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 הקדמה  

ם מיעם תרגואוסף שני של שירים ביידיש היא שלפניכם חוברת ה

בחרנו כמה מהשירים היפים ביותר, בעיקר שירים שהם קטעי . שלנו

חיים, קליידוסקופ של חיי היהודים בערים, עיירות וכפרים של מזרח 

 .אירופה במחצית הראשונה של המאה העשרים

ככל האפשר יהיה מילולי שהתרגום כמו בחוברת הקודמת, השתדלנו 

לשיר מומלץ של השיר. והמנגינה האווירה , יופיהישמור על  זאתועם 

המקור אינו ר שאכתרגום ב ולהיעזר, קודם כל ביידישאת השירים 

 .זאתלהתקרב לשפה  , זאת דרך מהנהיודע יידיש ושאינ עבור מי. מובן

אקספרסיביות, שפה המשלבת ו עם חיוניות ,שפה מופלאה היידיש היא 

רבים שפה שהיא אורח חיים.  ,ללא יומרנותעומק עם פשטות, שפה 

, מסוים של המקור דילולכל תרגום הוא עמדו על הקושי לתרגם יידיש. 

לגבי אחרת. תרבות כיוון שהוא שותל את השיר בהקשר חווייתי של 

מיוחדת בבואה של חברה  ידיש היאהי במיוחד, כיזה חזק דבר יידיש ה

 עוסקתהשון", חברה ללא "אקדמיה ללחברה ללא מדינה, במינה: 

בין געגועים למיטלטלת בין חלומות על צדק חברתי בחיפושים ערכיים, 

שפה המתגעגעת  .לירושלים הערגועולם  וןקיתבין , בורא עולםאל 

 .ישראלארץ ללעברית ו

של  בחוגים רחביםיידיש משיכה ל מתעוררת בשנים האחרונות

של הגנת  הסיסמהתחת , אשר הוחבאה שנים רבות . היידישהציבור

נראה לי שהרצון להתחבר ליידיש השפה העברית, מציצה החוצה. 

ל התחברות א יש משום החייאת היידישביותר.  במבטא צורך עמוק 

חברה ההמאבקים של ו אוצר חכמת החיים, אל הערכים, הדילמות

 אירופית. -היהודית המזרח
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ומדינאים שגדלו על ידי יוצרים בראשיתה התרבות הישראלית עוצבה 

 של חברה זאת ערכים ונכסיםמזרח אירופה.  של תידויהחברה הב

חברה זאת . והפוליטית שלהם תמסננת האידיאולוגיהלנו דרך  והועבר

הושמדה בשואה, ולכן אבד הקשר הישיר עם התרבות שלה. יתכן 

 הביןביטוי לצורך לחזור אחורה ול ,בין השאר ,שהנהיה אל היידיש היא

, חפש אוצרות של חיוניות וערכי חיים שהועלמו במסננתמניין באנו, ל

  לנו צורך בהם. אוצרות שיש

הוריו, בתהליך עם אדם מעצב את עולמו הערכי והרוחני במגע שלו  

כה לקשר ומי שז ,אולםוחשיבה עצמאית.  גיבוש הפנמה ושלשל 

בהבנת זהותו יותר  רבהמקבל העמקה  ,משמעותי עם סבא וסבתא

לנו, הדור שגדל ללא המקום שלו בשרשת הדורות המשפחתית. איתור ו

העשיר של יהודי מזרח  מםעולהתחברות אל הדרך סבים, נותרה רק 

וחשוב על ידי הכרת היצירה הספרותית והעממית שלה, אירופה 

  בשפת המקור, ביידיש.לעשות זאת ככל האפשר 

  יהיו תרומה צנועה בדרך זאת. שלנו חוברות הש יםמקו ואנ

 דור אליעזר

  . רעננה, ראש חודש אלול תשע"א
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 איך לקרוא אידיש?

 

 האידיש מורכבת ממלים עבריות, משובצות בתוך מבנה השפה הגרמנית. 

 המלים העבריות כתובות כמו בעברית ומבוטאות בהברה אשכנזית.  

 כדלהלן:המלים הבאות משפות אחרות כתובות בכתיב פונטי, 

 

 כך מבטאים יידיש

  O    אֹו=   א   

  A     א   =    א  

 E      א    = ע 

 U     אּו =   ו, ו  

 V    ב' לא דגושה=     וו

 F פ' לא דגושה=     פ  

 P ּפ' דגושה =  פ,פ  

 B ּב' דגושה =  ב,ב  

 Vu    וּו=   ווו, ווו   

 Voy וֹוי =  וווי
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 היה היה פעם מעשה מעשהַלַאיזַגעוועןַאַ מאַ אַ 
 תרגום: אמירה ואליעזר דורעממי,  לקסלידפא  

 

 
 

היה היה פעם מעשה מעשה ל איז געווען א  מא   א   
1
, 

 סיפור כלל לא שמח, ר ניט פריילעך:די מעשה איז גא  

 המעשה מתחיל כך, נעטדי מעשה הייבט זיך א  

 עם א יידישן מלך. יידישן מלך. מיט א  

  :פזמון  :רעפרען  

 ליולינקע, גוזל שלי, ליולינקע, מיין פייגעלע,

 ליולינקע, ילדי, ליולינקע, מיין קינד,

 -י אהבה כזו אבדה ל -ליבע  זא  רן א  נגעווא  א  ב א  הכ'

 !וויי ואויה לי  !ן ווינדוויי איז מיר או  

 פעם מלך,היה היה  מלך, ל איז געווען א  מא   א    

 ,מלכההיתה למלך  מלכה, ט א  ט געהא  דער מלך הא  

 למלכה היה לה כרם,  -רטן וויינגא   ט א  ט געהא  די מלכה הא  

 !ליולינקע, ילדי ליולינקע, מיין קינד!

                                                           
1
 יידית "ַמייׂשה"-בהגייה אשכנזיתלבטא  
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 ,בכרם היה עץ קטן ביימעלע, רטן איז געווען א  אין וויינגא  

 ה ענף קטן,לעץ הי צווייגעלע, ט א  ט געהא  ס ביימעלע הא  דא  

 היה קן קטן, ענף על נעסטעלע, געווען א  אויפן צווייגעלע איז 

 ן גוזל קטן.בקן יש פייגעלע ט געלעבט א  אין נעסטעלע הא  

 ,פזמון: לולינקע גוזל שלי ליולינקע, מיין פייגעלע :רעפרען  

 לולינקע ילדי, ליולינקע מיין קינד

 אהבה כזאת אבדה לי, -ליבע  זא  רן א  נגעווא  ב א  כ'הא  

 ווי ואויה לי. ווינד.וויי איז מיר און 

 ,, איננומת המלך רבן,פגעשטא  דער מלך איז א    

 המלכה אינה, נמוגה, רבן,רן פארדא  די מלכה איז געווא  

 לה שרההזמורה שבורה, נ כן,פגעברא  ס צווייגעלע איז א  דא  

 ..רחה לה.הציפור מקן פ פן...ס פייגעלע פון נעסט אנטלא  דא  

 : לולינקע גוזל שלי...פזמון מיין פייגעלע...ליולינקע,  :רעפרען  

 לולינקע ילדי, ליולינקע מיין קינד

 -י אהבה כזו אבדה ל -ליבע  זא  רן א  נגעווא  א  ב א  הכ'

 !וויי ואויה לי  !ן ווינדוויי איז מיר או  

  , איך מוצאים כזה סולם לייטער זא  נעמט מען א   ווו    

 שלבים יגביה? אלףש די לענג פון טויזנט איילן?

 איך מוצאים כזה חכם חכם, זא  נעמט מען א   ווו  

 יספור כוכבי רקיע?ש ל קענען די שטערן ציילן?ער זא  

 איך מוצאים כזה חכם, חכם, זא  נעמט מען א   ווו    

 שיוכל את פצעי לספור? ן ציילן?דנו  ל קענען מיינע ווער זא  

 כזה דוקטור,איך מוצאים  קטער,דא   זא  נעמט מען א   ווו  

  ...שיביא לליבי מזור? רץ היילן?...ל קענען מיין הא  ער זא  

 : לולינקע גוזל שלי...פזמון ליולינקע, מיין פייגעלע... :רעפרען  

 לולינקע ילדי, ליולינקע מיין קינד

זא  ליבע  רן א  נגעווא  ב א   אהבה כזאת אבדה לי, -כ'הא 

 לי.ווי ואויה  וויי איז מיר און ווינד.

ַ
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 רק אימא מעמאַ ַרַאַ נאַ 

 דורואמירה תרגום: אליעזר  טעקסט: ד. איינהארן

 

 
 

 ליו לי, ,איי לי ,ליו לי ,איי לי לי,-לי, ליו-לי, איי-לי, ליו-איי

 !שן יקיר במנוחה ף, מיין טייערער אין רו!שלא  
 טוב למי שיש לו אמא   מעמא   ט א  ס הא  ווויל איז דעם, ווא  

 x 2                     - וגם יש לו עריסה  x 2                          -וויגעלע דערצו  און א  

              ליו!-לי-לי, ליו-איי ליו!-לי-לי, ליו-איי

 ,להשיג אפשר כל חפץ קומען,ך בא  ן מען דא  לצידינג קא  א    

 כל דבר לקנות אפשר, ר געלטך פא  לצדינג קריגט מען דא  א  
 ,רק האמא יחידה היא  מע, זי איז איינע,מא   ר א  נא  

 x 2                    - יחידה היא בעולם  x 2                 - זי איז איינע אויף דער וועלט

              ליו!-לי-לי, ליו-איי ליו!-לי-לי, ליו-איי

 שן יקר שלי, אהוב לי, ף, מיין טייערער, מיין ליבער,שלא    

 נא, ה, נּוחסגור עינים - ן רו  ך די אויגן צו או  מא  
 טוב למי שיש לו אמא,  מעמא   ט א  ס הא  גוט איז דעם, ווא  

 x 2                   !   עריסהיש לו גם ו  x 2                           וויגעלע דערצו! ן א  או  

              ליו!-לי-לי, ליו-איי ליו!-לי-לי, ליו-איי

 ,זאת הרי מתנת אלוה טס מתנה,גא   ך א  ס איז דא  דא    

 לכל מי שבה זוכה, שערט,ר בא  וועמען עס איז נא  
 ווי למי שאין לו אמא,  מע,ט קיין מא  ס הא  וויי איז דעם, ווא  

 x 2                  ...בעולם גדול, שומם  x 2            אויף דער גרויסער, וויסטער ערד...

              ליו!-לי-לי, ליו-איי ליו!-לי-לי, ליו-איי
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 לי,-לי, ליו-לי, איי-לי, ליו-איי לי,-לי, ליו-לי, איי-לי, ליו-איי

 גם אם צער לא מרפה, ל זיין ניט גרויס,ווי דער צער זא  
 הן אותו תמיד תרגיע  רוויגןן מען אים פא  תמיד קא   

 x 2                    -בחיק אימא השקט   x 2                    מעס שטילן שויסמא   אין דער

              ליו!-לי-לי, ליו-איי ליו!-לי-לי, ליו-איי

 איי לי ליו לי איי לי ליו לי, לי,-לי, איי, לי, ליו-לי, ליו-איי  

 ,כבד עווןיכמה ש ל זיין ניט שווער,ווי די זינד זא  
 הן אותו לשטוף יצליחו   שן וועט תמיד קענעןווא  פ  א   

 x 2                  -דמעות אימא הזכות  x 2                  מעס ריינע טרערדער מא   -זי 

              ליו!-לי-לי, ליו-איי ליו!-לי-לי, ליו-איי
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 יענקלה )וויג ליד(נקעלעַַיאַ 

 דור ואמירה אליעזרתרגום:  מרדכי געבירטיג

 
 

 יענקלה, יפה שלי, תישן כבר, נקעלע, מיין שינער,זשע מיר שוין, יא  -ףשלא  
 עצום את שתי עיניך השחורות, ך צו,רצינקע מא  די אייגעלעך, די שווא  

 לילד שצמחו כל השינים, לע ציינדלעךט שוין א  ס הא  יינגעלע, ווא   א  

 צריכה האמא עוד לשיר לּו לּו? מע זינגען איי ליו ליו?ך די מא  נא   זמו  

 הילד שצמחו לו השינים, לע ציינדלעך,ט שוין א  ס הא  יינגעלע, ווא   א    

 ובמזל לחדר כבר יילך, לד אין חדר גיין,ן וועט מיט מזל בא  או  

 חומש וגם גמרא ילמד כמו מים, ן גמרא,ן לערנען וועט ער חומש או  או  

 כשאמא מרדימה אותו, יבכה? מע וויגט אים איין?ל ווינען ווען די מא  זא  

 הילד שילמד גמרא כמו מים ס לערנען וועט גמרא,יינגעלע, ווא   א    

 ומתמוגג,עומד האב, מקשיב  צו, טע, קוועלט און הערט זיךט שטייט דער טא  א  

 תלמיד חכם גדל, מאיר עינים, חכם,-תלמיד קסט א  ס ווא  יינגעלע, ווא   א  

 לילות שלמים לישון לי לא ייתן? מען נישט צורו?נצע נעכט דער מא  זט גא  לא  

 תלמיד חכם גדל מאיר עינים, תלמיד חכם, קסט א  ס ווא  יינגעלע, ווא   א    

 סוחר מצליח בנוסף, וגם געניטער סוחר אויך צוגלייך, און א  
 x 2       בחור חתן מלא חוכמה ודעת, x 2                בחור,-קלוגער חתן יינגעלע, א   א  

 ישכב כולו רטוב כמו בנהר? טייך? ס ווי אין א  זוי נא  ל ליגן א  זא  

 חתן חכם שלי, נו די, תישן כבר  בחור,-זשע מיר, מיין קלוגער חתן-ףנו, שלא    

 אתה עוד לידי בעריסה, ליגסטו אין וויגעלע ביי מיר, דערווייל
 x 2  יקח הרבה עמל, דמעות של אמא, x 2   מעס טרערן,ן מא  ך פיל מי או  סטן נא  ס'וועט קא  

 בן אדם ממך. כברעד שיצא  רויס פון דיר.מענטש א   נען ס'וועט א  ביזווא  

  

 

     2 x 

 

     2 x 

 

     2 x 

 

     2 x 

 

     2 x 

 

     2 x 
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 הסוףמוט'ל מה יהיה  ווָאסַוועטַדערַסוףַזַײן,ַמָאטל

 דורואמירה תרגום: אליעזר  מרדכי געבירטיגטעקסט און מוזיק: 
 

 

 

 (7777-7491) מרדכי געבירטיג
 

 תגיד לי מוט'ל, מה יהיה הסוף, ָאס עט דער סוף זַײן, מָאטל, זָאג זשע מיר:
 יה יותר גרוע,אתה נה …ביסט ערגער נָאך ֿפון ֿפרִיער געָארן
 הרבי התלונן עליך פה, אויף דיר,בַאקלָאגט הָאט זיך דער רבי הַײנט 

 שנותיו אתה ממאיס, קבוע. ַאז דו דערגסט אים זַײנע יָארן;
 לא די שכלל אינך רוצה ללמוד, איז נישט גענוג, דו ילסט נישט לערנען גָאר,´ס

 את החימה ברבי שוב מרתיח, דעם רבין, נעבעך, טוסט דערצערנען,
ילסט זיך נָאר,  עוסק במשחקים ובקטטות, שלָאגסט זיך ַארום און שפ 

 לילדים ללמוד אתה מפריע! און שטערסט די קינדערלעך דָאס לערנען!

 -הרבי לא אומר כל האמת  –נישט אמת, טַאטע, ָאס דער רבי זָאגט   
 כזה איש רע, אין עוד כמוהו! ַא שלעכטער מענטש, נישטָא זַײן גלַײכן!

 מדוע לא סיפר איך הוא מרביץ? ֿפַאר ָאס דערצלט ער נישט, י ער אונדז שלָאגט? 
 אוי אבא, ראה, סימן כחול פה! זע, טַאטעניו, דעם בלָאען צכן!

 רק עם אברהמל רבתי, אבאלה, הָאב מיט ַאֿברהמלען זיך צעערטלט בלז,´כ
 חומש קטן שלי קרע הוא, ער הָאט מַײן חומשל צעריסן, 

 רגז,הרבי אז עלינו הת דערֿפַאר הָאט אונדז דער רבי אף זַײן שס
 עם הרצועה היכה אותנו. נָאך מיט ַא ניגונדל געשמיסן.
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 :ה הסוףענה לי מוטל, מה יהי ָאס עט דער סוף זַײן, מָאטל ענטֿפער דרף:
 -להאמין יש!  -שכנים אומרים  –מוז ז גלבן! ´כ –די שכנים זָאגן 

 שבחצר אתה רץ כל היום, דו יָאגסט זיך גַאנצע טעג ַארום אין הף
 חבר עם היונים של יאנק ... …חֿברסט זיך מיט יַאנעקס טבןאון 

 תגיד, האם יאה ליהודי, צי איז דָאס שן ֿפַאר ִדן, זָאג ַאלן,
 אחרי יונים לרדוף סתם ככה? מיט טבן זיך ַארומצויָאגן?

 אתמול את השמשות של השכנים, הָאסט נעכטן, מָאטל, ידער מיט ַא שטן
 אתה עם אבן שוב ניפצת! …דעם שכנס שבן אסגעשלָאגן!

 זה לא ממש אמת, היא רק יצאה, איז נָאר קם ַארס´נישט אמת, טַאטע, ס  
ן   ...פיסת שמשה, נדביק בלי קושי …ַא שטיקל שב, מע קען עס צוקלייב 

 איני רודף יונים, רק מתבונן, איך קוק זיך נָאר בלז, –איך יָאג זיך נישט 
 כמה יפה מרחפות הן. י ֿפרַײ  י שן די טַײבעלעך,

רינגען זיך ַארום אין הף,  כמה חופשי קופצות הן בחצר, ז שפ 
יקן,  זרעים לוקטות הן, כמה יפה י שן די קערענדלעך ז פ 

 ,כמה מהר עולות הן למרום י שנעל ז גיבן זיך ַא לָאז ַארף,
 ..כשיונה זרה רואות הן. …ען ז ַא ֿפרעמדע טב דערבליקן

 :אז מה יהיה הסוף, אשאל אותך ֿפרעג דיך נָאר:´עט דער סוף זַײן, מָאטל, כָאס  –  
 בלי עין הרע, בחור גדול כבר! ַא גרסער יונג, קן עין־הרע!

 מצווה,-כשהייתי בראני  ען איך בין ַאלט געעזן דרַײצן יָאר,
 .על פה ידעתי, הגמרא געקענט י ַאסער די גמרא.
ורה מיט  היהודי חייב ללמוד תורה,  גרס ֿפרד, ַא ִד מוז לערנען ת 

 בלי שטויות, בלב שמח. נישט הָאבן נַארישקט אין זינען.
 טוב לאדם, לאל ולכולם,  ַאז ל דעם מענטש, ָאס איז צו גָאט, צו לַײט,

 שגם ילמד וגם ירוויח! ָאס קָאן גוט לערנען און געלט ֿפַארדינען!

 פעם סבא לי סיפר עליך כך: דיר:דער זדע הָאט ַא מָאל דערצלט ֿפון  –  
 שגם אתה יונים רדפת... …ֿפלעגסט אך נָאך טַײבעלעך זיך יָאגן

 שטוב ממני לא היית אז, ביסט אך ֿפיל בעסער נישט געען ֿפון מיר,
 מרבי גם מכות חטפת... …דַײן רבי הָאט דיך אך געשלָאגן

 -לומד וכסף יש היום אתה  –הַײנט קענסטו לערנען און הָאסט געלט דערצו 
 אוי, אבא אל תחשוש, אני מבטיח:   הָאב, טַאטעניו, ֿפַאר מיר קן מורא:

 כשאהיה גדול, אני, כמותך, ען איך על ערן גרס, על איך, י דו,
ורה.  אלמד תורה וגם ארוויח. ֿפַארדינען געלט און לערנען ת 
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 על הדרך עץ עומדַאויפןַוועגַשטייטַאַבוים
 דורואמירה תרגום אליעזר   מאנגער, מוזיק: פ. לאסקאווסקיטעקסט א. 

 על הדרך עץ עומד אויֿפן וועג שטייט א  בוים, 
נגבויגן;  שחוח עץ עומד שטייט ער איי 
לע ֿפייגל ֿפונעם בוים  ציפורי העץ כולן א 

 עפו לכל רוח. זענען זיך צעֿפלויגן:

 למזרח, למערב דריי  קיין מזרח, דריי  קיין מערב,  
 ,לדרום היתר און דער רעשט קיין דרום,

ליין  זט א   השאירו שםהעץ את  און דעם בוים געלא 
רן שטורעם.  הפקר.לסופה הוא  הֿפקר ֿפא 

מע: "הער,   ג איך צו דער מא   לאימי אומר : שמעי, זא 
ר נישט שטערן, לסט מיר נא   רק שלא תפריעי, זא 

מע, איינס און צוויי  לציפור, אחת ושתיים וועל איך, מא 
לד א  ֿפויגל ווערן".  אהיה, אמריא לי. בא 

 על העץ אשב לי אז, "איך וועל זיצן אויֿפן בוים  
רוויגן,  אזמר שיר ערש, און וועל אים ֿפא 

 אנחמו, כל החורף איבערן ווינטער מיט א  טרייסט,
 בניגון וזמר. שיינעם ניגון". מיט א  

 : פזמון : רעפרען  

 ים, טרי, טרי, טרי, ... טרי, טרי, טרי, טרי, ...ים, 

מע : "ניטע, קינד",   גט די מא   ,"לא ילדי"היא עונה לי:  זא 
 ובוכה בדמע, און זי וויינט מיט טרערן.
 הן חלילה על העץ" "קענסט חלילה אויֿפן בוים

רֿפרוירן ווערן".  ."לאמאתצטנן  מיר ֿפא 

מע, ס   ג איך : "מא  דאיז א  ´זא   חבל"ואני אומר:  שא 
נע שיינע אויגן  על יפי עיניך, - דיי 

ס, און איידער ווען,  בין אם כך ובין אם כך, און איידער ווא 
 ."יש לי כבר כנפיים ."בין איך מיר א  ֿפויגל

 איציק פז,"היא בבכי:  וויינט זי מאמע : "איציק קרוין,  
טעס ווילן,   אם האל ירצה זאת, נעם, אום גא 

טש מיט א   ליקל,  נעם כא   קח איתך צעיף קטן שא 
רקילן לסט זיך נישט ֿפא   ."שלא תצטנן עוד ."זא 
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שן נעם דיר מיט," לא   ערדליים שים לך" די קא 

רֿפער ווינטער ´ס  צפוי, בני,חורף מר  גייט א  שא 

ן,   ושים כובע על ראשך, און די קוטשמע טו דיר א 

 ."אוי לי ואבוי לי . "וויי איז מיר, און ווינד מיר

 : פזמון : רעפרען  

 ים, טרי, טרי, טרי, ... ים, טרי, טרי, טרי, טרי, ...

ס ווינטער"    ומעיל של חורף שים" לייבל נעם,-און דא 

ן, דו ׁשוטה,  ,פוחחאוי שוטה  טו עס א 

סט ן קיין גא   ,אם אינך רוצה להיות אויב דו ווילסט נישט זיי 

לע   ."בין מתים אורח טויטע".צווישן א 

 קשה ארים כנף, לי זה איז מיר שווער,´ס -הויב די ֿפליגל ´כ  

כן,   , אוי כמה,מלבושים צו ֿפיל, צו ֿפיל זא 

ן, נגעטא  מע א  ט די מא   על גוזל חלש כזה הא 

כן.  מא כובד שמה.א דעם ֿפייגעלע דעם שווא 

ן    ריי   אימיתוך עיני לאז  קוק איך טרויעריק מיר א 

מעס אויגן   נוגות ונןבתא -אין דער מא 

זט´ס ֿפט נישט געלא  ט איר ליבשא   לא נתנה אהבתה,  הא 

 לי ציפור להיות א  ֿפויגל. רמיווערן 

 על הדרך עץ עומד אויֿפן וועג שטייט א  בוים,  

נגעבויגן,  שחוח עץ עומד שטייט ער איי 

לע ֿפייגל ֿפונעם בוים  ציפורי העץ כולן א 

 עפו לכל רוח. זיך צעֿפלויגן. זענען

 : פזמון : רעפרען  

 ים, טרי, טרי, טרי, ... ים, טרי, טרי, טרי, טרי, ...
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 טומבלליקה טומבלליקה
 תרגום: אמירה ואליעזר דור לקסלידפא  

  

 

 עומד וחושב, ,בחורעומד  כטבחור שטייט און טרא   שטייט א    

 :כל הליל , חושבחושבהוא  כט:גענצער נא   כט א  כט און טרא  טרא  

 שלא אתבייש? מי לבחור יש, און נישט פארשיימען? וועמען צו נעמען

                  שלא אתבייש?מי לבחור יש,    און נישט פארשיימען? וועמען צו נעמען

 :פזמון : רעפרען  

 טומבלה, טומבלה, טומבללייקה טומבאלא, טומבאלא, טומבאלאלייקע

 טומבלה, טומבלה, טומבללייקה טומבאלא, טומבאלא, טומבאלאלייקע

 טומבללייקה, נגני בללייקה טומבאלאלייקע, שפיל באלאלייקע,

 טומבללייקה, הבה נשמח! טומבאלאלייקע, פריילעך זאל זיין!

 לשאול ארצה:, עלמת חן שיינע מיידלע, וועל איך דיר פרעגן:  

קסן  קסן, ווא  ס קען ווא  ן רעגן?ווא   בלי גשם משקה? מה גדל א 

ס קען ברענען און נישט פארברענען?  ?זה יבער, ולא יכלה מה ווא 

ן טרערן ס קען ווינען, ויינען א   ?זה מה, בלי דמע יבכהמה ו ווא 
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 :פזמון : רעפרען

 טומבלה, טומבלה, טומבללייקה טומבאלא, טומבאלא, טומבאלאלייקע

 טומבלה, טומבלה, טומבללייקה טומבאלאלייקעטומבאלא, טומבאלא, 

 טומבללייקה, נגני בללייקה טומבאלאלייקע, שפיל באלאלייקע,

 טומבללייקה, הבה נשמח! טומבאלאלייקע, פריילעך זאל זיין!

רפסטו פרעגן   ס דא  רישע בחור, ווא   מה יש לשאול? ,אוי טיפש נא 

קסן קסן , א  שטיין קען ווא  ן רעגן ווא   !תוכל בלי גשם לגדולאבן  א 

 !בלי לכלות האהבה תבער  ליבע קען ברען און נישט פארברענען

ן טרערן. רץ קען ווינען, ווינען א   !לב נעצב בוכה בלי דמעות הא 

 :פזמון : רעפרען  

 טומבלה, טומבלה, טומבללייקה טומבאלא, טומבאלא, טומבאלאלייקע

 טומבלה, טומבלה, טומבללייקה טומבאלא, טומבאלא, טומבאלאלייקע

 טומבללייקה, נגני בללייקה טומבאלאלייקע, שפיל באלאלייקע,

 טומבללייקה, הבה נשמח! טומבאלאלייקע, פריילעך זאל זיין!
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 דובדבנים שחורים שווארצעַקארשעלעך
 דורואמירה אליעזר תרגום:  פאלקסליד

 
 שהשחירו,דובדבנים  רשעלעך רייסט מעןרצע קא  שווא  

 קוטפים, ירוק משאירים. זט מען שטיין,און גרינע לא  

 ,מתחתניםבנות החן עם  שיינע מיידעלעך נעמט מען

 מכוערות עוזבים. זט מען גיין...און מיאוסע לא  
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 :פזמון  :רעפרען

 אוי לי ואבוי לי, אוי, ווי איז צו מיר

 ,היפות ותילשנואוי  און ווי צו מיינע פאר יאר

 סיפור אהבה ניהלתי, ב איך געפירטליבע הא   א  

 . , קצת פחותרבע שנה-שלוש ר!פעליקע דריי פערטל יא  

 מזורקה?-מה יש לי מפולקה זורקע,מא  -לקעוואס טויג מיר די פא  

 רקוד!אלא  ם אותהא נץ איך זי נישט,נצן טא  ז טא  א  

מוורקהמה יש לי מזאתי  ס מיידל פון ווורקע,ס טויג מיר דא  ווא  
2
, 

 ה לאהוב...צ  ואותי לא ראם  ז ליבן ליבט זי מיך נישט...א  

 :פזמון  :רעפרען  

 אוי לי ואבוי לי, אוי, ווי איז צו מיר

 לשנותי היפות,ואוי  און ווי צו מיינע פאר יאר

 סיפור אהבה ניהלתי, ב איך געפירטליבע הא   א  

סלי מוואל  מה יש  לעץס טויג מיר דער נייער ווא  ווא    
3
 חדש זה 

 רקוד,אותו לא אאני  נץ איך אים נישט,נצן טא  ז טא  א  

מה יש לי מזאתי משילצה ס מיידל פון שילעץס טויג מיר דא  ווא  
2
, 

 אותי לא תרצה לאהוב...אם  אז ליבן ליבט זי מיך נישט...

 :פזמון  :רעפרען  

 אוי לי ואבוי לי, אוי, ווי איז צו מיר

 לשנותי היפות,ואוי  מיינע פאר יאראון ווי צו 

 סיפור אהבה ניהלתי, ב איך געפירטליבע הא   א  

 ומה קוזאצ'וק יעזור לי? טשקע,זא  ס טויג מיר די נייע קא  ווא    

 רקוד,א אם אותו לא נץ איך זי נישט,נצן טא  אז טא  

 ?חברה'מניתשווה לי להיות מה  כוואטקע, מיידל א   ז כ'בין א  ס טויג מיר, א  ווא  

 ...!קח אותי עודליש לא אם א ז נעמען נעמט מען מיך נישט!...א  

 :פזמון  :רעפרען  

 אוי לי ואבוי לי, אוי, ווי איז צו מיר

 לשנותי היפות,ואוי  און ווי צו מיינע פאר יאר

 סיפור אהבה ניהלתי, ב איך געפירטליבע הא   א  

 . קצת פחות ,רבע שנה-שלוש ר!פעליקע דריי פערטל יא  

 

                                                           
2
 שם עיירה 
3
 שיבוש המילה "וואלס", שהיה כנראה ריקוד חדש אז  
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 מכאן נוסעיושקה  וועקרטַאַ שקעַפאַ יאַ 
לקסליד  תרגום: אמירה ואליעזר דור פא 

 

 
 

 אל תקנה לי תכשיטים)היא(:  קענעסקויף מיר ניט קיין לא  )זי(: 

 .אותי אל תייפה ך מיך ניט שיין.און מא  

 - קנה לך זוג מגפיים  -ר שטיוועלעך פא   קויף דיר א  

 !לצבא אתה הולך רפסטו גיין!דא   4צום פריזיוו

 אוי -אוי ,אוי -אוי: פזמון אוי-אוי, אוי-אוי :רעפערן  

 ,יושקה כבר עוזב וועק,רט א  קע פא  שיא  

 ,עוד שעה ועוד שעה שעה, ך א  שעה און נא   ך א  נא  

 !הקטר יוצאו וועק!גייט א   5יעזדדער פא  

 ,בריאה כלה שליתהיי )הוא(:  זיי זשע מיר געזונט,)ער(:   

 !את אהבת חיי מיין ליבע כלה!

 לך הכי אתגעגע ך דיר וועל איך בענקעןנא  

 !כולםליותר מ לע!ך א  מער ווי נא  

                                                           
4
 pизыв )צו גיוס לצבא )רוסית( = )ְפריזיב 
5
 oeзд  )ּפוי זְד( = רכבת )רוסית( 
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 אוי -אוי ,אוי -אוי: פזמון אוי-אוי, אוי-אוי :רעפערן

 ,יושקה כבר עוזב וועק,רט א  פא   שקעיא  

 עוד שעה ועוד שעה שעה, ך א  שעה שון נא   ך א  נא  

 !הקטר יוצאו וועק!יעזד גייט א  דער פא  

 - הגיעה הרכבת)היא(:  -ן איז שוין געקומען דער בא   -:(זי)  

 !אוי איזה פחד זה שרעק! ן א  פט מיך א  עס כא  

 ,וניפרד בוא אלי -מיר זיך געזעגענען לא  

 !והקטר יוצא וועק!יעזד גייט א  דער פא  

 אוי -אוי ,אוי -אוי: פזמון אוי-אוי, אוי-אוי :רעפערן  

 !יושקה כבר עוזב וועק!רט א  פא   שקעיא  

 עוד נשיקה, עוד נשיקה קוש, ך א  קוש און נא   ך א  נא  

 !והקטר יוצא וועק!יעזד גייט א  דער פא  

 ,לא לספוד ולא לבכות :)הוא( ג זשע ניט און ווין זשע ניט,: קלא  (ער)  

 !בסך הכל זה בוץ !6טעלצדינג בלא  ס'איז א  

7ניעןאיך וועל זיין ביי פא  
 פוניה עודהאני אצל  

 בגדוד אצעד בראש! !8טעדער ערשטער אין דער רא  

 אוי -אוי ,אוי -אוי: פזמון אוי-אוי, אוי-אוי :רעפערן  

 !יושקה כבר עוזב וועק!רט א  פא   שקעיא  

 ,עוד שעה ועוד שעה -שעה  ך א  שעה און נא   ך א  נא  

 !והקטר יוצא וועק!יעזד גייט א  דער פא  

9ווערוכעזא   אין דרויסן איז א   -:(זי)  
 בחוץ סופת שלגים עזה :)היא( 

 השלג כבר יורד, -שניי  אין דרויסן איז א  

 ,אמא'לה ,אוי וויי מעניו,וויי, מא  -אוי

 הראש שלי כואב. ס קעפעלע טוט מיר וויי!דא  

 אוי -אוי ,אוי -אוי: פזמון אוי-אוי, אוי-אוי :רעפערן  

 !יושקה כבר עוזב וועק!רט א  פא   שקעיא  

 - ּפרדיונ  בוא אלי  -מיר זיך געזעגענען לא  

 !והקטר יוצא וועק!יעזד גייט א  דער פא  

                                                           
6
 błoto )בוץ )פולנית = 
7
 Фoня ;כאן מסמל סטריאוטיפי )פ'וניה(= שם פרטי רוסי 
8
 poтa )רוטא( = מחלקה צבאית )רוסית( 
9
 зaвepyхa )סערת שלגים )רוסית(= )ז בי רּוכ ה 
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 אוי שמה, שמה, מעבר לנהר אוי דארטן, דארטן, איבערן וואסרל
לקסליד  תרגום: אליעזר ואמירה דור פא 

 

 אוי שמה שמה, מעבר לנהר, סערל,איבערן ווא  רטן, רטן, דא  אוי, דא    

 ,  שעליוהגשר אחרי  אוי רטן, איבערן בריק,רטן, דא  אוי דא  

 ניכר, צות, לארממךשלחת אותי  סטו מיך אין די ווייטען לענדעררטריבן הא  פא  

 . אני נכסףשוב לחזור אליך  ך דיר צוריק.און בענקן, בענק איך נא  

 אוי כמה ערבים, מלאי קירבה ורוך, מען געזעסןאווענטלעך, צוזא  אוי וויפיל   

 בלילה מאוחר, יחדישבנו  כט,אוי, וויפיל אווענטלעך, שפעט אין דער נא  

 ,נו דמעות פעמים, שפכאוי כמה  סן רגא  בן פא  אוי, וויפיל טרערעלעך, מיר הא  

 .אהבה יחדיועד שחיברנו  .כטמענגעברא  בן די ליבע צוזא  אוי, ביז מיר הא  

 עיניך היפות, דובדבנים שחורים, רשעלעך,רצע קא  אוי, דיינע אויגעלעך, ווי די שווא    

 כמו נייר ורוד, ,שפתיךו פיר,זעבע פא  און דיינע ליפעלעך ווי רא  

 אצבעותיך, כמו נוצה ודיו, און דיינע פינגערלעך, ווי טינט און ווי פעדער,

 אוי, תכתבי לי מכתבים לרוב.  בריוו צו מיר,פט לסטו א  אוי, שרייבען זא  
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 משה'לה, רעיַמשהלעַמייןַפריינד
 דורואמירה תרגום: אליעזר  מרדכי געבירטיג

 

 ?מה מעשיך, משה'לה ? וָאס מַאכסטו עּפעס משהלע
ן בליק`כ  .אותך מייד אכיר .דערקען דיך נָאך, א 

 היית אז חבר שלי, ,דו ביסט געווען מַײן חֿברל
 לפני הרבה שנים. .מיט יָארן לַאנג צוריק

 וגם בחדר שם איתי און אויך אין חדר, הָאבן מיר
 למדת זמן כה רב, .געלערנט לַאנג בַײנַאנד

 הרבי עוד ניצב מולי דער רבי נָאך,   ָאט שטייט ֿפַאר מיר
 עם רצועה ביד. .אין זַײן הַאנט דער קַאנטשיק

 :פזמון :ןערעֿפר  
 ,אוי, מי ימצא שנים עברו ,צוריק די יָארןאוי ווו  נעמט מען 
 ?זמן יפה כל כך ?יענע שיינע צַײט

 אוי, חיי ילדות ויופי, ,אוי דָאס יונגע, שיינע לעבן
 רחוקים הם כבר! ! איז ֿפון אונדז שוין ווַײט

 אוי, מי ימצא שנים עברו, ,אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן
 ?משה'לה, רעי ? משהלע מַײן ֿפרַײנד

 אוי, לרבי הזועף גם, ,ן`אוי נָאך יענעם בייזן רבי
 עוד נכסף ליבי. .בענקט דָאס הַארץ נָאך הַײנט
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 אמור לי מה נשמע, רעי, ? ווָאס מַאכסטו זָאג מַײן חֿברל  
 חיוך שלך מזכיר, .דַײן שמכעלע ַא צינד

 את כל העקשנות שלך, .דערמָאנט מיך דַײן עקשנות'קייט
 מאז אתה צעיר. .נָאך זייענדיק ַא קינד

 ,הרבי מכותיו מכניס .אין דיר ַארַײן , דער רבי שמַײסט
 אתה כבר מתפוצץ, .ביסט אויֿפגערעגט און בלַאס

 להכעיס,ומחייך כדי  ,שמייכלסטו `צו להכעיס`נָאר אים 
 הוא קופץ! כעסמ .דער רבי שּפרינגט ֿפון כעס

 :פזמון :ןרעֿפרע  
 אוי, מי ימצא שנים עברו, ,אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן

 ?זמן יפה כל כך ?יענע שיינע צַײט
 אוי חיי ילדות ויופי, ,אוי דָאס יונגע שיינע לעבן

 רחוקים הם כבר. .איז ֿפון אונדז שוין ווַײט
 אוי, מי ימצא שנים עברו, ,אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן

 ?משה'לה רעי ? משהלע מַײן ֿפרַײנד
 ,גם להצלפה של רבי ,ן`שמיץ ֿפון רביאוי נָאך יענעם 

 עוד נכסף ליבי. .הַארץ, נָאך הַײנט  בענקט דָאס

 ואחותך זו רוחלה ? ווָאס מַאכט דַײן שוועסטער רחלע  
לט זי איצט געזען`ווי כ  מה לראותה ארצה, .ווא 

 ,היא לליבי קרובה היתה ? געדענקסטו נָאך - זי איז ַא מָאל
 אתה וודאי זוכר. .מיר נָאנט צום הַארץ געווען

ט בערעלען  ,את ברלהרצתה אך היא  .נָאר זי געליבט הא 
 .וסתם שנאה אותי .געהַאסט מיך ָאן שום גרונד
 עמוק נשאר עוד בליבי ,געבליבן איז אין הַארצן טיף

 לא מגליד. ,הפצע .ַא נישט ֿפַארהיילטע ווו נד

 :פזמון :ןרעֿפרע  
 מי ימצא שנים עברו,אוי,  .אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן

 זמן יפה כל כך? ? יענע שיינע צַײט
 אוי חיי ילדות ויופי, ,אוי דָאס יונגע שיינע לעבן

 רחוקים הם כבר! .איז ֿפון אונדז שוין ווַײט
 אוי, מי ימצא שנים עברו, ,אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן

 ?משה'לה רעי ? משהלע מַײן ֿפרַײנד
 ,ואוי, אל רוחלה יפה ז ,רחלעאוי נָאך יענע שיינע 

 עוד נכסף ליבי. .בענקט דָאס הַארץ, נָאך הַײנט
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 ומה הולך עם ברלה? בערעלען  ,ווי גייט דָאס עּפעס  
 אברהמ'ל מה עושה? ?  אֿברהמלע ווָאס מַאכט

 וזלמ'לה ויוסלה? ? און זַאלמעלע און יָאסעלע
 ;הרבה בכם נזכר .זייער ָאֿפט ֿפון אַײך געטרַאכט

 חולם עליכם, קינדרלך, ,ט ֿפון אַײך קינדערלעך`געחלומ
 רואה אותי אתכם, .געזען זיך אין דער מיט
  ,ידלךיזקנים הפכנו,  ,געווָארן ַאלטע ִדעלעך

 חיים עפים מהר! !  ווי שנעל דָאס לעבן ֿפליט

 :פזמון :ןרעֿפרע  
 אוי, מי ימצא שנים עברו, ,אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן

 זמן יפה כל כך? ? יענע שיינע צַײט
 אוי חיי ילדות ויופי, ,אוי דָאס יונגע שיינע לעבן

 רחוקים הם כבר. .איז ֿפון אונדז שוין ווַײט
 אוי, מי ימצא שנים עברו, ,אוי ווו  נעמט מען צוריק די יָארן

 משה'לה רעי? ? משהלע מַײן ֿפרַײנד
 פעם,גם לכאבים של  ,אוי נָאך יענע יונגע לַײדן

 עוד נכסף ליבי. .בענקט דָאס הַארץ נָאך הַײנט
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 יוצא לי לדרך ארויספארַאיךַמירַ
לקסליד  תרגום: אליעזר ואמירה דור פא 

 

 יוצא לי לדרך בעגלה מכוסה, ן ענגער בוידרויס אין א  ר איך מיר א  פא    

 סוסים ארבעה לרוחבה. מיט פערדעלעך פיר אין דער ברייט,

 בחושך, סופה, לא רואים שום דבר, מע זעט ניט די וועלט -וויוגע  חושך, א   א  

 ..נטוש הוא השביל ומושלג. רשנייט...רווייט און פא  דער וועג איז פא  

 ויו, סוסונים שלי, פערדעלעך, וויא   -וויא  

 ויו, נשרים שלי, דלערלעך,א   וויא   -וויא  

 על!את הראשים שאו אל  ר די קעפעלעך הויך!הייבט נא  

 את הנוסעים תקחו, רשווינדעלעך,פירט די פא  

 העצמות חלצו, -טרייסלט די ביינדעלעך 

 ויו, יצא העשן!  רויך! ל א  ז גיין זא  , א  וויא  

  



27 

 

 נוסע אחד מבקש "סע מהר,      רט גיך,רשוין בעט מיך: "רב יידל, פא  איין פא  

 אני ממהר לצדיק" ך צום גוטן יידן!"רף דא  איך דא  

 -שני מצטעק: "סע לאט, סע לאט,  -רט מעלעכקע פא  דער צוויטער שרייט: "פא  

 אוי כואבים הטחורים!" אוי, מיינע מערידן!"

 ויו,  סוסונים שלי, פערדעלעך וויא   -וויא  

 ויו, נשרים שלי, -דלערלעך א   וויא   -וויא  

 אל תשמעו לכולם! ס ריידן די לייט!הערט ניט ווא  

 מי לי הצדיקים? גוטע יידעלעך,ווער מיר 

 מה לי הטחורים? -ס מיר מערידעלעך ווא  

 ויו, קרוב הפונדק! קרעטשמע איז ניט ווייט! , א  וויא  

 נכנס למרזח באמצע הליל כטגעקומען אין קרעטשמע שפעט אין דער נא    

 מוצא גרמני על הבר, ג,דייטשל ביים ווא   רט א  און טרעף דא  

 יהודי, בעל חשבון, עם ראש של ברזל, פן אייזערנער קא  חשבון, א   -בעל ייד א   א  

 "לחיים" עושה עד מחר. ג...לחיים ביז טא   כט א  און ער מא  

 אוי, פונדקון שלי, אוי, קרעטשמערל -אוי

 אוי, גרמנון שלי, אוי, דייטשעלע, -אוי

 תחיה לי שנים ארוכות! ר!נגע יא  לט איר לא  לעבן זא  

 תן לי לשתות עוד כוס כוסע, מיר א  גיט 

 אבל גדולה מאד, -גרויסע  בער א  א  

 ויו, עוד כמה כוסות! פאר! , גיט נאך א  וויא  

 הכוס נגמרה, הלכה גם שניה, -כוסע, די צוויטע אויך  גענומען א    

 ...שמח הייקה שלי ער שמייכלט און פרייט זיך, מיין דייטש...

 נתתי סוסים, עגלה בשתייה רטרונקען די בויד,פערדלעך, פא  רטרונקען די פא  

 חזרתי עם שוט לביתי. היים מיט דער בייטש...געקומען א  

 אל נא תבכי, אשתי,  ווין ניט, מיין ווייבעלע,

 אל תבכי, יונתי,  -וויין ניט, מיין טייבעלע 

 גרוש לשבת לא מוצאים, שן אויף שבת ניטא!קיין גרא  

 א, אל נא תדאגי,ׁש רג זיך ניט,, זא  שא   - שא   -שא  

 א, אל תקונני,ׁש  -ר ניט ג נא  , קלא  שא   -שא   -שא  

 וויו, עוד יש אלוהים!  !... ך דא  ט איז נא  גא   א   -!  וויא  
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 היי, כלייזמרים ריםהעי,ַקלעזמאַ 
 דורואמירה תרגום: אליעזר  טעקסט און מוזיק: מרדכי געבירטיג

  

 
 ,כליזמרים, אחים, נגנו נא ברידער!-רים, גוטעהעי, קלעזמא  

 -יין טוב לכם אביא  -קומט פון מיר אויף וויין איר בא  
 x 2        נא כסו בשיר שמח, x 2       פריילעך לידל, שפילט מיר אויף א  

 שחורה שלי. -המרה שחורה איין.-שלעפט מיין מרה

 על ליבי יורד העצב, רצן,טרויעריק איז מיר אויפן הא    

 משהו שם מיבב, גט און קוועלט,רט עפעס נא  כ'פיל, דא  
 x 2         נשמתי מתגעגעת, x 2         ך עפעס מיין נשמהס'בענקט נא  

 לא אדע מה לי חסר. ס מיר פעלט.און איך ווייס נישט ווא  

 הרדימו,הי נגנו, בצליל  יערע טענעררוויגט מיט א  שפילט, פא    

 את הצער בליבי, רץ,עמיר דעם אומעט אין מיין ה
 x 2    כמו שאמא אז הרדימה x 2          רוויגןמע פלעגט פא  ווי מיין מא  

 בשיר ערש מכאובי. לידעלע מיין שמערץ. מיט א  

 הי, נגנו לי שיר שמח, פריילעך לידל, שפילט מיר אויף א    

 כה עצוב השיר היום! היינט,עפעס שפילט איר טרויעריק 
 x 2     שת,ק  מתייפחים חליל וַ  x 2       -ס פלייטל, ס'ווינט דער פידלס'וויינט דא  

 מסביב בוכה הכל. רום מיר עפעס וויינט.לץ א  א  

 כליזמרים, אחים, נגנו נא, ברידער!-רים, גוטעהעי, קלעזמא    

 -יין טוב לכם אביא  -קומט פון מיר אויף וויין איר בא  
 x 2        נא כסו בשיר שמח, x 2       פריילעך לידל, שפילט מיר אויף א  

 שחורה שלי. -המרה שחורה איין.-שלעפט מיין מרה
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 אביב -פרילינג  (7491 ווילנע, סעפטעמבער )געטא  גַפרילינ
 טשערגינסקי, ווערטער: שמערקע קא  
 מוזיק: אברהם ברודנא  

 דורואמירה תרגום:  אליעזר 
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נדזשע אין געטא    תוע ה כאן בגטו, איך בלא 

ון געסל צו געסל  סמטה לסמטה בו, פ 

רט: ינען קן א   אינני מוצאת שום פינה: און קען ניט געפ 

 לא נמצא, אהובי  ניטא  איז מַײן ליבער, 

ריבער? גט מען א   איך עומדים במשא? י טרא 

רט.מענטשן, א   טש א  א  גט כא   אימרו אנשים לי מילה. זא 

  

 רקיע התכלת -דער הימל דער בלויער 

 ,מאיר את ביתי כבר -עס לייכט אויף מיין היים איצט 

ון? ב איך איצט דערפ  ס זשע הא   אך מה לי ממנו עכשיו? א 

ה כקבצן  איך שט י א  בעטלער  עֹומד 

    לפני כל מפתן בַײ יעטידן טער

 נא תנו לי קצת שמש, רק קצת. א  ביסעלע זון. –און בעטל 

 
 :רעפרען

 

 :פזמון

רילינג, נעם צו מַײן טרער,  פרילינג, קח את העצב, פ 

 ונא השב לי, און ברענג מַײן ליבסטן,

 את אהבתי. מַײן טרַײער צוריק.

ליגל בלע, רילינג, אף דַײנע פ   פרילינג, עלי ְכנף התכלת, פ 

רץ מיט א  נעם  x 2                       את לבבי קח     x 1                           מַײן הא 

 והבא לאוצרי. און ברענג עס צו מַײן גליק.

   

רבעט  -אלך לעמל יום  איך ג צו דער א 

רבַײ אונדזער שטיבל, א   -ַבּדרך ביתנו  פ 

כט. –אין טרער  רמא  א   אטומה. דלתו  -ְבעצב  דער טער פ 

ג א  צעהעלטער,  ביום אור וזוהר, דער טא 

רעלקטע, א   נובלים הפרחים שם, די בלומען פ 

נען  כט. –ז יא  ר ז איז אך נא  א   גם להם חשיכה.   -לים מ  קְ  פ 
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כט אף צוריקעגס, ר נא  א   בלילה אשובה, פ 

יעט דער טרער,  כואב בי העצב, עס נא 

סטו,  , הא  ט דא  רט.א   כי כאן לי חיכית  רבֹות, ליבסטער, געא 

טן ט דא  אינעם שא   כי כאן בצללים א 

ט איז, ך קענטיק דַײן טרא   רים צעדיָך,ּכינ   נא 

רט.  לעגסט קושן מיך ליבלעך און צא   היית נושק לי ברוך. פ 

 
 :רעפרען

 

 :פזמון

רילינג, נעם צו מַײן טרער,  פרילינג, קח את העצב, פ 

 ונא השב לי, ברענג מַײן ליבסטן,און 

 את אהבתי. מַײן טרַײער צוריק.

ליגל בלע, רילינג, אף דַײנע פ   פרילינג, עלי ְכנף התכלת, פ 

רץ מיט  x 2                       את לבבי קח     x 1                           א  נעם מַײן הא 

 והבא לאוצרי. און ברענג עס צו מַײן גליק.

  

רילינג ר דער פ   אביב השנה ס'איז הַײיא 

נגעקומען. רי א  ר פ   כה הקדים להגיע, גא 

ך דיר. ט נא  פ  ט זיך בענקשא   ליבלב געגוע ליבי, געבליט הא 

 כמו אז עוד אראך , איך זע דיך י איצטער

דן מיט בלומען, לא   פרחים בידיך, בא 

רדיקער גסטו צו מיר.  לקראתי.שמח, הולך  א  פ 

  

סן רגא  א  ט פ   השמש הציפה די זון הא 

לן רטן מיט שטרא   הגן בקרניה,  דעם גא 

ט די ערד זיך אין גרין. צט הא  רא  ץ. צעשפ   בירק הכל מתפר 

 אהוב ויקר לי מַײן טרַײער מַײן ליבסטער

לן? א  רפ  א   איכה זה אבדת? ו  ביסטו פ 

ון מַײן זין. רס פ   מראשי לא יוצ א.אתה  דו גסט ניט א 

 
 : רערפרען

 

 : פזמון

רילינג, נעם צו מַײן טרער...  פרילינג, קח את העצב... פ 

 ונא השב לי, און ברענג מַײן ליבסטן,

 את אהבתי. מַײן טרַײער צוריק.

ליגל בלע, רילינג, אף דַײנע פ   פרילינג, עלי ְכנף התכלת, פ 

רץ מיט  x 2                       את לבבי קח     x 1                           א  נעם מַײן הא 

 והבא לאוצרי. און ברענג עס צו מַײן גליק.
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 תחת לוֶבן כוכֶביָך רַדיינעַווייסעַשטערןעאונט 

 דורואמירה תרגום: אליעזר  טעקסט: א. סוצקעווער, מוזיק: א. ברודנא
 

 

 
  

 יָךן כוכב  תחת לוב   שטערןאונטער דיינע ווייסע 

ט  נטשטרעק צו מיר דיין ווייסע הא    ,חור ידָךצְ לי הוש 

 ,יָךל  דמעות א   -י מילותַ  מיינע ווערטער זענען טרערן

 .בָךמבקשות שלוה  נט.ווילן רוען אין דיין הא  

ה, ה זע, עס טונקלט זייער פינקל,  ,ם בינתייםעם אורַ ּורא 

 ,מבטָך בחשכת שאול אין דיין קעלערדיקן בליק,
 x 2          עדיין מקוםולי אין  x 2       רנישט קיין ווינקלב גא  און איך הא  

 .להחזיר דורון לָך זיי צו שענקען דיר צוריק.
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 הן אתָך, אהּוב, בשקט, ט מיין טרייער,ך, גא  און איך וויל דא  

 רכושי,סוד ֲאַחלוק  רמעג,דיר פארטרויען מיין פא  

   ,אש בוערתבליבי ה פייער, א   רצן ברענטמיין הא  אין 

 .י טובליםימַ באש ו און אין פייער מיינע טעג.

ר אין קעלערן, אין לעכער, מרתף נא   בור ַמגיע, מ   ,מ 

 ה,כ  רצחני בושקט  וויינט די מערדערישע רו,
 x 2          ארּוץ, אגביַה, על גגות x 2       לויף איך העכער, איבער דעכער,

 י? , א  : אייך  מחפש ווו ביסטו, ווו? -און איך זוך 

 

  

 ל מנוסה אותי ַמבריַח, גן מיך משונהנעמען יא  

 צעד זר, ויבבה, טרעפ  און הויפן מיט געווֹוי,

 ,מיתר קרועַ  -אני וֲ  צטע סטרונע,געפלא   א   -הענג איך 

 שר עכשיו אליך כך: זוי:און איך זינג צו דיר א  

 יָךן כוכב  תחת לוב   אונטער דיינע ווייסע שטערן

ט  נטשטרעק צו מיר דיין ווייסע הא    ,חור ידָךצְ לי הוש 
 x 2         ,דמעות אליָך -י מילותַ  x 2       זענען טרערן -מיינע ווערטער 

 .ָךּבמבקשות שלוה  נט.ווילן רוען אין דיין הא  
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לַשויןַקומעןַדיַגאולה  כבר הגאולהשתבוא   זא 
 תרגום: אליעזר ואמירה דור טשערגינסקישמערקע קא  טעקסט: 

 מוזיק: הרב קוק

  

 
 

רצן לעט אויפן הא  נגעזא   -מועקה על לב רובצת  א 

כט מען א  לחיים,  נעשה לחיים, מא 

זט ניט רוען,  - רפהאם הצער לא מ אויב דער אומעט לא 

 ו שיר נשיר.חנאנ זינגען מיר א  ליד. 

נפן, איז  -אם טיפה של יי"ש אין לנו  ניטא  קיין ביסל ברא 

 בואו נשתה מים, מיר טרינקען מים,לא  

ך חיים   מים הם חיים, ריה -מים חיים איז דא 

ך א    רף נא  ס דא   יהודי צריך? עוד מה ייד? ווא 

ל שוין קומען די גאולה : רעפרען    : שתבוא כבר הגאולה,פזמון זא 

ל שוין   x 2                   שתבוא כבר הגאולה,  x 2                        קומען די גאולהזא 

ל שוין קומען די גאולה                     שתבוא כבר הגאולה, זא 

 משיח בא מייד! לד!משיח קומט שוין בא  
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 זה הדור כולו חייב ס'איז א  דור פון כולו חייב,

נים,  רא   ,דיוטיםה  אל תהיו  זייט ניט קיין נא 

 משיח -ומרוב חוטאים  משיח -און פון זינדיקן 

 !ההרבמא ב   גיכער קומען וועט!

טעלע אין הימל, ך, דו טא   אבא'לה שבשמים, א 

 שמע לבני רחמנים, ס'בעטן בני רחמנים,

ל ניט קומען,   יבוא משיח לאש זע, משיח זא 

 ...מדי קצת מאוחר שפעט...א  ביסעלע צו 

ל שוין קומען די גאולה : רעפרען    : שתבוא כבר הגאולה,פזמון זא 

ל שוין קומען די גאולה   x 2                   שתבוא כבר הגאולה,  x 2                       זא 

ל שוין קומען די גאולה                     שתבוא כבר הגאולה, זא 

 משיח בא מייד! לד!קומט שוין בא  משיח 

נצן ביימער אין די וועלדער,    ,מרקדים עצים ביער ס'טא 

 כוכבי רקיע, שטערן אויפן הימל, 

 רב ישראל, המחותן רב ישראל, דער מחותן,

 בתוכם, לוב ובס דרייט זיך אין דער מיט. 

 יתעורר אז המשיח ס'וועט זיך אויפוועקן משיח

 הנצח,תנומת מ פון זיין טיפן דרימל, 

 כאשר ישמע את ווען ער וועט  דערהערן

 התפילה. -שירתנו  אונדזער תפילהדיקע ליד. 

ל שוין קומען די גאולה : רעפרען    : שתבוא כבר הגאולה,פזמון זא 

ל שוין קומען די גאולה   x 2                   שתבוא כבר הגאולה,  x 2                       זא 

ל שוין קומען די גאולה                     שתבוא כבר הגאולה, זא 

 משיח בא מייד! לד!משיח קומט שוין בא  

 


