
ֿפידלער אױֿפן דַאך
ֿפון ענגליש: שרגא ֿפרידמַאן

טרַאדיציע

טוֿביה׃
ַא ֿפידלער אױֿפּן דַאך.  משוגע, נײן?  ָאבער בַײ אונדז אין ַאנַאטעװקע איז יעדער אײנער ַא מין ֿפידלער אױֿפן דַאך, װָאס װיל אױסקרַאצן 

ַא ּפשוטן הַארציקן ניגון, און נישט ברעכן דעם קָאּפ.  און עס איז נישט ַאזױ לַײכט.  װעט איר מסּתמא ֿפרעגן, ֿפַארװָאס בלַײבן מיר דָא 
זיצן, אױב די סּכנה איז ַאזױ גרױס?  מיר בלַײבן, װַײל ַאנַאטעװקע איז אונדזער הײם.  און װי הַאלט מען עס טַאקע אױס?  אױף דעם הָאב

איך אײן ענטּפער-- גָאט איז ַא ֿפָאטער און הײליק איז זַײן ּתורה!

ייִדן׃
טרַאדיציע! טרַאדיציע! טרַאדיטציע!
טרַאדיציע! טרַאדיציע! טרַאדיטציע!

טוֿביה׃
יָא, אין זכות ֿפון אונדזער הײליקער טרַאדיציע זענען מיר ַאזױ אױסגעשטַאנען דורות אױף דורות.  בַײ אונדז אין ַאנַאטעװקע טוט מען ַאלץ

לױט דער ּתורה -- װי מ׳עסט, װי מ׳שלָאֿפט, און װי מען טוט זיך ָאן -- אלץ לױט דער ּתורה.  למשל, ַא היטל אױֿפן קָאּפ, ַא טלית-קטן 
אױֿפן לַײב, ַאלץ צײכן ַאז גָאט איז ַא ֿפָאטער און מיר זענען די שָאף.  ֿפרעגט זיך ַא ֿפרַאגע׃ װי אזױ הָאט זיך דָאס ַאלץ ָאנגעהױבן?  ַא... 

װעל איך אַײך זָאגן, ַאז איך װײס נישט.  ַאזױ שטײט געשריבן.  און טַאקע בזכות ֿפון אונדזער ּתורה װײסט יעדער ֿפון אונדז װער ער איז,
און װָאס גָאט הָאט אים בַאֿפױלן.

טוֿביה מיט די טַאטעס׃
װער, טָאג און נַאכט, 

װָאס מוז זיך מיִען און קלָאגן,
דַאװנען יעדן מָארגן

ברענגען ברױט ַאהײם.
און װער הָאט דָאס רעכט

צו זיצן אױבן ָאן
און הָאבן אױך דָאס לעצטע װָארט?

ַאלע׃
דער טַאטע, דער טַאטע, טרַאדיציע!
דער טַאטע, דער טַאטע, טרַאדיציע!

גָאלדע און די מַאמעס׃
װער ֿפון אונדז דַארף ָאּפהיטן ַא ייִדיש הױז,

ַא רויִק הױז, ַא ּכשר הױז?
װער דַארף זײגן קינדער, הַאלטן אױף דער שױס,

ּכדי דער טַאטע איז ֿפרַײ צו גײן אין שול?

ַאלע׃
די מַאמע, די מַאמע, טרַאדיציע!
די מַאמע, די מַאמע, טרַאדיציע!

די בנים׃
אין חדר ַא דרַײ-יָאריקער,

בַײ צען ַאן ַארבעטסיונג,
מע זָאגט, ַא ּכלה װַארט אױף מיר--

איך הָאף -- ַא שײנע
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ַאלע׃
די בנים, די בנים, טרַאדיציע!
די בנים, די בנים, טרַאדיציע!

די טעכטער׃
און ּכשרן דָאס ֿפלײש -- 

ַאזױ װי מַאמע הײסט,
און װער װעט זַײן מַײן חתן,

דער טַאטע נָאר ער װײסט.

ַאלע׃
די טעכטער, די טעכטער, טרַאדיציע!
די טעכטער, די טעכטער, טרַאדיציע!

די טַאטעס׃
די טַאטעס!

די מַאמעס׃
די מַאמעס!

די בנים׃
די בנים!

די טעכטער׃
די טעכטער!

ַאלע׃
טרַאדיציע!  טרַאדיציע!

טוֿביח׃
און ָאט אין אונדזער קלײנעם שטעטל הָאבן מיר געהַאט ֿפַארשײדענע טיּפן, קָאטָארי װעלכע ָאט, למשל, יענטע די שדכנטע...

יענטע׃
אֿברהם, כ׳הָאב ַא גָאלדענעם שידוך ֿפַאר אַײער זון.  א מײדל ַא בריליַאנט.

אֿברהם׃
װער איז זי?

יענטע׃
רחל, דעם שוסטערס ַא טָאכטער.

אֿברהם׃
רחל, קױם װָאס זי זעט. ּכמעט אין גַאנצן ַא בלינדע.

יענטע׃
דעם אמת אֿברהם, װָאס איז דָא צו זען בַײ אַײער זון?  ֹלױט דעם װָאס זי זעט, און לױט דעם װי ער זעט אױס -- ס׳איז ַא שידוך ֿפון הימל.

טוֿביה׃
און ר׳ נחום דער בעטלער...
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נחום׃
ַא נדֿבה, שענקט ַא נדֿבה...

לײזער׃
נַאט אַײך, ר׳ נחום, אײן קָאּפיקע.

נחום׃
אײן קָאּפיקע?  יענע װָאך הָאט איר מיר געגעבן צװײ קָאּפיקעס?

לײזער׃
כ׳הָאב געהַאט ַא שװַאכע װָאך.

נחום׃
נו, ַאז איר הָאט ַא שװַאכע װָאך, דַארף איך לַײדן?

טוֿביה׃
און דער װיכטיקסטער ֿפון ַאלע, אונדזער בַאליבטער רבי...

מענדל׃
רבי, מעג איך אַײך ֿפרעגן ַא שאלה?

רבי׃
װָאס ֿפַאר ַא שאלה, זון מַײנער?

מענדל׃
איז דען דָא ַא ברכה ֿפַארן קײסער?

 
רבי׃

 װעט בענטשן דעם צַאר ניקָאלַאי און ָאּפהיטן אים װַײט, װַײט ֿפון אונדז!מי יתן און דער קדוש ברוך-הואַא ברכה ֿפַארן קײסער? ַאװדאי.  

טוֿביח׃
איצט הָאבן מיר ֿפון ״זײערע״ אין אונדזער שטעטל.  און זײ זַײנען ַא סך מער ֿפון אונדז.  יעװָא ּפרעװָאסכָאדיטעלסטװָא דער גָארָאדָאװָאי,
יעװָא ּפרעװָאסכָאדיטעלסטװָא דער גלח און נָאך ַא סך יעװָא ּפרעװָאסכָאדיטעלסטװעס.  מיר טשעּפען זײ ניט, און דַאנקען גָאט, דערװַײל 

טשעּפען זײ אונדז ניט.  ָאבער צװישן אונדז גיט מען זיך ַאן עצה אײנער מיטן ַאנדערן.  ֿפַארשטײט זיך, עס הָאט ַא מָאל ּפַאסירט ַאז ער 
הָאט אים ֿפַארקױֿפט ַא ציג, און אים ַאהײם געשיקט ַא בָאק, ָאבער זײ הָאבן שױן לַאנג שולם געמַאכט.  הַײנט לעבן מיר אין מנוחה און 

מיט ַא רויִקן קָאּפ...

ערשטער מַאן׃
ס׳איז געװען ַא ציג.

צװײטער מַאן׃
ס׳איז געװען ַא בָאק.

ערשטער מַאן׃
ס׳יז געװען ַא ציג.

צװײטער מַאן׃
ס׳איז געװען ַא בָאק!
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ייִדן׃
ציג!

ַאנדערע ייִדן׃
בָאק!

ייִדן׃
ציג!

ַאנדערע ייִדן׃
בָאק!

ייִדן׃
ציג!

ַאנדערע ייִדן׃
בָאק!

ייִדן׃
ציג!

ַאנדערע ייִדן׃
בָאק!

ייִדן׃
ציג!

ַאנדערע ייִדן׃
בָאק!

ַאלע׃
טרַאדיציע! טרַאדיציע!  טרַאדיציע!
טרַאדיציע! טרַאדיציע! טרַאדיציע!

טוֿביה׃
!ֿפידלער אױֿפן דַאךטרַאדיציע.  טרַאדיציע.  װען ניט אונדזער טרַאדיציעס װָאלטן אונדזערע נשמות שױן ֿפון לַאנג געצַאּפלט װי ַא -- 
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שדכנטע, שדכנטע

צַײטל׃
אױ, יענטע, יענטע!

הָאדל׃
ָאבער עמעצער מוז דָאך מזװג זיװגים זַײן.  יונגע מענטשן קענען ַאזעלכע זַאכן ניט בַאשליסן.

חוה׃
זי קָאן נָאך ַא מָאל ברענגען עמעצן ַא שײנעם...

הָאדל׃
עמעצן ַא ֿפַײנעם...

חוה׃
און ַא רַײכן...

הָאדל׃
מיט ייִחוס...

שדכנטע, שדכנטע שדכן מיר צו,
װּו איז ער װּו? טו, עּפעס, טו.

שדכנטע, שדכנטע, קוק אין דַײן בוך
און זוך מיר ַא חתן צו.

חוח׃
שדכנטע, שדכנטע, ֿפיר מיך שױן גלַײך, 

ברענג אים צו מיר, שמָאל, לַאנג און בלַײך.
ברענג מיר ַא רינגל, און טו עס נָאר בלױז--

די קינאה זָאל װערן גרױס.

הָאדל׃
דער טַאטע דַארף אױף ַא מנין.

חוח׃
די מַאמע, דַארף ַא רַײכן, ַא גרַאף.

חוה און הָאדל׃
און איך דַארף מאי נֿפקא-מינה

ַא בחור, ניט װיכטיק אױב קלוג, און שַארף.

שדכנטע, שדכנטע, שדכן מיר צו,
הַײנט בין איך הַײנט, טו עּפעס, טו

ס׳קומט ָאן די נַאכט, ליג איך װידער און װײן,
איז שדכן שױן צו-- מיר ַאלײן...

צַײטל׃
ֿפון װען ָאן ביסטו ַאזױ ֿפַארינטערעסירט מיט חתנים, חוה?  און איך הָאב געמײנט, ַאז דַײן נָאז שטעקט נָאר אין די ביכער.  און דו הָאסט 

געװָארֿפן ַאן אױג אױֿפן רבינס זון.
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הָאדל׃
ֿפַאר װָאס ניט?  מיר הָאבן אײן אײנציקן רבין, און דער רבי הָאט אײן אײנציקן זון.  ֿפַאר װָאס זָאל איך ניט װעלן דָאס בעסטע?

צַײטל׃
װַײל דו ביסט ַאן ָארעם קינד, ֿפון ַאן ָארעמער הײם.  איז דעם ערשטן װָאס יענטע װעט ברענגען, װעסטו נעמען.  ניט ַאזױ?  זיכער ַאזױ.

הָאדל, אױ הָאדל, כ׳הָאב ַא שידוך ּפונקט ֿפַאר דיר!
ַא שײנער, און יונג, ַא זעכציקער מיט ֿפיר.

ָאבער ַא חתן, דָאס איז ער -- שטימט?...שטימט.

מיט מזל און מיט ברכה װעסטו צו חוּפה גײן,
און װָאס װעט זַײן ַאז נײן?  כ׳װײס ניט ַאלײן.

חוה, איך הָאב אים.  קוק אים ָאן, װי ער זיך גײט!
א לַאנגער-- איך מײן-- ַא לַאנגער אין דער ברײט.

ָאבער ַא חסן דָאס איז ער -- גרײט?.. גרײט.

און גלײּב אין דער געשיכטע ַאז ער איז ֿפון ברָאנֿפן דיק.
און שלָאגן שלָאגט ער ניכטער, דָאס איז דַײן גליק.

הָאסט געמײנט בַאקומסט ַא גרַאף?  כ׳טו דָאס בעסטע װָאס איך קען.
ָאן ַא נדן, ָאן ייִחוס, ניטָא קײן ּפָאטשעכעס.

מע גיט ַא מַאן-- איז נעם!

חוה׃
שדכנטע, שדכנטע, זעסט דָאך ַאלײן.

כ׳בין זײער יונג.  ס׳ברענט נישט, איך מײן.

הָאדל׃
לָאז אונדז ניט ֿפירן צום חוּפה װי שָאף

און הָאבן ַא מיאוסן סוף.

חוה און הָאדל׃
קלַײב יענטע, ַא ייִד מיט רחמנות, 
געדענק ביסט אױך ַא ּכלה געװען.

איך בין ניט הַארב בנאמנות...

די טעכטער  ׃
איך ציטער ֿפון שרעק און װײן!

שדכנטע, שדכנטע, טו גָארניט, טו,
ס׳ברענט ניט, כ׳הָאב צַײט, כ׳הָאב שױן געלערנט

שּפילן מיט ֿפַײער װערט מען ַאזש ֿפַארברענט.

איז, כ׳בעט אומבַאדינגט, ברענג ניט קײן רינג,
הַײנט, מַײנע ֿפרַײנד, קריגט ֿפַאר מַײן הַאנט

א חתן ֿפון חתן-לַאנד.
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װען איך ביןַ ַא רָאטשילד

טוֿביה׃
רבונו-של-עולם, הָאסט דָאך בַאשַאֿפן ַא װעלט מיט ָארעמע-לַײט.  און װײסן, װײס איך דָאך, ַאז ס׳איז גָארניט קײן שַאנדע צו זַײן ַאן 

ָארעמַאן, ָאבער ַא גרױסער ּכֿבוד איז דָאס אױך ניט.  איז װָאס װָאלט געװען ַאזױ שלעכט, װען איך װָאלט יָא געהַאט ַא קלײנער אוצר?   

װען איך בין ַא רָאטשילד
דַײדל דידל דַײדל 

דיגע דיגע דידל דַײדל דַאם
גַאנצע טעג װָאלט איך זיך בידי בַאם

װען איך בין ַא רַײכער מַאן.

הַאנט אין קַאלטן װַאסער
נישט ַארַײנגעטָאן און

דיגע דיגע דידל  דַײדל דַאם
כ׳װָאלט געהַאט ַא דַײדל בַײטל געלט

און געװען ַא זײדל אײדל מַאן.

און כ׳װָאלט מיר אױֿפגעבױט ַא הױז װי ַא ּפַאלַאץ
דװקא אין מיטן ֿפון דער שטָאט,

ַא שײנעם דַאך, און ַא קױמען װָאס בלָאזט ַא רױך,
א לַאנגע טרעּפ ֿפון הָאלץ װעט לױֿפן ַארױף,

ַא צװײטע, נָאך לענגער, לױֿפט ַארָאּפ,
ַא דריטע לױֿפט, איך װײס נָאך ניט װי חױך.

און ס׳װעט מַײן הױף זַײן ֿפול מיט קַאטשקעס און גענז.
די ׂשונים, ַאזש ּפלַאצן זָאלן זײ,

ֿפון דעם קרײען װערן די אױגן מיד.

און יעדער קװַאק און קנַאק און גָאּפל און בַאק,
דָאס הײסט׃ ״ייִדן, איך הָאב געלײגט ַאן אײ!״
און ס׳הײסט נָאך, ַאז דָא װױנט ַא רַײכער ייִד.

װען איך בין ַא רָאטשילד
דַײדל דידל דַײדל

דיגע דיגע דידל דַײדל דַאם
גַאנצע טעג װָאלט איך זיך בידי בַאם

װען איך בין ַא רַײכער מַאן.

הַאנט אין קַאלטן װַאסער
נישט ַארַײנגעטָאן און

דיגע דיגע דידל דַײדל דַאם
כ׳װָאלט געהַאט ַא דַײדל בַײטל געלט

און געװען ַא זײדל, אײדל מַאן.
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ָאט איז מַײן װַײב, מַײן גָאלדע, זעט שױן אױס ַא גֿבירטע,
גײט מיט ַא גױדער, מיט ַא בױך,

מַאכט ַא צימעס, סּתם אין ַא ּפרָאסטן טָאג.
זי װישט דעם שװײס, און זי בלָאזט זיך, גײט שױן װי ַא ּפַאװע,

און עס גײט ֿפון איר ַא רױך, 
כַאּפן ַאלע דינסטן בַאלד ַא יָאג.

און יעדער גֿביר אין שטָאט, װעט קומען צו, און ֿפרעגן מיך--
ּפונקט װי בַײ שלמה המלך-- גיט ַאן עצה מיר, איך בעט!

קרַאצט די בָארד, ר׳ טוֿביה, זָאגט ַא װָארט, ר׳ טוֿביה,
אױף די שאלות אױך דער רֿב די ּפאות דרײט.

ס׳איז ֿפַאר זײ קײן שום נֿפקא-מינה
צי מַײן ענטֿפער הָאט ַא טעם--

װער ס׳איז רַײך ֿפַארשטײט חזנות אױך!

װען איך בין רַײך, הָאב איך זיך צַײט און איך גײ
דרַײ מָאל ַא טָאג אין שול ַארַײן, 

און איך קױף מיר ַא שטָאט בַײ דער מיזרח-װַאנט.
און כ׳לערן ש״ס און ּפוסקים מיט די ֿפרומע ייִדן,

גָאטעניו, װען װעט דָאס זַײן?
אֿפשר נָאר אין אונדזער הײליק לַאנד?

װען איך בין ַא רָאטשילד
דַײדל דידל דַײדל

דיגע דיגע דידל דַײדל דַאם
גַאנצע טעג װָאלט איך זיך בידי בַאם

װען איך בין ַא רַײכער מַאן.

הַאנט אין קַאלטן װַאסער
נישט ַארַײנגעטָאן און
דיגע דיגע דידל דַאם

גָאט װָאס װַארֿפט ֿפון הימל אונדז דעם מן,
ער בַאשליסט׃ איך בלַײב ַאן ָארעמַאן,

װָאס װָאלט שױן געשטערט בַײ דיר דעם ּפלַאן --
װען איך בין ַא רַײכער מַאן?
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שבת ברכה

טוֿביה און גָאלדע׃
טַאטע זיסער, גָאט ֿפון אֿברהם,
קומען זָאל משיח שױן שנעל,
װַײל עס װַארט אױף אים

דָאס גַאנצע ֿפָאלק ֿפון יׂשראל.

ׂשרה, רֿבקה, רחל און לאה,
בענטשט די קינדער לעולמי-עד.

גָאטעניו מַײן גָאט,
און היט זײ ֿפון דער ֿפרעמד און שמד.

ַאלע׃
גָאט זָאל געבן ֿפון מזל די קרױן--

גָאלדע׃
און מקיים זַײן זָאל ער זַײן הײליק װָארט.

ַאלע׃
װען דערלעבן מיר אײניקלעך שױן?

טוֿביה׃
שבת זָאל בַײם זײדנס טיש ניט זַײן קײן ָארט.

ַאלע׃
טַאטע זיסער, גָאט ֿפון אֿברהם,

הער דָאס קול ֿפון אונדזער הײם.
לױבן מיר דיך, גָאט, מיט שלום-עליכם,

מלאכי השרת.
ָאמן.
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לחיים

טוֿביה׃
זָאל זַײן צום גוטן!  ֿפַאר ברכה און הצלחה!  ֿפַאר לעבן און געזונט זַײן!  אין ַא גוטער און מזלדיקער שעה! --

זָאל זַײן מיט גליק, לחיים.

טוֿביה און לײזער׃
לחיים, לחיים זָאל זַײן.

טוֿביה׃
זָאל דָא שױן לעבעדיק און ֿפרײלעך זַײן.

לײזער׃
כ׳װעל װי ַא מלך זַײן.

טוֿביה און לײזער׃
ַא לחיים,

זָאל זַײן מיט גליק, לחיים. 
לחיים, לחיים זָאל זַײן.

טוֿביה׃
דָאס לעבן איז ַא מישמַאש ֿפַאר אונדז.

לײזער׃
ברכות און קללות אונדז.

טוֿביה און לײזער׃
ַא לחיים זָאל זַײן!

טוֿביה׃
וׂשמחת בחגיך

שטײט בַײ אונדז ַא ּפסוק, ֿפרײען מיר זיך דָאך.

לײזער׃
בעסער, שטָאט צו זָאגן ״איכה״ --

מַאכט מען זיך ַא ׂשיםחה
װיל מען ׂשמחות נָאך!

טוֿביה און לײזער׃
זָאל זַײן מיט גליק, לחיים!

טוֿביה׃
ֹלחיים מַײן טָאכטער.

לײזער׃
מַײן װַײב.

דָאס איז ַא סיבה ַא טרַאכט צו טָאן,
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טוֿביה׃
כיבע, ַא שנַאּפס צו טָאן,

טוֿביה און לײזער׃
ַא לחיים זָאל זַײן.

לײזער׃
ר׳ מרדכי!

מרדכי׃
יָא, לײזער-װָאלף.

לײזער׃
דערלַאנגט ַאלעמען צו טרינקען.

מענדל׃
װָאס איז די ׂשמחה?

לײזער׃
כ׳נעם מיר ַא ּכלה.

מענטשן ֿפון קרעטשמע׃
װעמען, װעמען?

לײזער׃
טוֿביהס עלטסטע טָאכטער, צַײטלען.

מענטשן ֿפון קרעטשמע׃
מזל-טוֿב... ַא ׂשמחה... אין ַא מזלדיקער שעה..

צו לײזער-װָאלף!

טוֿביה׃
צו טוֿביה!

מענטשן ֿפון קרעטשמע׃
זָאל לעבן דַײן טָאכטער.

לייזער׃
מַײן װַײב.

ַאלע׃
זָאל אַײך די יָארן ֿפַארזָארגן גָאט,
געדענקט־זשע זַײן צען געבָאט׃

ַא לחיים זָאל זַײן,
מיט גליק, לחיים,

לחיים, לחיים זָאל זַײן.
עס איז ַא ׂשמחה, די ֿפרײד איז גרױס,

הַײנט לעבסטו, מָארגן אױס,
ַא לחיים זָאל זַײן.
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און מַאכט ַא ּכוסע,
דװקא נָאר ַא גרױסע,

ס׳איז ַא מזל, ייִדן,
װָאס מיר זענען דָא.

עס הָאט ַא ּפנים,
ַאז די מחוּתנים,

קומען שױן װינטשן אין ַא 
מזלדיקער שעה.

מיט מזל און מיט ברכה,
און אײביק געזונט זָאלט איר זַײן!

און אױב דער מזל איז ניט ֿפַאר אונדז,
נָאך משקה גיסט ֿפַאר אונדז,

ַא לחיים זָאל זַײן.
דַײ - דַײ - דַײ - דַײ - דַײ - דַײ

רוס׃
זַא װַאשע זדָארָאװיע,

בָאג זָאל בענטשן אַײך, נַא זדָארָאװיע,
זַײט געזונט ַאון לעבט מיט אונדז צוזַאמען אין ֿפרײד.

 ַ
זַא װַאשע זדָארָאװיע,

בָאג זָאל בענטשן אַײך, נַא זדָארָאװיע,
זַײט געזונט ַאון לעבט מיט אונדז צוזַאמען אין ֿפרײד.

רוסן׃
אױך די גױים װעלן טרינקען אַײער ֿפלעשל װַײן.

מָארגן, אױב איר מַאכט ַא ׂשמחה, רוֿפט אונדז שנעל ַארַײן.

זַא װַאשע זדָארָאװיע,
בָאג זָאל בענטשן אַײך, נַא זדָארָאװיע,

זַײט געזונט און לעבט מיט אונדז צוזַאמען אין ֿפרײד.

טוֿביה׃
לחיים!
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עס קומט ַא טָאג

ּפערטשיק, שּפרינצע, בײלקע׃
געדענקט קינדער...

יָא, ּפערטשיק.

יָא, ּפערטשיק.

װען דער ים װעט ֿפַארֿפלײצן די גַאנצע ערד.
קומט ַא טָאג שױן, קומט ַא טָאג.

װעלן ָארעם און רַײך װערן איבערגעקערט.
קומט ַא טָאג שױן, קומט ַא טָאג.

װען מיליָאנען הענט, צעבונדן ֿפרַײ,
װעלן עֿפענען די טירן ֿפון דער װעלט אױף נַײ

און די קײט װערט צעברָאכן, די בַײטש ֿפַארברענט,
און דער שװערד װערט געשמידט מיט ַאן אַײזן.

קומט ַא טָאג שױן, קומט ַא טָאג.
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זײ הָאבן זיך געגעבן דָאס װָארט

טוֿביה׃
זײ הָאבן זיך געגעבן דָאס װָארט.

הֿפקר-ּפעטרישקע.
איר הָאט זיך געגעבן דָאס װָארט? 

אומגלױבלעך!

און װּו זשע מײנט איר, איר זענט?
אין מָאסקװע?

ּפַאריזקװע?
װּו מײנען זײ, זײ זענען?

ַאמעריטשקע?
און װָאזשע קענסטו דען, װָאס?

ֿפַאסטריגעװען, דו גָארנישט?
און װער־זשע מײנסטו דו ביסט?

שלמה המלך?

מע טוט עס נישט ַאזױ
ּבַײ אונדז, איך מײן,

ס׳איז ֿפַארַאן צַײטן װען כ׳מוז זָאגן נײן.

טרַאדיציע--
שידוכים זענען געמַאכט ֿפונעם טַאטן --

דָאס טָאר ַאנדערש ניט זַײן.
ס׳ֿפערדל, אױב ס׳לױֿפט ַאלײן בַארג ַארָאּפ,

װּו שטעלט זיך עס ָאּפ?
װּו שטעלט זיך עס ָאּפ?

װּו שטעלט זיך עס ָאּפ?  צי הָאב איך ַא שטיקל דעה צו זָאגן אױף מַײן קינד?  ָאדער ֿפרעגט מען שױן נישט ַא טַאטן?

מָאטל׃
איך גיב אַײך מַײן װָארט, ר׳ טוֿביה, אַײער טָאכטער װעט בַײ מיר ֿפון הונגער ניט שטַארבן.

טוֿביח׃
איצט רעדט ער עּפעס װי ַא מענטש.  און צוריק געשמועסט׃  װָאס ֿפַאר ַא שידוך װעט עס זַײן מיט ַאן ָארעמען שנַײדער?  און צוריק 

געשמועסט׃ ער ֿפַארמָאגט דָאך ָאבער גָארניט.  און צוריק געשמועסט׃ ערגער קָאן שױן בַײ אים ניט זַײן, ס׳קָאן נָאר זַײן בעסער.

זַײ הָאבן זיך געגעבן דָאס װָארט.
הֿפקר-ציבעלעס.

זײ הָאבן זיך געגעבן דָאס װָארט-- 
אומגלױבלעך!

טוט ָאבער ַא קוק אױף איר--
זי װיל אים, דָאס טרַאכט זי--

שטײט דָאך ַא ּפסוק בַײ מיר, סלחּתי.

וֿבכן קינדער, װען שטעלן מיר די חוּפה?
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צַײטל׃
ַא דַאנק דיר, טַאטע.

מָאטל׃
ַא דַאנק דיר, טַאטע.

טוֿביה׃
 -- זײ הָאבן זיך ַאלײן געגעבן, זײ הָאּבן גענומען!  הַײנטיקע קינדער!   ה' נתן וה' לקחַא דַאנק דיר, טַאטע! 
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נסימלעך-ונֿפלָאות

מָאטל׃
ַא נס מן-השמים!  ַא נס-השמים!

גָאט, ס'איז ַא װּונדער, נסימלעך-ונֿפלָאות,
ּפונקט װי בַײ משהן מיט דער שטײן.

שטָאט אים צו בעטן, הָאט ער אים דערלַאנגט ַא שטױס.
ַאז דָאס װַאסער זָאל שױן גײן.

גָאט, ס'איז ַא װּונדער, נסימלעך-ונֿפלָאות,
איך הָאב געמײנט, ַאז ס'הַאלט שױן שלעכט,

דָאך ֿפון מצרים ֿפירסטו, גָאט, דַײן ֿפָאלק ַארױס,
און גענוג שױן זַײן ַא קנעכט.

װען ּפרעה הָאט דערלױבט צו גײן,
דָאס איז ַא נס געװען.

װען גָאט הָאט געשּפָאלטן דעם ים אױף צװײ,
דָאס איז ַא נס געװען, אױך.

ֿפון די ַאלע נסימלעך קלײן און גרױס,
דָאס גרעסטע ֿפון ַאלע נֿפלָאות,

איז געשען צו מיר, זַײ גָאט געבענטשט-- 
הָאסט ֿפון מיר געמַאכט ַא מענטש.

גָאט ס'איז ַא װּונדער, נסימלעך-ונֿפלָאות,
גָאט נעמט ַא שנַײדער בַײ דער הַאנט,

ֿפירט אים ַארַײן און נסימלעך-ונֿפלָאות,
אין דעם אױסדערװײלטן לַאנד.

הָאט דוד מעׂשה-העלד געמַאכט,
דָאס איז ַא נס געװען.

און הנוּכה צינדט מען ליכטלעך ַאכט,
דָאס איז ַא נס געװען אױך.

דָאך ֿפון די ַאלע נסימלעך קלײן און גרױס,
דער גרעסטער ֿפון ַאלע נֿפלָאות,

איז דער נס װָאס דַאכט זיך קען ניט זַײן
איך בין דַײנס און דו ביסט מַײנס.
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דער חלום

טוֿביה׃
געװַאלד!  געװַאלד!

גָאלדע׃
טוֿביה, שטײ אױף.  טוֿביה, װָאס איז דיר.  װָאס געװַאלדעװעסטו?

טוֿביה׃
װּו איז זי ערגעץ?  װּו איז װי ערגעץ?

גָאלדע׃
װער איז?  װעמען זוכסטו?

טוֿביה׃
ֿפרומע-ׂשרהן.  ֿפרומע-ׂשרה, לײזער-װָאלֿפס װַײב, איז דָא נָאר װָאס געשטַאנען.

גָאלדע׃
ֿפרומע-ׂשרה, לײזער-װָאלֿפס, זָאל זַײן ָאּפגעשײדט, איז שױן לַאנג אױף דער אמתער װעלט.  עס הָאט זיך דיר געחלומט ַא חלום.  שּפַײ 

אױס דרַײ מָאל און דערצײל מיר װָאס הָאט זיך דיר געחלומט, װעל איך דיר אױסלײגן צו גוטן.

טוֿביה׃
איז דָאס געװען ַא שרעק.

גָאלדע׃
דערצײל שױן.

טוֿביה׃
נָאר. בעטן װעל איך דיך, זָאלסט זיך נָאר ניט שרעקן.

גָאלדע׃
דערצײל שױן.

טוֿביה׃
הער זשע דעם חלום, װָאס הָאט זיך מיר געחלומט.  קודם-ּכל הָאט זיך מיר געחלומט, ַאז ס'איז בַײ אונדז ַא ׂשמחה׃  מענטשן ַא סך, ייִדן 

און װַײבער, הַײנט קלעזמָארים...דערװַײל עֿפנט זיך די טיר און עס קומט ַארַײן דַײן בָאבע צַײטל, עליה-השלום.

גָאלדע׃
מַײן בָאבע צַײטל?  װי ַאזױ הָאט זי אױסגעזען?

טוֿביה׃
ֿפָאר ַא ייִדענע װָאס לעבט שױן ניט דרַײסיק יָאר הָאט זי גַאנץ גוט אױסגעזען.  ֿפַארשטײט זיך, ַאז כ'הָאב איר דעלַאנגט ַא ברוך-הבא.  

מַאכט זי צו מיר--

בָאבע צַײטל׃
ַא ׂשמחה דָא בַײ נַאכט.

דער רֿב׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.
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בָאבע צַײטל׃
ַא חתונה געמַאכט.

דער רֿב׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.

בָאבע צַײטל׃
ַאן אײדעם ַא בריליַאנט,

װּו זעט מען דָאס אין לַאנד,
דער שנַײדער מָאטל-קַאמזױל.

גָאלדע׃
מָאטל?

בָאבע צַײטל׃
ַאן ערלעך קינד איז דָאס.

דער רֿב׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.

בָאבע צַײטל׃
ַא ייִהוס מיט ַא זכות.

דער רֿב׃
און הײסן, הײסט ער נָאך--

מַײן ֿפעטער מרדכן, דָאך,
דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל.

גָאלדע׃
ַא שנַײדער?!  זי הָאט זיכער שלעכט געהערט.  זי מײנט ַא קצֿב.

טוֿביה׃
הָאסט שלעכט געהערט, בָאבעניו,

ניט קײן שנַײדער.
דו מײנסט ַא קצֿב, בָאבע,

װָאס ער הײסט גָאר לײזער-װָאלף.

בָאבע צַײטל׃
נײן!!!

איך מײן ַא שנַײדער, טוֿביה, 
מַײן אײניקל,

מַײן קינד, מַײן צַײטל, װַײל זי הײסט נָאך מיר, 
מָאטל מוז נָאר זַײן ֿפַאר איר.

דעם שדוך איז זי װערט.

כָאר׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.
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בָאבע צַײטל׃
ֿפון הימל איז בַאשערט.

כָאר׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.

בָאבע צַײטל׃
ַא בחור ַא שטיק גָאלד,

נָאר אים הָאב איך געװָאלט.
דעם שנַײדער מָאטל קַאמזױל.

גָאלדע׃
די גַאנצע װעלט װײס שױן.  דָאס װָארט געגעבן הָאבן מיר דעם קצֿב.

טוֿביה׃
די גַאנצע װעלט װײס, בָאבע

מיט די שכנים,
דָאס װָארט געגעבן בָאבע,

מיט דעם קצֿב לײזער-װָאלף.

בָאבע צַײטל׃
נײן!!!

זָאל די װעלט װיסן, טוֿביה, 
מהיכא-ּתיתי.

װָאס שַײך לײזער-װָאלף, איז הער זיך צו,
טוֿביה, זוך ַאן עצה דו.

כָאר׃
ַא ברכה אין דַײן הױז, מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.

דו װײסט נָאך ניט, װי גרױס, מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.
ַא בחור ַא בריליַאנט.

װּו זעט מען דָאס אין לַאנד,
דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל.

טוֿביה׃
ס'געװען ַא קצֿב!

כָאר׃
דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל.

טוֿביה׃
ס'איז לײזער-װָאלף!

כָאר׃
דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל.
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שַא! שַא!
קוק!

װער איז דָאס?
װער איז דָאס?
װער קומט ָאן?

װער? װער? װער? װער? װער?
װָאס ֿפַאר ַא געשטַאלט?

צו ַאל די בײזע רוחות!

שטימען׃
ס'קָאן ניט זַײן!

נײן?
אֿפשר יָא?

אױ װײ!
לָאמיר זָאגן סליהות!

כָאר׃
אױ, דעם קצֿבס װַײב קומט ָאן ֿפון יענער װעלט

ס'איז דעם קצֿבס װַײב, קוקט װי זי גײט און שעלט.
ֿפרומע-ׂשרה, ֿפרומע-ׂשרה,

ֿפרומע-ׂשרה, ֿפרומע-ׂשרה, ֿפרומע-ׂשרה.

ֿפרומע-ׂשרה׃
הָאט דַײן טָאכטער טַאקע חתונה שױן מיט מַײן לײזער?

כָאר׃
מיט איר לײזער.

ֿפרומע-ׂשרה׃
ֿפע, דָאס װעסטו דָאך ניט טָאן דַײן שכנה ֿפרומע-ׂשרה!

כָאר׃
ֿפרומע-ׂשרה.

ֿפרומע-ׂשרה׃
הָאסטו טַאקע קײן רחמנות ניט אויף מַײן נשמה?

כָאר׃
איר נשמה.

ֿפרומע-ׂשרה׃
און דו גיסט ַאװעק מַײן גַאנץ ֿפַארמעגן ֿפַאר ַא ֿפרעמדע.

כָאר׃
גָאר ַא ֿפרעמדע.
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ֿפרומע-ׂשרה׃
װָאס איז דער טַײטש? זָאג זשע װָאס?

ֿפַאר װָאס דַײן טָאכטער זָאל מיך ירשענען?
נעמט צו מַײן שטוב, און װָאס זי קָאן, 

און מַײנע ּפערל אױך, סטַײטש.

כָאר׃
סטַײטש, דו לָאזט ַאזױ דַײן טָאכטער--

איר ירשענען?

ֿפרומע-ׂשרה׃
ּפערל!

כָאר׃
שטוב!

ֿפרומע-ׂשרה׃
ּפערל!

כָאר׃
ַאלץ!

ֿפרומע-ׂשרה׃
ּפערל!

כָאר׃
נעמט!

ֿפרומע-ׂשרה׃
ּפערל!

כָאר׃
סטַײטש!

ֿפרומע-ׂשרה׃
טוֿביה!

כָאר׃
טוֿביה!

ֿפרומע-ׂשרה׃
ַאזַא למדן װי דו, טוֿביה, װעט עס ניט דערלױבן.

כָאר׃
ניט דערלױבן.

ֿפרומע-ׂשרה׃
זָאג מיר, ַאז ס'איז ניט געשטױגן, װעל איך מיר ַאנטלױֿפן.
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כָאר׃
מיר ַאנטלױֿפן.

ֿפרומע-ׂשרה׃
שװער זיך, ַאז דַײן טָאכטער װעסטו ניט צום חוּפה ֿפירן.

כָאר׃
חוּפה ֿפירן.

ֿפרומע-ׂשרה׃
און אױב ניט, הער, װי ַאזױ איך קום און שטער דַײן ׂשמחה.

כָאר׃
שטער דַײן ׂשמחה. שששש!

ֿפרומע-ׂשרה׃
הָאט צַײטל חתונה מיט לײזער-װָאלף,

ַאז ָאך און װײ צו זײ.
זי'ט לעבן מיט אים דרַײ װָאכן.

און װען די דרַײ װָאכן גײען אױס,
קום איך צו איר בַײ נַאכט,

און כ'נעם זי ָאן בַײם הַאלדז, און....

הַאק איך ָאן דַײן צַײטֹל,
קנַאק איך ָאן דַײן צַײטל,

הַאק איך ָאן דַײן צַײטל, ַאַאַאַאַא!
נַא דיר דַײן דרשה-געשַאנק אױב זי נעמט מַײן לײזער-װָאלף!

גָאלדע׃
אין טַײך זָאל דָאס ֿפַאלן! אין דער ערד זָאל דָאס זינקען! טֿפו, טֿפו, טֿפו!  ַא בײזער, ַא װיסטער, ַא ֿפינסטערער חלום אױף דעם קצֿבס קָאּפ

און אױף זַײנע הענט און ֿפיס!  מסּתמא, ַאז מַײן בָאבע צַײטֹל, איז זיך מטריח ֿפון יענער װעלט קומען ַאהער ָאּפגעבן מזל-טוֿב, בַאדַארֿפן 
מיר זָאגן, ס'זָאל זַײן אין ַא גוטער שעה, ַא מזלדיקער, ָאמן-סלה.

טוֿביה׃
ָאמן-סלה.

גָאלדע׃
ַא ברחה אױף מַײן קָאּפ, מזל-טוֿב, מזל-טוֿב,
מַײן בָאבע צַײטל זָאגט, מזל-טוֿב, מזל-טוֿב.

ַאן אײדעם ַא בריליַאנט,
ֿפון מַײן משּפחה שטַאמט,

דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל.

טוֿביה׃
און װָאס מיט יענעם יַאט?

גָאלדע׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב,
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טוֿביה׃
ס'איז גָארניט ַאזױ גלַאט.

גָאלדע׃
מזל-טוֿב, מזל-טוֿב,

טוֿביה׃
טָא הַאלט דָאס בָאבעס װָארט,
און נעם, װי הײסט ער דָארט?

גָאלדע׃
דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל.

טוֿביה און גָאלדע׃
,דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל
,דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל
!דער שנַײדער מָאטל קַאמזױל
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טָאג-ַאַײן, טָאג אױס

טוֿביה׃
איז דָאס מַײן מײדעלע, דָאס קלײנע?

איז עס דָאס ייִנגעלע, איך זע?

גָאלדע׃
גיט נָאר ַא קוק, װי שױן דערװַאקסן

זענען זײ?

טוֿביה׃
װען איז זי ַאזױ שײן געװָארן?

װען איז ער אױסגעװַאקסן הױך?

גָאלדע׃
ערשט נעכטן הָאבן זײ געשּפילט אין חױף.

מענער-כָאר׃
טָאג-אַײן, טָאג-אױס, 
טָאג-אַײן, טָאג-אױס,

דָאס איז אונדזער לױן,
ס'קערנדל הָאט געגעבן בלומען

און איבער נַאכט װַאקסט אױס ַא בױם.

ֿפרױען-כָאר׃
טָאג-אַײן, טָאג-אױס, 
טָאג-אַײן, טָאג-אױס,

דָאס איז דַײן בַאשער.
לױֿפן די יָארן נָאך ַאנַאנדער,

טרָאגן זײ ֿפרײדן מיט ַא טרער.

טוֿביה׃
זָאל איך מיט עצהות זײ ֿפַארזָארגן?

זָאל איך זײ העלֿפן אֿפשר, זָאג?

גָאלדע׃
גָאט, העלף זײ יעדערן ֿפרימָארגן,

טָאג בַײ טָאג.

ּפערטשיק׃
זײ זעען אויס װי נַײ-געבױרן.

הָאדל׃
ּפונקט װי ַא נַײ ּפָארֿפָאלק זעט אױס.

ּפערטשיק און הָאדל׃
איז נָאך ַא חוּפה דָא ֿפַאר אונדז , נָאר בלױז?
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ַאלע׃
טָאג-אַײן, טָאג-אױס,
טָאג-אַײן, טָאג-אױס,

דָאס איז דַײן בַאשער.
לױֿפן די יָארן נָאן ַאנַאנדער,

טרָאגן זײ ֿפרײדן מיט ַא טרער.
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איצט הָאב איך די גַאנצע װעלט

ּפערטשיק׃
איך בין זײער גליקלעך הָאדל.  זײער גליקלעך.

הָאדל׃
איך אױך, ּפערטשיק.  װָאס איז?

ּפערטשיק׃
ביז איצט הָאב איך געמײנט,
ַאז כ'הָאב די גַאנצע װעלט,

איז דָאס ַא ליגן געװען.
כ'הָאב זיך ַא ציל געשטעלט,

צו ענדערן די װעלט-- 
איז דָאס ַא נס דָא געשען.

עס איז מיר שױן ּכדַאי צו שטַארבן,
כ'הָאב שױן מיט װעמען צו לעבן אױך.

איצט הָאב איך די גַאנצע װעלט,
ניט בלױז די גַאנצטע װעלט
און אֿפשר טַאקע נָאך מער,

אחוץ דעם װָאס כ'הָאב די װעלט,
ביסטו מיר אױך נָאך בַאשערט.

גײ װײס, ֿפון װַאנען
נעמט זיך ַאזַא װַײב, 

װָאס װעט דיר געטרַײ זַײן, געטרַײ אין הַארץ ַאון לַײב.

הָאדל׃
כ'בין געשטַאנען אין דער זַײט

ָאּפגעװַארט דיך.

ּפערטשיק׃
װער װײסט, אױב מָארגן

הָאבן מיר ַא הײם?

הָאדל׃
דו ביסט מַײן הײם , טָא

לָאז מיך ניט ַאלײן

ּפערטשיק׃
װַארטן װעסטו ניט ַא יָאר.

הָאדל און ּפערטשיק׃
ּפשוט און קלָאר.

עס איז מיר ּכדַאי שױן צו שטַארבן
כ'הָאב שױן מיט װעמען צו לעבן, אױך.
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ּפערטשיק:
איצט הָאב איך די גַאנצע װעלט,

ניט בלױז די גַאנצטע װעלט
און אֿפשר טַאקע נָאך מער,

אחוץ דעם װָאס כ'הָאב די װעלט,
ביסטו מיר אױך נָאך בַאשערט.
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טוֿביהס ענטֿפער

טוֿביה׃
כ'גלײב ניט ַאלײן װָאס איך הער, מַײן ברכה? ֿפַאר װָאס?

אױף צו לחכעיס מיר צו טָאן?  אוממעגלעך!
ַאֿפילו צַײטל און מָאטל הָאבן געבעטן, געטענהט.

און איצט, צי װיל איך, צי ניט,
ַא חתונה!

טָא װָאס װילט איר דען ֿפון מיר? איז גײט און שױן.
די בָארד רַײסט ַארױס, 
און ַאלץ איז שױן אױס.

טרַאדיציע!
הַײנט די קינדער הָאבן ניט מורא 

ֿפַאר דעם טַאטן.
און װָאס װעט זַײן מיט אונדזער ּתורה?
אײן מָאל געלָאזט דָאס ֿפערדל ַאלײן--

ַאװּו װעט דָאס גײן?  װּו װעט דָאס גײן?

װּו װעט דָאס גײן?  איר זעט דָאך ַאלײן.  א מענטש זָאגט מיר ָאן, ַאז ער גײט חתונה הָאבן.  ער בעט ניט בַײ מיר, נײן, ער זָאגט מיר נָאר 
ָאן.  ָאבער אײדער װָאס מַאכט ער זי ֿפַאר ַאן עגונה.

הָאדל׃
ער מַאכט מיך ניט ֿפַאר קײן עגונה, טַאטע.

ּפערטשיק׃
װי בַאלד איך װעל נָאר קָאנען, שיק איך נָאך איר און הָאב מיט איר חתונה.  איך הָאב זי ליב.

טוֿביה׃
ליבע.  ַא נַײער חידוש.  און צוריק געשמועסט, אונדזערע ַאלטע מנהגים זענען דָאך ַא מָאל געװען ַא חידוש, ניט ַאזױ? "איך הָאב זי ליב."  

און צוריקגעשמועסט, ַא שידוך ָאן ַא טַאטן, ָאן ַא שדכן?  און צוריק געשועסט, הָאבן ָאדם און חוה דען געהַאט ַא שדכן?  ַאװדאי געהַאט. 
װַײסט אױס, ַאז די צװײ הָאבן געהַאט דעם זעלבן שדכן.

מיר אַײף צו לחכעיס געטָאן --
װּו זעט מען דָאס דען?

גיב זײ ַא ברכה, דָאס ּפָאר
ַא חוצּפה.

כ'װעל זי ֿפַארשליסן אין שטוב, 
איך קָאן ניט -- איך מוז!

שטרַאלן די אױגן בַײ איר-- 
מיט ליבע.

טרַאדיציע!
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ליבסט מיך, סערצע?

טוֿביה,
ער איז ַא גוטער בחור, גָאלדע.  ער געֿפעלט מיר.  ער איז ַא ביסל ַא צעדרײטער, ָאבער ָאנגעזַאּפט מיט יושר ֿפון אױבן ביז ַארָאּפ.  ער 
געֿפעלט מיר.  ועל-ּכולם, הָאדל׃  װי שטײט דָארט געשריבן?  אהֿבּתי -- ער װיל זי, זי װיל אים.  טָא װָאס קָאן מען טָאן? ס'איז ַא נַײע 

װעלט, ַא נַײע װעלט.  ליבע.  גָאלדע --

ליבסט מיך, סערצע?

גָאלדע׃
צי איך װָאס?

טוֿביה׃
ליבסט מיך, סערצע?

גָאלדע׃
צי איך ליב דיך?

ֿפירן טעכטער צו דער חוּפה,
און עס קָאכט בַײ אונדז אין הױז.

ביסט שױן גַאנץ גוט צעדרײט.

גײ אין שטוב, שלָאף זיך אױס.
מסּתמא לַײדסטו ֿפון מָאגן.

טוֿביה׃
גָאלדע, כ'װיל דיר ֿפרעגן ַא ֿפרַאגע --

ליבסט מיך, סערצע?

גָאלדע׃ 
ביסט ַא נַאר.

טוֿביה׃
איך װײס.

ָאבער ליבסט מיך, סערצע?

גָאלדע׃
צי איך ליב דיך?

ֿפַאר ֿפינף און צװַאנציק יָאר װָאס כ'װַאש דַײן װעש,
כ'רַײב און ּפוץ טעּפ ֿפון מעש.

כ'הָאדעװע קינדער, כ'מעלק די קו.
נָאך ֿפינף און צװַאנציק יָאר, ֿפַאלט ליבע דיר אַײן,

נַאר דו?

טוֿביה׃
גָאלדע, װען כ'הָאב דיר דערזען
אין ַא לַאנג, װַײס חוּפה-קלײד.

צַאּפלדיק...

גָאלדע׃
כ'בין ֿפַארשעמט.
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גָאלדע׃
און מַײן הַארץ.

גָאלדע׃
הָאט געקלעמט.

טוֿביה׃
זָאגט מַײן טַאטע און מַײן מַאמע

ַאז מ'עט ליבן זיך מסּתמא.
דעריבער ֿפרעג איך, גָאלדע׃

ליבסט מיך, סערצע?

גָאלדע׃
כ'בין דַײן װַײב.

טוֿביה׃
איך װײס--

ליבסט מיך, סערצע?

גָאלדע׃
צי איך ליב אים?

ס'איז ֿפינף און צװַאנציק יָאר װָאס כ'לעב מיט אים,
כ'עס מיט אים, כ'ֿפַאסט מיט אים,

ַאלעס מיט אים -- בַײ נַאכט, בַײ טָאג, 
איז דָאס ניט ליבע, זָאג?

טיֿביה׃
ליבסט מיך, טַאקע?

גָאלדע׃
דַאכט זיך מיר ַאזױ.

טוֿביה׃
איז דַאכט זיך מיר, ַאז כ'ליב דיך אױך.

טוֿביה און גָאלדע׃
ס'איז הַײנט קײן חילוק נישט,

כָאטש ס'איז ַאלץ אײנס,
נָאך ֿפינף און צװַאנציק יָאר,

גוט ַאז מען װײסט.
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דער קלַאנג

יענטע׃
מירעלע, מירעלע, הָאב איך ֿפַאר דיר נַײעס, ַאזױנס און ַאזעלכעס.

געדענקסטו ּפערטשיק, דעם ּתלמיד-חכם?
גענדעקסטו דָאס סטודענטל?

װָאס הָאט בַאֿפױלן מָאטלען--
"גײ מַאך ַא חוּפה-טענצל, 

און דװקא גָאר מיט הָאדלען"
איז, הער זיך צו --

דער ּפערטשיק זיצט אין ּתֿפיסה, אין קיִעװ.

ַאלע׃
נײן!

יענטע׃
יָא!

ערשטער ֿפרױ׃
רֿבקה, רֿבקה, װַארט און הערט ַא מעׂשה׃

געדענקסטו ּפערטשיק, דעם ּתלמיד-חכם?
געדענקסטו דָאס סטודענטל?

װָאס הָאט געטַאנצט מיט הָאדלען?
איז, הער זיך צו ַאז הָאדל זיצט אין ּתֿפיסה, אין קיִעװ.

ַאלע׃
נײן, שרעקלעך, שרעקלעך!

צװײטער ֿפרױ׃
מירעלע, מירעלע, הָאב איך ֿפַאר דיר נַײעס, ֿפרעג שױן ניט׃

געדענקסט דעם למדן ּפערטשיק,
דער לערער ֿפון קיִעװ, 

געדענקסטו זַײנע מעׂשים, 
אױף מָאטלס-צַײטלס ׂשמחה?

איז הער זיך צו--
זיצט מָאטל שױן אין ּתֿפיסה,

ֿפַאר טַאנצן בַײ דער חוּפה.

ַאלע׃
נײן!

צװײטע ֿפרױ׃
 אין קיִעװ!
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מענדל׃
רבי! רבי!

איר װײסט, ַאז ּפערטשיק, ר' ּפערטשיק, בעל-מחשֿבות,
װָאס הָאט געהײסן טוֿביהן

ער זָאל מיט גָאלדען טַאנצן?
איז הערט זיך צו--

זיצט טוֿביה שױן אין ּתֿפיסה,
און גָאלדע גײט קײן קיִעװ.

ַאלע׃
נײן!

מענדל׃
גָאט בַאהיט!

ַאלע׃
װען גײט זי?

מענדל׃
שױן איצט!

אֿברהם׃
ייִדן, הערט ַא מעׂשה, ַא שטרָאף ֿפון גָאט -- ַא שטרָאף --

דָאס ַאלץ הָאט ּפערטשיק
אונדז ָאנגעמַאכט ַא צרה.

איז הערט זיך צו, די מעׂשה איז ַאזױ׃

ַאלע׃
װָאס?

ַאֿברהם׃
ַאז גָאלדע זיצט אין ּתֿפיסה,
און הָאדל גײט קײן קיִעװ.

מָאטל לערנט טַאנצן,
און טוֿביה איז אױס מענטש.
שּפרינצע ּפָאקט און מָאזלט,
און בײלקע הוסט און ניסט.

יענטע׃
און זעט װָאס קומט װען מענער און װַײבער טַאנצן!
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װַײט ֿפון מַײן ליבער הײם

הָאדל׃
ער איז געשיקט געװָארן קײן סיביר.

טוֿביח׃
סיביר!  און ער ֿפַארלַאנגט ֿפון דיר ֿפַארלָאזן טַאטע-מַאמע, און זַײן מיט אים אין דער קַאלטער װיסטעניש, און דָארט מיט אים חתונה צו 

הָאבן?

הָאדל׃
נײן, טַאטע, ער ֿפַארלַאנגט ֿפון מיר גָארניט.  איך װיל צו אים גײן.  איך װיל ניט ער זָאל זַײן ַאלײן.  איך װיל אים העלֿפן אין זַײן ַארבעט. 

דָאס איז דָאס גרעסטע װָאס איך דַארף טָאן.

טוֿביה׃
הָאדל, מַײן קינד-- הָאדל

הָאדל׃
טַאטע --

װָאס זָאל איך טָאן, דו זָאלסט מיך גוט ֿפַארשטײן,
הער, ֿפַארװָאס טו איך דָאס,

אין ַא ֿפַארװָארֿפן לַאנד ֿפָאר איך ַאלײן
װַײט ֿפון מַײן ליבער הײם.

יָא, ס'איז ַאמָאל ֿפַאר מיר גענוג געװען,
טַאקע בלױז אונדזער הױז,

נָאענט מיט משּפחה און מיט ַאלעמען
דָאס איז געװען מַײן הײם.

איצט ֿפַארשטײ, ַאז ער װַארט אױף מיר,
און מיט אים צו זַײן איז מַײן ֿפליכט.
ס'װילט זיך זַײן מיט אים שױן גיך

כָאטש די ַאלטע הײם רוֿפט מיך.

טַאקע דערֿפַאר רַײסט מיר דָאס הַארץ און ציט,
כ'װיל מַײן הײם, כ'װיל אױך אים.

איז דָאס ַא חלום װָאס איז מיר צעבליט,
װַײט ֿפון מַײן ליבער הײם?

דָא, װּו מַײן הַארץ װיל בלַײבן דָא ַאלײן
איך מוז גײן, איך מוז גײן.

איצט װעל איך בלָאנדזשן עלנט װי ַא שטײן.
װַײט ֿפון מַײן ליבער הײם.

װַײל,
ער איז ֿפַאר מיר מַײן הײם.
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חוהלע

טוֿביה׃
קינד, מַײן קינד, טַײער הוהלע,

כ'קָאן גָארניט ֿפַארשטײן
װָאס איז דָא געװען

ס'איז מיר עּפעס ענג די װעלט.
ַאלץ װָאס איך זע איז ַא מײדעלע,

קלײן װי ַא ֿפײגעלע,
חוהלע, חוהלע.

אױ מַײן קינד, טַײער חוהלע,
אלע מָאל געװען ַא זיס און ּפרעכטיק קינד

װױל און גוט צו ַאלעמען,
אױ, ַאזױ שײן שײנע ֿפײגעלע,

ַאזַא זיס קלײנע ֿפײגעלע,
חוהלע, חוהלע.

חוה׃
הער מיך אױס טַאטע, זָאל איך שטַארבן אױב דו װעסט זיך רירן ֿפונעם ָארט!  איך בעט דיך, הער מיך אױס ֿפריער, טַאטע.

טוֿביה׃
 ניטָא קײן ּכרחם ָאֿב על בנים,אױסהערן זי?  װי ַאזױ?  קָאן איך ניט ֿפַארגעסן װָאס זי הָאט ָאּפגעטָאן?  און צוריק געשמועסט, שטײט דָאך 

שלעכט קינד בַײ ַא טַאטן.  און צוריק געשמועסט, צינדט זיך ָאן ַא ֿפַײער בַײ מיר אין הַארצן אױף איר.  ניטָא קײן צוריק געשמועסט, ניטָא
קײן צוריק!  נײן, חוה.  נײן-- נײן-- נײן!

חוה׃
טַאטע!  טַאטע!

ַאלע׃
טרַאדיציע, טרַאדיציע, טרַאדיציע!
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ַאנַאטעװקע

שײנדל׃
.לך-לךָאּפגעלעבט ַא לעבן, ַא שטיקל ּפַאּפיר און 

מענדל׃
לעבן הָאבן מיר אױסגעקוקט אױף משיחן.  איז ניט איצט די ריכטיקע צַײט ֿפַאר אים צו קומען? רבי, ס'גַאנצע

דער רֿב׃
װעלן מיר אים ָאּפװַארטן ערגעץ װּו ַאנדערש.  דערװַײל לָאמיר זיך שטעלן ּפַאקן.

יענטע׃
מילא, ַא גן-עדן איז ַאנַאטעװקע קײן מָאל ניט געװען.

ַאֿברהם׃
ס'איז אױך אמת.

גָאלדע׃
אײגנטלעך, װָאס הָאבן מיר דָא?

ַא ביסעלע ֿפון דעם,
ַא ביסעלע דו נעם,

יענטע׃
ַא טָאּפ,

לײזער׃
ַא ֿפַאן,

מענדל׃
ַא בַארשט,

אֿברהם׃
ַא הוט.

טוֿביה׃
מ'הָאט שױן לַאנג בַאדַארֿפט דָא אונטערלײגן ַא שװעבעלע און ברענען זָאל עס.

מענדל׃
ַא בַאנק,

אֿברהם׃
ַא בױם,

גָאלדע׃
ַאן אױװן אױך,

לײזער׃ 
און ַא שטוב.
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מענדל׃
מענטשן װָאס ֿפָארן ֿפַארבַײ ַאנַאטעװקע װײסן גָארניט אז זײ זענען דָא געװען.

גָאלדע׃
ַא שטיקל הָאלץ,

יענטע׃
ַא סמַאטע בלױז.

ַאלע׃
װָאס בלַײבט שױן דָא?

ניט ַא סך.
ס'בלַײבט נָאר ַאנַאטעװקע...

ַאנַאטעװקע, ַאנַאטעװקע,
ביסט ֿפַאריָאגט, ביסט ֿפַארּפלָאגט, ַאנַאטעװקע,

דָא הָאט דער שבת ַאזַא חן!

ַאנַאטעװקע, ַאנַאטעװקע,
ֿפול מיט הַארץ, טרױעריק שװַארץ, ַאנַאטעװקע,

ס'איז מיר בַאקַאנט דָא יעדער שטײן.

װי ַא ֿפרעמדער אין דער ֿפרעמד בין איך שױן בַאלד,
װעל איך זוכן ַא בַאקַאנט געשטַאלט

ֿפון ַאנַאטעװקע.

װַײל איך שטַאם ֿפון ַאנַאטעװקע,
ּתל געמַאכט אין אײן נַאכט, ַאנַאטעװקע,
דו, טַײער שטעטל, שטעטעלע דו מַײנס.

גָאלדע׃
איז װָאס, סּתם ַאן ָארט.

מענדל׃
און אונדזערע עלטער-עלטער-זײדעס הָאט מען ַאֿפילו ניט געגעבן קײן דרַײ טעג צַײט.

טוֿביה׃
איז אֿפשר דערֿפַאר טרָאגט ַא ייִד שטענדיק ַא היטל.

טיּפירט ֿפון סַאבינַא ברוקנער
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