A TROPELE A KAPELE-קאַפּעלע

אַ טראָפּעלע אַ

Mir zaynen danken got a folk
Mit ale felker glaykh
Faran bay undz kabtsonim,
Un a sakh vos zaynen raykh
Faranen gite brider
Un oykh shlekhte felen nisht
Nor a yid a shiker , dos treft men bay undz
nisht.

זײנען דאַנקען גאָט אַ פֿאָלק
ַ מיר
גלײך
ַ מיט אַלע פֿעלקער
בײ אונדז קבצונים
ַ פֿאַראַן
רײך
ַ זײנען
ַ און אַ סך וואָס
פֿאַראַנען גיטע ברידער
אונן אױך שלעכטער פֿעלען נישט
בײ אונדז נישט
ַ  דאָס טרעפֿט,נאָר אַ ייִ ד אַ שיכּור

A yid a shiker ? Bee !
Bay undz in der mishpokhe ?
Ver hot getrinkt ?
Mayn zeyde flegt bikhlal nisht trinken
Veys ikh bronfn, shnaps veys ikh..
Yo, er flegt zikh amol ongisn a bisele
Bronfn in a glezele
Flegt nemen a shtikele lekekh ,
Un azoy ayntinken in dem glezele Bronfn
Un gisn nokh a bisele bronfn in glezele
Un vider ayntinken
Un azoy tinkendik hot er oysgeleydikt a
fleshl bronfn.
Ober glat trinken azoy ? Dos, neyn !
Bikhlal a yid trinkt nisht on a farvos
A yid darf hobn a farvos ..
Az s’iz do a farvos..
Er trinkt, er reykhert nisht .
Hot er tsores in gesheft, fun miskher
Nemt er a tropn
Hot er tsores fun kinder, nemt er a kapele
Un azoy hoybt zhe hobn tsores fun a vayb
Muz er vider shoyn nemen a glezele
Ober ven se shlept nokh a shviger oykh
Nemt er azoy tsum fleshele.
Iz : a tropele a kapele a glezele
A fleshele
Nokh amol :

!אַ ייִד אַ שיכּור? בעע
? בײ אונדז אין דער משפּחה
ַ
?װער האָט געטרינקט
מײן זײדע פֿלעגט בכלל נישט טרינקען
ַ
.. שנאַפּס װײס איך,װייס איך בראָנפֿן
 ער פֿלעגט זיך אַמאָל גיסן אַ ביסעלע,יאָ
בראָנפֿן אין א גלעזעלג
פֿלעגט נעמען אַ שטיקעלע לעקעך
און אויך א ַײנטינקען אין דעם גלעזעלע בראָנפֿן
און גיסן נאָך אַ ביסעלע בראָנפֿן אין גלעזעלע
אײנטינקען און
ַ און װידער
אין אַזױ טינקענדיק האָט ער אױסגעלײדיקט אַ
פֿלעשל בראָנפֿן
! אָבער גלאַט טרינקען אזוי? דאָס ניין
ביכלל אַ ייִד טרינקט נישט אָן אַ פֿאַרװאָס
..אַ ייִד דאַרף האָבן אַ פֿאַרװאָס
אַז ס'איז דאָ אַ פֿאַרװאָס
.ער טרינקט ער רייכערט נישט
 פֿון מסחר,האָט ער צרות אין געשעפֿט
נעמט ער אַ טראָפּן
 נעמט ער אַ קאַפּעלע,האָט ער צרות פֿון קינדער
,װײב
ַ און אַזױ הויבט זשע האָבן פֿון אַ
מוז ער ווידער שוין נעמען אַ גלעזעלע
אָבער װען סע שלעפּט נאָך אַ שװיגער אױך
.נעמט ער אַזױ צום פֿלעשעלע
, אַ גלעזעלע, אַ קאַפּעלע, אַ טראָפּעלע:איז
.אַ פֿלעשעלע
: נאָך אַמאָל

A tropele a kapele a glezele
A fleshele

, אַ גלעזעלע, אַ קאַפּעלע,אַ טראָפּעלע
אַ פֿלעשעלע

Refrain:
A tropele a kapele a glezele a fleshele
Makht a lehaïm gist arayn (bis)

:רעפֿרען
 אַ, אַ גלעזעלע, אַ קאַפּעלע,אַ טראָפּעלע
פֿלעשעלע
[2]אַרײן
ַ  גיסט,מאַכט אַ לחייִ ם

Oy bi bi bom oy bi bi bom
Bi bi bam bam bam oy oy
Oy oy bi bi bam oy oy
Didl di dam oy oy ya ya ba bom bom

אױ בי בי באָם אױ בי בי באָם
בי בי באַם באַם באַם אױ אױ
אױ אױ בי בי באַם אױ אױ
דידל די דם אױ אױ יאַ יאַ באַ באָם באָם

A tropele a kapele a glezele a fleshele
Makht a lehaïm gist arayn (bis)

 אַ, אַ גלעזעלע, אַ קאַפּעלע,אַ טראָפּעלע
פֿלעשעלע
[2]אַרײן
ַ  גיסט,מאַכט אַ לחייִ ם

