היי ,ציגעלעך ,תשמעו מה פה קורה,
כה מלא חיים היה פעם הרועה,
אוי ,כמה עצוב ,אל נא תסתכלו לפה,
נפשו יצאה אל העלמה ,אשר כישפה אותו.
היי ,ציגעלעך ,שמעו את סוף המעשה,
כמו יתומימ'לך ,נד צאנו ללא רועה,
במצולת נהר הרועה טמּון עכשיו,
על החוף עלמה יושבת ּובוכה עליו.

