
A TROPELE A KAPELE- ַא קַאּפעלעעלע ָאּפרט ַא  

 

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. 

 

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 : 

 מיר זַײנען דַאנקען גָאט ַא ֿפָאלק

 מיט ַאלע ֿפעלקער גלַײך

ניםוֿפַארַאן בַײ אונדז קבצ  

זַײנען רַײך סָאוו און ַא סך  

 ֿפַארַאנען גיטע ברידער 

טער ֿפעלען נישטעכאונן אױך של  

טרעֿפט בַײ אונדז נישט סָא, דנָאר ַא יִיד ַא שיּכור  

 

  

? בעע!שיּכורַא יִיד ַא   

? החבַײ אונדז אין דער משּפ  

?װער הָאט געטרינקט  

ל נישט טרינקען מַײן זײדע ֿפלעגט בכל  

..שנַאּפס װײס איך ,ברָאנֿפן ךאי ייסװ  

ער ֿפלעגט זיך ַאמָאל גיסן ַא ביסעלע ,יָא  

  אין א גלעזעלג ברָאנֿפן

לעקעך שטיקעלעֿפלעגט נעמען ַא   

  ברָאנֿפן גלעזעלע םאין דענטינקען ײַ אויך א און 

אין גלעזעלע נָאך ַא ביסעלע ברָאנֿפן גיסן און  

 און װידער אַײנטינקען און

הָאט ער אױסגעלײדיקט ַא  נדיקעטינק אין ַאזױ

 ֿפלעשל ברָאנֿפן 

ס ניין !ָאד ?אזוי ָאבער גלַאט טרינקען  

ל ַא יִיד טרינקט נישט ָאן ַא ֿפַארװָאס ביכל  

..ַא יִיד דַארף הָאבן ַא ֿפַארװָאס  

דָא ַא ֿפַארװָאס  זי'אַאז ס  

.ט נישטערכייער טרינקט ער ר  

סחר מ ֿפון ,געשעֿפט צרות איןהָאט ער   

ןער ַא טרָאּפ נעמט  

קַאּפעלע ַאון קינדער, נעמט ער ֿפט ער צרות ָאה  

,ַא װַײב ןֿפו זשע הָאבן הויבט און ַאזױ  

גלעזעלע ַאמוז ער ווידער שוין נעמען   

ךָאבער װען סע שלעּפט נָאך ַא שװיגער אױ  

. נעמט ער ַאזױ צום ֿפלעשעלע  

,ַא גלעזעלע ,ַא קַאּפעלע ,ַא טרָאּפעלע איז:  

.ֿפלעשעלעַא   

:נָאך ַאמָאל   



A tropele a kapele a glezele 

A fleshele  

 

Refrain: 

A tropele a kapele a glezele a fleshele  

Makht a lehaïm gist arayn (bis) 

 

 

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 

 

 

A tropele a kapele a glezele a fleshele  

Makht a lehaïm gist arayn (bis) 

 

,ַא גלעזעלע ,ַא קַאּפעלע ,ַא טרָאּפעלע  

 ַא ֿפלעשעלע

 

רען:ֿפרע  

ַא  ,ַא גלעזעלע ,ַא קַאּפעלע ,ַא טרָאּפעלע

 ֿפלעשעלע

]2[גיסט ַארַײן ,םיִ יחמַאכט ַא ל  

 

 אױ בי בי בָאם אױ בי בי בָאם

 בי בי בַאם בַאם בַאם אױ אױ

 אױ אױ בי בי בַאם אױ אױ

דם אױ אױ יַא יַא בַא בָאם בָאםדידל די   

 

ַא  ,ַא גלעזעלע ,ַא קַאּפעלע ,ַא טרָאּפעלע

 ֿפלעשעלע

]2[גיסט ַארַײן ,םיִ יחמַאכט ַא ל  

 


