
 

Shpil zhe mir a lidele in yiddish-     יִידישיִידישיִידישיִידיש    איןאיןאיןאין    לידעלעלידעלעלידעלעלידעלע    אַ אַ אַ אַ     מירמירמירמיר    זשעזשעזשעזשע    ילילילילּפש  

 
 

Shpil zhe mir a lidele in yiddish  
Dervekn zol es freyd un nit keyn khidesh  
Az ale  groys un kleyn zoln kenen es 
farshteyn  
Fun moyl tsu moyl dos lidele zol geyn 
 
 
Refrain:  
Shpil, shpil, klezmerl shpil.  
Veyst dokh vos ikh meyn un vos ikh vil.  
Shpil, shpil, shpil a nigndl far mir.  
Shpil a lidele mit hartz un mit gefil 
 
 
  
A lidele on ziftsn un on trern  
Shpil azoy, az ale zoln hern.  
Az ale zoln zen: ikh leb un zingen ken.  
Shener un nokh beser vi geven . 
 
Refrain: Shpil, Shpil 
 
Shpil zhe mir a lidl vegn sholem  
Zol sholem zayn, a sholem nit keyn kholem.  
Az felker groys un kleyn  zoln kenen es 
farshteyn,  
On krign  un milkhomes zikh bageyn.  
 
Refrain: Shpil, Shpil 
 
Lomir zingen s’ lidele tsuzamen 
Vi gute fraynt vi kinder fun eyn mamen 
Mayn eyntsiker farlang 
S’ zol klingen azoy fray un frank 
In alemens gezang oykh mayn gezang 
 
 
Refrain : Shpil, Shpil 
 

  ,ִיידיש יל זשע מיר ַא לידעלע איןּפש
  , דערוועקן זָאל עס ֿפרייד און ניט קיין חידוש

  , קליין גרויס און,  ַאז ַאלע
  - ָאס ֿפַארשטיין זָאלן קענען ד

 ! ֿפון מויל צו מויל דָאס לידעלע זָאל גיין
  

  :רעֿפרען 
  - שּפיל, קלעזמערל, שּפיל, שּפיל

  ; ן און ווָאס איך ווילייווָאס איך מ, ווייסט דָאך
  ,לידעלע ֿפַאר מיר שּפיל אַ ! שּפיל, שּפיל

  יל ַא לידעלע מיט הַארץ און מיט ּפש
  !געֿפיל

  
 

  -זיֿפצן און ָאן טרערן  ַא לידעלע ָאן
  ,ַאז ַאלע זָאלן הערן, שּפיל ַאזוי

  : ַאז ַאלע זָאלן זען
  ,איך לעב און זינגען קען
  !ווי געווען , שענער נָאך און בעסער

 
 …שּפיל ,שּפיל: רעֿפרען

  
  !שלום יל זשע מיר ַא לידל וועגןּפש

  !ניט קיין חלום - שלום  ַא, ןײַ ז לוםזָאל ש
  , ייןקל גרויס און, ַאז ֿפעלקער

  ,לן קענען דָאס ֿפַארשטייןָאז
  …בַאגיין מלחמות זיך ןאוקריגן  ןָא
 

  …שּפיל ,שּפיל: רעֿפרען
  

  , צוזַאמען לידעלע´לָאמיר זינגען ס
  ! ווי קינדער ֿפון איין מַאמען, נדײַ ווי גוטע ֿפר

  : ֿפַארלאנג ן איינציקערײַ מ
  און ֿפרַאנק ײַ זָאל קלינגען ֿפר´ס

  ! ן געזַאנגײַ מ אויך -אין ַאלעמענס געזַאנג 
 
 

 רעֿפרען: שּפיל, שּפיל…

 
 
 
 


