GEFILTE FISH-געפֿילטע פֿיש
Zog she, vos esn yidn ,mit groys kheyshik ?
Bay yenem tsi bay zikh aleyn in shtub ,
Ez iz parve, nicht milkhig un nicht fleyshik,
nor a maykhl vos yeder yid hot lib.

?זשע וואָס עסן י ִידן מיט גרויס חשק-זאָג
,ב ַײ יענעם צו ב ַײ זיך אַליין אין שטוב
 נישט מילכיק און נישט פֿליישיק,עס איז פּאַרווה
.נאָר אַ מאכל וואָס יעדער י ִיד האָט ליב

Oy, Zogt she vos iz yeder froys ambitsie ?
Men hot es lib, men veys take farvos,
Ez iz a Yiddish maykhl mit traditsie,
Un yeden erev shabbes est men dos:

? וואָס איז יעדער פֿרויס אַמביציע,זשע-זאָג, אוי
 מען ווייס טאַקע פֿאַרוואָס,מען האָט עב ליב
עס איז א י ִידיש מאכל מיט טראַדיציע
: און יעדן ער ֿב שבת עסט מען דאָס

Gefilte fish!!

Oy es iz a maykhl vos hot toyzent tamen,
Ikh hob tsuersht farzukht es bay mayn mamen,
Oy es tayer es iz voyl, a maykhl far dem
Folk Isroel , esndik tsegeyt zikh dos in moyl.

Oy di gefilte fish zey zenen yiddish,
Men kumt fun shul, men shtelt zikh makhn
kidesh,
In shtub iz sheyn un reyn un frish,
Men zetst zikh tsum gedektn tish,
Un men derlangt gefilte fish.

Der hungar hot lib gulash mit paprike,
Un der polak hot lib shvayneflaysh mit broyt,
Bay dem rus iz royter borsht der iker,
Un der yeke hot lib klüzebroyt.
A mamelige klaybn di rumeyner,
Un der gruziner hot lib a shashlik,
Nor vos gut iz, veys nicht keyner,
Aderabe yidn, zogt mir vos iz gut:

Gefilte fish !!

...!!געפֿילטע פֿיש
 עס איז אַ מאכל וואָס האָט טויזענט טעמען,אוי
איך האָב צוערשט פֿאַרזוכט ב ַײ מ ַײן מאַמען
, עס איז ווויל, עס איז ט ַײער,אוי
,אַ מאכל פֿאַר דעם פֿאָלק ישראל
.עסנדיק צעגייט דאָס אין מויל
, פֿיש זיי זענען י ִידיש,אוי די געפֿילטע
 מען שטעלט זיך מאַכן קידוש,מען קומט פֿון שול
אין שטוב איז שיין און ריין און פֿריש
,מען זעצט זיך צום געדעקטן טיש
.און מען דערלאַנגט געפֿילטע פֿיש
דער אונגאַר האָט ליב גולאַש מיט פּאַ פּריקע
און דער פּאָלאַק האָט ליב שוו ַײנפֿלייש מיט
,ברויטת
,ב ַײ דעם רוס איז רויטער באָרשט דער עיקר
.און דער יעקע האָט ליב קלוזעברויט
,אַ מאַמעליגע קל ַײבן די רומענער
.און דער גרוזינער האָט ליב אַ שאַשליק
, ווייס זיי נישט קיינער,נאָר וואָס גוט איז
... זאָגט מיר וואָס איז גוט,אַדרבא י ִידן
...!!געפֿילטע פֿיש

