KHAZONIM OYF PROBE-פּראָבע
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 ”

חזנים אױף

װען די ימים נוראָים
װײט
ַ זײנען נישט
ַ
.װערט אַ יריד אױף חזנים
מען לײענט די אַנאָנסן
צײט
ַ די גאַנצע
פֿון פֿאַרײנען און פֿון שולן און
.מנינים
,פֿון אַ חזן פֿאַרלאַנגט מען
.ער זאָל האָבן אַ קול
 תפֿילה צום דאַװענען- אַ בעל
אין אַ האָל
50 אין אַ טעאַטער פֿאַר
דאָלאַר אַ בילעט
 טובֿים-מען דאַװנט יום
.אַפֿילו אין אַ געשעפֿט
מען נעמט דאַן חזנים
אױף אַ פֿאַרהער
רײסן די גאָרגלען
ַ זײ
צו געפֿעלן װאָס מער
,עס קומען בעל –תפֿילה'ס
.אױך קאַנטאָרס פֿון װין
אַפֿילו דזשעז זינגערס
.לאל עורך דין
אָט קומט אָן אַן
 תפֿילה-אַלטיטשקער בעל
צו האַלטן אַ פּראָבע פֿאַר קהל
און צעלאָזט זיך מיט גרױסע
כּװנה
פּונקט װי אין דער אַלטער הײם
:אַמאָל
 ה' אלוהינו,'' שמע קולינו
 חוס ורחם עלינו,אױ װײ
וקבל ברחמים וברצון, אױ װײ
אױ את תפֿילותנו
אל תשליכנו לעת זיקנה
''כּכּלות כוחנו אל תעזבֿנו

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 !’’

לײט
ַ די גבֿאַים אַלע יונגע
שושקען זיך גאַנץ שטיל
און דער טשערמאַן
שרײט באַלד אױס
ַ
ס' איז נישט װאָס דער פּובליק
!װיל

אַרײן אַ
ַ ''נעקסט'' קומט
 קלאַפּט דעם,יונגערמאַן
קאַמערטאָן
דײטש סדורל
ַ און פֿון אַ קלײן
:זינגען הײבט ער אָן
 אל רחום, אַדונאי,'' אַדונאיוחנון
ארך אַפּים ורבֿ חסד ואמת
גאַנצער חסד לאלפּים
.''נאוסי עוון ופשע
לײט
ַ  אַלע יונגע,די גבֿאַים
,שושקען זיך גאַנץ שטיל
און דער טשערמאַן שר ַײט
:באַלד אױס
 ס'איז נישט װאָס דער פּובליק!װיל
אַרײן אַ יונגערמאַן
ַ ס' טאַנצט
.פֿון אַן אַנדער קלאַס
ער זעט אױס פּונקט װי אַ גױ
:און ער זינגט אַזױ
''יִשמח משה במתנת חלקובאָפּ באָפּ אַראַפּ באָפּ באָפּ אַראַפּ
און דער וואַזשנער טשערמאַן
שרײט אױס װי אַן ערמאַן
ַ
! דאָס איז װאָס דער פּובליק װיל-

