
KHAZONIM OYF PROBE- חזנים אױף ּפרָאבע   
 

Ven di yomim noroim 

zaynen nisht vayt 
Vert a yarid oyf khazonim 
Men leyent di anonsn 

di gantse tsayt 
Fun fareynen un fun shuln un 
minyonim 
Fun a khazn farlangt men 

er zol hobn a kol 
A baal -tfile tsum davenen  
in a hol 
In a teater  
far 50 dolar a billet 
Men davnt yom tovim  
afile in a gesheft. 
Men nemt dan khazonim  

oyf a farher 
Zey raysn di gorglen  
tsu gefeln vos mer 
Es kumen bal tfiles, 
oykh kantors fun Vin 
Afile jazz zingers  
lel orekh din. 
Ot kumt on 

an altitshker bal -tfile 
Tsu haltn a probe far kohol 
Un tselozt zikh mit groys 
kavune 
Punkt vi in der alter heym amol  
“Shma kolenu Adonoy Eloheynu 
Oy vey ,khous ve rakhem aleynu 
Oy vey ,vekabl berakhamim 
uverotson, 
Oy et tefilosenu 
Al tashlikhenu lees zikno 
Kikhlos kokhenu al taazvenu ” 

רָאיםוװען די ימים נ  
װַײט נישטזַײנען   

.װערט ַא יריד אױף חזנים  
די ַאנָאנסןמען לײענט   

 די גַאנצע צַײט
ֿפון ֿפַארײנען און ֿפון שולן און 

.מנינים  
,ֿפון ַא חזן ֿפַארלַאנגט מען  

.ער זָאל הָאבן ַא קול  
תֿפילה צום דַאװענען -ַא בעל   

 אין ַא הָאל    
50ַא טעַאטער ֿפַאר  יןא  

 דָאלַאר ַא בילעט
טוֿבים -מען דַאװנט יום  

.ַאֿפילו אין ַא געשעֿפט  
חזנים ןַאנעמט דמען   

 אױף ַא ֿפַארהער
 זײ רַײסן די גָארגלען

געֿפעלן װָאס מער וצ  
,ה'סתֿפיל–בעל  עןעס קומ  

.אױך קַאנטָארס ֿפון װין  
 ַאֿפילו דזשעז זינגערס 

.רך דיןוע לאל  
 ָאט קומט ָאן ַאן

תֿפילה -ַאלטיטשקער בעל  
להצו הַאלטן ַא ּפרָאבע ֿפַאר ק  

זיך מיט גרױסע  טאון צעלָאז
װנהּכ  

ּפונקט װי אין דער ַאלטער הײם 
:ַאמָאל  

נוילוהא , ה'נוישמע קול ''  
רחם עלינווחוס  ,אױ װײ  

וברצוןקבל ברחמים ,ואױ װײ   
תנוותֿפיל אתאױ   

הכנו לעת זיקניל תשלא  
''ל תעזֿבנואנו חוכּכּכלות   



Di gaboim ale yunge leyt  
shusken zikh gants shtil 
Un der tsherman shrayt bald 

oys : 
« S’ iz nisht vos der publik vil ! » 
 

 

 

 
Next kumt arayn a yungerman 
klapt dem kamerton, 
Un fun a kleyn daytsh siderl 
zingen heybt er on : 
- “ Adonoy, adonoy el rakhum 
vekhanun 
Erekh apaim verov khesed 
veemes 
Gantser khesed laalpaim 

Neussey aven oufeshe.” 
 
 
Di gaboim, ale yunge layt 
shushken zikh gants shtil 
Un der tsherman shrayt 

bald oys 
S’ iz nisht vos der publik vil ! 
S’ tantst arayn a yungerman 

fun an ander klas. 
Er zet oys punkt vi a goy  
un er zingt azoy : 
- ‘’Ismakh Moshé bematnas 
khelko   
Bop bop arop bop bop arop 
Un der vazhner tsherman 
shrayt oys vi an erman  
-‘’Dos iz vos der publik vil !’’ 

לַײט נגעודי גֿבַאים ַאלע י  
ן זיך גַאנץ שטילעשושק  

 און דער טשערמַאן 
 שרַײט בַאלד אױס

איז נישט װָאס דער ּפובליק  'ס
!װיל  

 
 
 

קומט ַארַײן ַא  ''נעקסט''
קלַאּפט דעם  ,יונגערמַאן

 קַאמערטָאן
רלוַא קלײן דַײטש סד און ֿפון  

:זינגען הײבט ער ָאן  
אל רחום  ,אינוַאד י,אנוַאד ''-
חנוןו  
מתוארֿב חסד ורך ַאּפים א  

לּפיםאגַאנצער חסד ל  
ע''.נאוסי עוון ופש  

 
 

לַײטע ַאלע יונג ,די גֿבַאים  
,שושקען זיך גַאנץ שטיל  

טײַ שר און דער טשערמַאן  
:אױסד בַאל   

איז נישט װָאס דער ּפובליק 'ס -
!װיל  

ערמַאןגטַאנצט ַארַײן ַא יונ 'ס  
.ֿפון ַאן ַאנדער קלַאס  

גױַא  װי ט אױס ּפונקטעער ז  
:און ער זינגט ַאזױ  

לקוחִישמח משה במתנת ''-  
בָאּפ ַארַאּפ בָאּפ ַארַאּפ בָאּפבָאּפ   

טשערמַאן  זשנערַאוואון דער 
מַאןשרַײט אױס װי ַאן ער  

!דָאס איז װָאס דער ּפובליק װיל -  
 
 

 


