
GEFILTE FISH- ישֿפילטע ֿפגע   
 

 

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. 

 

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: 

 

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 !! 

 
 

?דן מיט גרויס חשקייִ ס עסן ָאזשע וו-גָאז  
,ליין אין שטובַאזיך  ײַ יענעם צו ב ײַ ב  

ליישיקֿפנישט מילכיק און נישט , רווהַאּפעס איז   
.ט ליבָאד הייִ ס יעדער ָאמאכל וו ַאר ָאנ  
 

?מביציעַארויס ֿפס איז יעדער ָאוו, זשע-גָאז,אוי   
סָארווַאֿפקע ַאמען ווייס ט, ט עב ליבָאמען ה  

דיציעַאדיש מאכל מיט טרייִ ס איז א ע  
: ס ָאעסט מען דשבת  בֿ און יעדן ער  

 
...!!ישֿפילטע ֿפגע  

 
 

ט טויזענט טעמעןָאס הָאמאכל וו ַאעס איז  ,אוי  
מעןַאן מײַ מ ײַ רזוכט בַאֿפב צוערשט ָאאיך ה  

,עס איז ווויל, ערײַ עס איז ט, אוי  
,לק ישראלָאֿפר דעם ַאֿפמאכל  ַא  

.ן מוילס איָאעסנדיק צעגייט ד  
 
 

,דישייִ יש זיי זענען ֿפ ,ילטעֿפאוי די גע  
כן קידושַאמען שטעלט זיך מ, ון שולֿפמען קומט   

רישֿפאין שטוב איז שיין און ריין און   
,מען זעצט זיך צום געדעקטן טיש  

.ישֿפילטע ֿפנגט געַאאון מען דערל  
 
 

ריקעּפאַ ּפש מיט ַאט ליב גולָאר הַאונגאדער   
לייש מיט ֿפנײַ ט ליב שווָאהק ַאלָאּפ און דער 

,תברויט  
,רשט דער עיקרָאדעם רוס איז רויטער ב ײַ ב  

.ט ליב קלוזעברויטָאאון דער יעקע ה  
,בן די רומענערײַ מעליגע קלַאמ ַא  

.שליקַאש ַאט ליב ָאאון דער גרוזינער ה  
,ווייס זיי נישט קיינער, ס גוט איזָאר ווָאנ  
...ס איז גוטָאגט מיר ווָאז, דןייִ דרבא ַא  

 
 

...!!ישֿפילטע ֿפגע  
 


