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ַ 

Fun vayt, hert men sheyne  lider zingen 

Un tenzl fun kastagnetn es klingen 

Baloykht iz di nakht un di levone 

A prekhtike nakht hot men mikh dokh 

gemakht. 

 

Amapola , di shpanish amapola 

Oyf eybik blaybstu vakh in mayn zikorn. 

Ir libe un tsufil  tsu dir trakhtn 

Hot mikh farkirtst mayn velt 

In mayne yorn. 

 

                                                             

Oh, Amapola vos  volt ikh dir gegebn 

Farbesern mayn lebn azoy vi frier. 

Amapola, Amapola, in Spanien tsit mikh 

nor bloyz tsu dir. 

 

Fun vayt hert men sheyne  lider zingen 

Un tentsl, fun kastanietn es klingen 

Baloykht iz der nakht fun der levone 

A prekhtike nakht hot men mikh dokh 

gemakht. 

 

Amapola, di spanish amapola 

Oyf eybik blaybstu vakh in may zikorn. 

Ir libem un tsufil  tsu dir trakhtn, 

Hot mikh farkirtst mayn velt 

un mayne yorn. 

 

Oh, Amapola vos volt ikh  dir gegebn 

Farbesern mayn lebn azoy vi frier 

Amapola , Amapola,  in Spanien tsit mikh 

nor bloyz tsu dir. 

 

Amapola, Amapola 

 

לידער זינגען נעיהערט מען שי , טײ  ון ווֿפ  
ניעטן עס קלינגעןַאסטַאון קֿפ ענצלטאון   

ון די לבנהַאכט ַאיז די נַאכט לויַאב  
כטַאך געמַאט מען מיך דַאכט הַארעכטיקע נֿפ א    

 
 

ּפָאלַא ּפָאלא  ניש ֿפַא, די שַאמא  ,ַאמא   
ךַאבסטו ווײ  ייביק בלַאויף ַא  
ין מיין זיכרון.ַא  
כטןַאדיר טר צו ילֿפון צוַאליבע יר א  
טֿפרכישוֿפַאך מיט ַאה  
רןַאין מיינע יַא  

 
ּפָאלַא ! א   יך דיר געגעבןַאלט ַאס ווַאוו ַאמא   

ריערֿפזוי ווי ַאן לעבן ײ  רבעסערן מֿפַא  
ּפָאלא   ּפָאלא   ,ַאמא  ניען ציט מיך ֿפַאין שַא, ַאמא 

.צו דיר בלויז  
 

לידער זינגען נעיהערט מען שי ט, ײ  ון ווֿפ  
ניעטן עס קלינגעןַאסטַאון קֿפ ענצלט און  
ון די לבנהַאכט ַאיז די נַאכט ַאלויב  
  כטַאך געמַאט מען מיך דַאכט הַארעכטיקע נֿפ א  

 
ּפָאלא   ּפָאלא   נישֿפַאש די, ַאמא  ַאמא   

ךַאוו בסטוײ  בל ייביקַא ויףַא  
זיכרון מיין יןַא . 
כטןַאטר דיר צו ילֿפצו וןַא ליבע ירא  
וועלט ןײ  קירצט מרֿפַא מיך טַאה  
רןַאי נעײ  מ יןַא  

 
ּפָאלא  !  א   געגעבן דיר יךַא לטַאוו סַאוו ַאמא   

ריערֿפ ווי זויַא לעבן ןײ  מ רבעסערןֿפַא  
ּפָאלא   ּפָאלא  , ַאמא   מיך ציט ניעןֿפַאש יןַא, ַאמא 

דיר צו בלויז  
 

ּפָאלא   ּפָאלא  , ַאמא  ַאמא   
 
 

 

Chanson espagnole composée en 1935 par Joseph La Calle, adaptée (rumba) par 

Chamfleury et Sauvat, créée et interprétée par les Lecuona Cuban Boys. 

 


