
 LOMIR ALE ZINGEN A ZEMERL- לע זינגעןַאמיר ָאל -  
 
 

Lomir ale zingen a zemerl , a zemerl 

lekhem is broyt  

Bosor vedogim vekhol matamim.  

 
 
-Zog zhe mir, rebenyu, lekhem is vos?  

Bay di negidim is lekhem an  oysgebakte  

bulkele !  

Ober bay undz kabtsonim, oy, 

kabtsonim, oy,  iz lekhem 

An oysgedarte skorinke, nebekh.  

 

Lomir ale zingen a zemerl 

Lomir ale zingen a zemerl tsu got 

  

Zog zhe mir, rebenyu, dogim is vos?  

Bay di  negidim iz dogim a tsapeldik 

hekhtele !  

Ober bay undz kabtsonim, oy kabtsonim,  

Iz dogim an oysgeveykt heringl, nebekh. 
 
 
Lomir ale zingen a zemerl 

Lomir ale zingen a zemerl tsu got 

 
 
-Zog zhe mir, rebenyu, bosor is vos?  

Bay di negidim iz bosor a oysgebrotene 

katshkele,  

un bay di kabtsonim, oy dalfonim,  

Iz bosor a lung und a leberl, nebekh.  

 

Lomir ale zingen.. 

 

Zog zhe mir rebenyu,  

leekhol matamim is vos?  

זמרל ַא זמרל, ַא לע זינגעןַאמיר ָאל  
 לחם איז ברויט,

בשר ודגים וכל מטעמים   
 
 

? סָאמיר,רעבעניו, לחם איז וו  ג זשעָאז -  
די נגידים איז לחם ַייב  

!בולקעלע  קטעַאן אויסגעבַא   
אונדז קבצנים, אוי קבצנים, אוי ַייבער בָא  

איז לחם, קבצנים  
רינקע, נעבעךָארטע סקַאאויסגעד ןַא   
 
 

זמרל, ַא זמרל, ַא לע זינגעןַאמיר ָאל  
.טָאזמרל צו ג ַא לע זינגעןַאמיר ָאל  

 
 

ס?ָאג זשע, מיר, רעבעניו,דגים איז ווָאז-  
פלדיק ַאצ ַאי נגידים איז דגים ד ַייב

! העכטעלע  
אונדז קבצנים,אוי, קבצנים, ַייבער בָא  

,הערינגל  ן אויסגעווייקטַאאיז דגים   
 נעבעך.

 
זמרל, ַא זמרל, ַא לע זינגעןַאמיר ָאל  
טָאזמרל צו ג ַא לע זינגעןַאמיר ָאל  

 
 

ס ?ָאג זשע, מיר, רעבעניו , בשר איז ווָאז-  
די נגידים ַייב  

טשקעלעַאטענע קָאאויגעברן ַאאיז בשר   
נים,ואונדז קבצנים,אוי,דלפ ַייבער בָא  

, נעבעך...לרלעבע ַאלונג און  ַאאיז בשר   
 
 

לע זינגען..ַאמיר ָאל  
 

ג זשע, מיר, רעבעניו,ָאז-  
ס?ָאלאכל מטעמים איז וו  



Bay di negidim iz leekhol matamim 

a geshmaker tzimesel,  

un bay di kabtsonim, oy kabtsonim,  

Iz  leekhol matamim gehakte tsores, 

nebekh… 

די נגידים איז לאכל מטעמים ַייב  
,קטער צימעסלַאגעשמ ַא  
ם,אונדז קבצנים ,אוי, קבצני ַייבער בָא  

קטע צרות, ַאאיז לאכל מטעמים געה
 נעבעך..

 
 

 
 
 
 

VARIANTE 
 

 
-Un bay undz, oreme kabtsonim, 
iz bosor a dare kishke. 
-Dos iz bosor 
Zog zhe mir, tatinke, vos iz dogim? 
-Bay di groyse gevirim iz dogim a 
hekht, 
un bay undz ,oreme kabtsonim,  
iz dogim a gevianzelter hering. 
-Dos iz dogim 
-Zog zhe mir tatinke,  
vos iz mataamim? 
-Bay di groyse gevirim iz mataamim 
kompot ,un bay undz oreme kabtsonim 
iz mataamim gehakte tsores. 
-Dos iz mataamim 

, ניםבצאון בַײ אונז, ָארעמע ק-  
.ר ַא דַארע קישקעשאיז ב  

רשב דָאס איז -  
? גיםזשע מיר, טַאטינקע, װָאס איז ד זָאג  

,גים ַא העכטז דירים איבג בַײ אונדז, די גרױסע-   
,נים בצאון בַײ אונדז ָארעמע ק  

.ַא געװִיַאנזעלטער הערינג גיםיז דא  
גיםדָאס איז ד  

זָאג זשע מיר טַאטינקע,-  
? מיםעטאיז מ װָאס  

.מּפָאטמים קָאעטירים איז מבבַײ די גרױסע ג-   
ניםבצבַײ אונדז ָארעמע ק און  

.מים געהַאקטע צרותעטאיז מ  
מיםעטמ דָאס איז-  

 
 


