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Kh'bin a tsigaynerl a kleyner. 
Ober, vi ir zet, a sheyner. 
Borves, hungerik un freylekh, 
Leb ikh mir vi a ben-meylekh. 
Kh'veys nit vu ikh bin geboyrn, 
Mayn mame t'mikh in step farloyrn, 
Mayn tatn hot men oyfgehangen,  
Ven er iz ganvenen gegangen. 
  
 
Ekh, du fidl, fidele du mayn, 
Shpil mayn troyer tsu zey 
in harts arayn. 
Ekh, du khaver mayn, 
Ver veyst vi du aleyn, 
Az eybik, eybik, royt iz 
Blut un vayn. 
  
Fun tatn geyrshnt hob ikh dem fidl, 
Shpil ikh oyf ir «didl, didl», 
In mayn fidl kent ir hern 
Mayn mames tsar, 
mayn shvesters trern, 
In mayn fidl ligt gefangen , 
Vi m'hot mayn tatn oyfgehangen. 
Ven tsum toyt m'hot im getribn, 
Iz di fidl mir geblibn. 
  
Ekh, du fidl, fidele du mayn, 
Shpil mayn troyer  
tsu zey in harts arayn. 
Ekh, du khaver mayn, 

  

 בין ַא ציגַײנערל ַא קלײנער'כ
  .ַא שײנער, װי איר זעט, ָאבער

  , הונגעריק און ֿפרײלעך, בָארװעס
  .מלך-לעב איך מיר װי ַא בן

  ,װײס ניט װּו איך בין געבױרן'כ
  , מיך אין סטעּפ ֿפַארלױרן'מַײן מַאמע ט

  ,  מען אױֿפגעהַאנגעןמַײן טַאטן הָאט
  .װען ער איז גנֿבענען געגַאנגען

  
 

 , ֿפידעלע דו מַײן, דו ֿפידל, עך
  שּפיל מַײן טרױער צו זײ

  ,אין הַארץ ַארַײן
  ,דו חֿבר מַײן, עך

  , װער װײסט װי דו ַאלײן
  רױט איז, אײביק, ַאז אײביק

  .בלוט און װַײן
  

 ,ֿפון טַאטן געירשנט הָאב איך דעם ֿפידל
  ,»דידל, דידל« איך אױף איר שּפיל

  אין מַײן ֿפידל קענט איר הערן
  ,מַײן מַאמעס צער

  , מַײן שװעסטערס טרערן
  אין מַײן ֿפידל ליגט געֿפַאנגען

  .הָאט מַײן טַאטן אױֿפגעהָאנגען'װי מ
  , הָאט אים געטריבן'װען צום טױט מ

  .איז די ֿפידל מיר געבליבן
  

 , ֿפידעלע דו מַײן, דו ֿפידל, עך
 שּפיל מַײן טרױער

  ,צו זײ אין הַארץ ַארַײן
  , דו חֿבר מַײן, עך



Ver veyst vi du aleyn, 
Az eybik, eybik, royt iz 
Blut un vayn. 
  
 
Dos lid fun roydefn un yogn, 
Dos lid fun nekhtikn, nisht togn, 
Kh'bin a tsigaynerl a kleyner, 
Kh'zing vi s'zingt nisht keyner, 
keyner. 
Vos far a lid s'vet aykh gefeln, 
Kent ir zikh bay mir bashteln, 
Batsoln darft ir bloyz a drayer, 
S'kost mayn veytik aykh nisht 
tayer. 
  
 
Ekh, du fidl, fidele du mayn, 
Shpil mayn troyer tsu zey  
in harts arayn. 
Ekh, du khaver mayn, 
Ver veyst vi du aleyn, 
Az eybik, eybik, royt iz 
Blut un vayn. 
  
 

  , װער װײסט װי דו ַאלײן
  רױט איז, אײביק, ַאז אײביק

  .בלוט און װַײן
  
 

 , דָאס ליד ֿפון רודֿפען און יָאגן
  , נישט טָאגן, דָאס ליד ֿפון נעכטיקן

  ,בין ַא ציגַײנערל ַא קלײנער'כ
  . קײנער,זינגט נישט קײנער'זינג װי ס'כ

  , װעט אַײך געֿפעלן'װָאס ֿפַאר ַא ליד ס
  , קענט איר עס בַײ מיר בַאשטעלן

  ,בַאצָאלן דַארֿפט איר בלױז ַא דרַײער
  .קָאסט מַײן װײטיק אַײך נישט טַײער'ס

  
 
 

 , ֿפידעלע דו מַײן, דו ֿפידל, עך
  שּפיל מַײן טרױער צו זײ 

  , אין הַארץ ַארַײן
  , דו חֿבר מַײן, עך

  , סט װי דו ַאלײןװער װײ
  רױט איז,  אײביק,  ַאז אײביק

.בלוט און װַײן  

 


