ALTS HOT DER DOKTOR FARBOTN-פֿאַרבאָטן

אַלץ האָט מיר דער דאָ קטאָר

Extrait de l’album : Yiddisha Romantica und Lustika

A yeder mentshn ken esn
Un ken trinken vos er vil.
Vil er esn venik
shmekt im mer,mer est er fil
Nor ikh muz esn dertsu trinken tey
Ven andere esn gentslekh
Dos tut mir azoy vey.
Vayl dos hot mir der doktor farbotn
Un der veyst vos iz beser far mir.
Ikh muz lebn oyf diet ,
Nisht di mogn iz tsu fet,
Un ikh zol zikh nisht bavegn ,
Shtendik lign shtil in bet.
Alts hot mir der doktor farbotn
Un der meynt az ikh bin a fakir
S’iz dokh a farkerte velt
Ikh hob dos esn opgestelt
Un der doktor geyt esn far mayn gelt.
Far mayn gelt,Far mayn gelt
Un der doktor geyt esn far mayn gelt
Mayn shutef hot gehat mit mir tsuzamen
a fabrik
Ikh hob farkoyft mayn khilik
Un fun zaynem oykh a shtik
Er hot gemakht mir a protses
Dos hot mir nisht geshtert
Vayl ven gekumen iz tsum shvern
Hob ikh nisht geshvert
Vayl dos hot mir der doktor farbotn
Un er veyst vos iz besser far mir
Mayn advokat lang lebn zol er lebn
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Hot an eytse mir gegebn
Tomer redt ikh emes klor
Zits ikh glaykh a 20 yor
Un dos hot mir der doktor farbotn
Tomer zent ir nisht maskim mit mir
Oy, ikh fayft oyf di gantse velt
Ikh hob dos shvern opgeshtelt
Loz der doktor shvern far mayn gelt
Far mayn gelt,Far mayn gelt
Loz der doktor shvern far mayn gelt
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Mayn vayb hot lib tsu lign
Mit a pyjama oyfn bet
Zi ruf tsu di eyniklekh
zi iz di star elisabeth
Zi ruft mir marlon brando
Kom un Kish mir little boy
Nor den ikh kuk ir on
Un shray ikh glaykh azoy:
Oy, dos hot mir der doktor farbotn
Un er veyst vos iz besser far mir
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Ikh muz lebn sha un shtil
Dos iz dokh mayn gantsn vil
Dos farshteytu nisht mayn khaye
Kh'veys du bist mir a getraye
Nor dos hot mir der doktor farbotn
Un er veyst oy er veyst vos er zogt
Neyn ikh vil nisht zayn keyn held
Ikh hob di kunstn opgestelt
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Loz der doktor dos makhn far mayn gelt
far mayn gelt Far mayn gelt
Loz der doktor zikh mutshn
far mayn gelt
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