
 

DER BEKHER- דער בעכערדער בעכערדער בעכערדער בעכער      

 

 

Paroles et musique : Mark Varshavsky 

 

Tayere malke, 

Gezunt zolstu zayn, 

Gis on in bekher ,  

In bekher dem vayn. 

 

Bim bam, bam bim bam, 

Bim bam, bam, bam, 

Bim bam, bam bim bam, bam, 

Bim bam, bam, bam.  

 

Fun dem dozikn bekher,  

Er glantzt azoy sheyn, 

Hot getrunken mayn zeyde, 

Mayn zeyde aleyn. 

 

Bim bam, bam bim bam.... 

 

Geven shlekhte tzaytn, 

Vi s’makht zikh a mol, 

Nor dem bekher hot er gehaltn, 

Ayzn un shtol ! 

 

Bim bam, bam bim bam.... 

 

Er hot mesameakh geven 

di kinder, 

Bakent iz dos dir. 

Funem tatn iz der bekher, 

Gekumen tsu mir. 

 

Bim bam, bam bim bam..... 

  ,טַײערע מלּכה

  ,זַײן ּוגעזונט זָאלסט

  ,גיס ָאן אין בעכער

  !אין בעכער דעם װַײן

   

  ,בַאם-בַאם בים, בַאם-בים

 ,בַאם-בים ,בַאם-בים
 ,בַאם, בַאם-בַאם בים, בַאם-בים
  .בַאם-יםבבַאם  ,בַאם-בים

   

  ,ֿפון דעם דָאזיקן בעכער 

  ! גלַאנצט ַאזױ שײן ער

  ,הָאט געטרונקען מַײן זײדע

  …מַײן זײדע ַאלײן

   

  ....בַאם-בַאם בים, בַאם-בים

  

  ,געװען שלעכטע צַײטן

  ,מַאכט זיך ַא מָאל´ס װי

   ,נָאר דעם בעכער הָאט ער געהַאלטן

  !אַײזן און שטָאל

   

  ....בַאם- בַאם בים, בַאם-בים 

  

  ער הָאט מׂשמח געװען 

   ,די קינדער

  .בַאקענט איז דָאס דיר 

  , ֿפונעם טַאטן איז דער בעכער

  .מיר געקומען צו

   

  ....בַאם-בַאם בים, בַאם-בים



 

 

 

Tayere malke, 

Gezunt zolstu zayn, 

Far vemen zol ikh trinken 

Dem dozikn vayn ? 

 

 

Bim bam, bam bim bam..... 

 

 

Le Haïm vil ikh trinken 

Far dem pintele yid, 

Vos mutshet zikh tomid, 

Un vert keyn mol mid. 

 

Bim bam, bam bim bam..... 

 

 

Le Haïm vil ikh trinken 

Un take on an ek, 

Far di vos zenen geforn, 

Oyf eybik avek. 

 

Bim bam, bam bim bam..... 

 

 

Ikh volt trinken far mayne sonim 

Nor zog zey nisht oys ! 

Kuk trern shpritsn fun bekher 

Fun bekher aroys. 

 

Bim bam, bam bim bam...... 

 

Zingt hekher un hekher, 

  

  

  

  ,טַײערע מלּכה

  ,זַײן ּוזָאלסטגעזונט 

  ֿפַאר װעמען זָאל איך טרינקען

  ?דעם דָאזיקן װַײן

   

  

  ....בַאם-בַאם בים, בַאם-בים

  

   

  לחיים װיל איך טרינקען

  ,דעם ּפינטעלע ִײד ֿפַאר

  װָאס מוטשעט זיך ּתמיד

  !און װערט קײן מָאל מיד

   

  ....בָאם-בים, בָאם-בים

  

   

  װיל איך טרינקעןלחיים 

  ,טַאקע ָאן ַאן עק און

  ֿפַאר די װָאס זַײנען געֿפָארן

  …!אױף אײביק ַאװעק

   

  ....בָאם-בים, בָאם-בים

  

   

   איך װָאלט טרינקען ֿפַאר מַײנע ׂשונאים

  ! נָאר זָאג זײ נישט אױס

  ,טרערן שּפריצן ֿפון בעכער, קוק

  …ַארױס ֿפון בעכער

   

  ....בָאם-בים, בָאם-בים

   

  ,זינגט העכער און העכער



Got du bist groys ! 

Bahalt Malke dem bekher, 

dos lidl iz oys ! 

 

Bim bam, bam bim bam....... 

 

  ! דו ביסט גרױס ,ָאטג

  ,דעם בעכער, מלּכה, בַאהַאלט

  !דָאס לידל איז אױס

   

...בָאם-בים, בָאם-בים  

 

 
 
 


