
EPSTEIN BROTHERS- A YIDDISH LIDELE 

 

Fraynt bin ikh in New York 
in di opere geven 
Mariacchis hob ikh dort gehert un 
gezen 
Vilt ir visn fun mir vos iz mayn 
gedank 
Vi iz mir gefeln dos sheyne gezang 
 
Emes  di opere mit muzik iz raykh 
Di sheyne gezangen iz gefeln mir 
glaykh 
Ober ir ales yidn benkt tsu a bisl 
Far dos vos git mir in hartsn a kitsl 
 
 
Vilt ir visn vos ikh meyn 
Nor hert zikh tsu vet ir mir bald 
farshteyn…. 
  
Ikh hob lib a yiddish lidele 
A hartsik sheyn yiddish lidele 
Mit dem ya baba boy ya ba baba 
boy 
Ya baba baba bay 
 
Vi es makht zikh nor a sidele 
Es zingt zikh glaykh dos yidele 
Mit dem ya baba ba boy, 
yaba baba boy  
Ya baba baba baba ba boy 
 
 
Es iz azoy batamt geshmak 
In hartsn ayngebakt  
Es varmt oys a yeder glid 
Un tomer vert men umetik 
Dan vert men yontevdik  
Vi nor er hert a yiddish lid 
Aah.. vider a yiddish lidele 
A hartsik sheyn yiddish lidele 
Mit dem ya baba boy 
ya baba ba boy 
Ya baba baba baba ba boy 

רקָאניו י אין ֿפרַײנט בין איך   
די ָאּפערע געװעןאין   
הָאב איך טשיסַאריַאמ

דָארט געהערט און געזען
װילט איר װיסן ֿפון מיר װָאס איז מַײן 

געדַאנק 
װי איז מיר געֿפעלן דָאס שײנע געזַאנג 

 
אמת די ָאּפערע מיט מוזיק איז רַײך 

די שײנע געזַאנגען איז געֿפעלן מיר גלַײך 
ָאבער איר ַאלעס יִידן בענקט צו ַא ביסל

ַא  ֿפַאר דָאס װָאס גיט מיר אין הַארצן
קיצל 

װילט איר װיסן װָאס איך מײן
נָאר הערט זיך צו װעט איר מיר בַאלד 

.ְ ֲ ֿפַארשטײן
 

דיש לידעלע איך הָאב ליב ַא ייִ 
יש לידעלע ַא הַארציק שײן יִיד

מיט דעם יַא בַאבַא בױ יַא בַא בַאבַא בױ 
יַא בַאבַא בַאבַא בױ 

לע 'הדעוװי עס מַאכט זיך נָאר ַא ס  
 עס זינגט זיך גלַײך דָאס יִידעלע 

מיט דעם יַא בַאבַא בַא בױ יַאבַא בַאבַא 
 בױ יַא בַאבַא בַאבַא בַאבַא בַא בױ

 
 

 
 עס איז ַאזױ בַאטעמט געשמַאק

ַאקט באין הַארצן אַײנגע  
 עס װַארמט אױס ַא יעדער גליד

 און טָאמער װערט מען אומעטיק דַאן
  טובדיק-װערט מען יום

יש ליד הערט ַא יִיד װי נָאר ער  
יש לידעלע .. װידער ַא יִידַאַא  

יש לידעלע ַא הַארציק שײן יִיד  
 מיט דעם יַא בַאבַא בױ 

 יַא בַאבַא בַא בױ
 יַא בַאבַא בַאבַא בַאבַא בַא בױ



 
This time I am going to sing another 
chorus for you 
I need your cooperation this time 
So when I  will motion to you this way 
I want you to join and to sing.. yabababa 
bay 
Very simple if you never spoke Yiddish in 
your life, before you walk out of here, you’ll 
be speaking Yiddish. 
  
 
Ikh hob lib a yiddish lidele 
A hartsik sheyn yiddish lidele… 
viazoy geyt es,? 
Mit dem ya baba boi yaba baba boy 
Ya baba baba baba bab a boy… 
 
Vi es makht zikh nor a sidele 
Mit dem ya baba boi yaba baba boy 
Ya baba baba baba baba boy 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
יש לידעלע איך הָאב ליב ַא יִיד  

 ַא הַארציק שײן יִידיש לידעלע..
ַאזױ גײט עס?  װיִ   

יַא בַאבַא בָאִי יַאבַא בַאבַא בױ  מיט דעם
 יַא בַאבַא בַאבַא בַאבַא בַאב ַא בױֲ ְ

 
לע 'עודהזיך נָאר ַא ס װי עס מַאכט  

מיט דעם יַא בַאבַא בָאִי יַאבַא בַאבַא בױ 
יַא בַאבַא בַאבַא בַאבַא בַאבַא בױ

 

 

En public le chanteur intercale  un texte en anglais pour faire participer le public 

Ladies and gentlemen we are going to do another chorus for you 
Only this time I need your cooperation 
So when I will motion to you this way 
I want everybody to join and sing yababa ba bay 
If you never spoke a word of Yiddish in your life, this is your chance. Are you 
ready now? 
  
  
Hold on 
I want you to know I traveled seven thousand miles to come here 
And if it is the kind the response I am gonna get ; A shander 
This side: niemand tsu hause 
This side: tot 
We will try one more time OK 
 

 

 

 


