Hava Naguila-הבה נגילה
Hava Naguila, lomir zikh freyen,
Lomir banayen dem altn tants.
Hava Naguila , kinder tsuzamen,
mit tate mame, flekhtn a krants.
Zeydes un eyniklekh ,
babes un eyniklekh ,
In hislahaves eyn groyser khor.
Flakert a tentsele,
a yiddish krentsele,
Tsit zikh , tsit zikh , fun dor tsu dor
Hora (3).

,  לאָמיר זיך פֿרײען,הבה נגילה
.באַנײען דעם אַלטן טאַנץ
ַ
לאָמיר
,  קינדער צוזאַמען,הבה נגילה
מיט טאַטע מאַמע פֿלעכטן אַ טאַנץ
,זײדעס און אײניקלעך
,באַבעס און אײניקלעך
.אין התלהבות אײן גרױסער כאָר
,פֿלאַקערט אַ טענצעלע
אַ ייִדיש קרענצעלע
. פֿון דור צו דור,ציט זיך, ציט זיך
[3] ! הורה

Hora flants, un Hora zeyen ,
Hora shmidn oys di rayen ,
Hora freydn ,un Hora nakhes,
ale sonim oyf lehakhes,
Hora yid ,ver nisht mid, tants a Hora.

, הורה פֿלאַנץ און הורה זײען
, רײען
ַ הורה שמידן אױס די
,  און הורה נחת, הורה פֿרײדן
אַלע שׂונאים אױף להכעיס
 טאַנץ אַ הורה,װער נישט מיד, הורה ייִד

Hava Naguila ,tantsn un shpringen,
di velt zol klingen ,
mit undzer lid.
Brenen di grammen
hertser ,ale tsuzamen vern nisht mid

,  טאַנצן און שפּרינגען,הבה נגילה
די װעלט זאָל קלינגען
.מיט אונדזער ליד
ברענען די גראָען הערצר
.װערן נישט מיד, אַלע צוזאַמען

Lustik un lebedik (2),
s’ a mekhaye tsu zayn a yid ,
Mizrekh un marevdik
Tsofn un doremdik
hekher shtarker shpilt undzer lid.
Hora (3).
Hora haynt un Hora morgn ,
Hora traybt avek di zorgn ,
Hora shtol un Hora ayzn,
Hora vet emes bavayzn
Hora mir, Hora dir, undzer Hora

, [2] לוסיטק און לעבעדיק
ס' אַ מחיה צו זײַ ן אַ ייִד
,  העכער שטאַרקער, מזרח און דרום
שפּילט אונדזער ליד
[3] הורה
, הײנט און הורה מאָרגן
ַ הורה
, טרײבט אַװעק די זאָרגן
ַ
הורה
, אײזן
ַ הורה שטאָל און הורה
, באַװײזן
ַ
הורה װעט אין נס
. אונדזער הורה, הורה דיר, הורה מיר

