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SHPIL FIDL SHPIL- שּפיל ֿפידל שּפילשּפיל ֿפידל שּפילשּפיל ֿפידל שּפילשּפיל ֿפידל שּפיל      

 

 

Ven ikh fil zikh elnd ,eynzam  
un fun fraynt farlozt, 
Ven der moyekh fibert 
un in hartsn hersht a frost 
Ven ikh ver fartsfeyflt  
un ikh fil zikh shvakh un mid, 
Dan  du nor  mayn fidl makhstu 
gringer mayn gemit. 
Kh’ darf nisht keynem filn 
ven ikh halt dikh in mayn hant, 
Shtiler vet mayn veytik dan  
un klorer vet mayn farshtand, 
Vi sheyn di strunes klingen, 
Vil ikh zingen dikh on shir. 
 
Shpil fidl shpil ,oyfn hartsn iz shver, 
Shtil mayne leydn, vish op mayn trer 
Fun dayne strunes der ziser gezang, 
Makht mir fargesn 
vos deryogt azoy lang 
Shpil fidl shpil far mir dayn lid 
Dikh hern nit vel 
Keyn mol nisht vern mid 
Ikh volt gegebn fil yorn 
fun mayn lebn 
Ikh zol oyf eyn oygnblik 
filn oykh vos heyst glik 
 
Shpil fidl, shpil far mir dayn lid 
Dikh her nit vel 
Keyn mol nit vern mid 
Ikh volt gegebn fil yornfun mayn lebn 
Ikh zol oyf eyn oygnblik filn oykh vos 
heyst glik. 
 

 װען איך ֿפיל זיך עלנד ,אײנזַאם 
 און ֿפון ֿפרַײנט ֿפַארלָאזט
טיבערֿפװען דער מוח    

.און אין הַארצן הערשט ַא ֿפרָאסט  
 װען איך װער ֿפַארצֿפײֿפלט

 און איך ֿפיל זיך שװַאך און מיד 
 דַאן דו נָאר מַײן ֿפידל מַאכסטו

.גרינגער מַײן געמיט  
דַארף נישט קײנעם ֿפילן 'כ  

,װען איך הַאלט דיך אין מַײן הַאנט  
 שטילער װעט מַײן װײטיק דַאן

.און קלָארער װעט מַײן ֿפַארשטַאנד  
,װי שײן די סטרונעס קלינגען  

רעושי װיל איך זינגען דיך ָאן .  
  

אױֿפן הַארצן איז שװער ,שּפיל ֿפידל שּפיל  
מַײן טרער ּפאָ  װיש ,שטיל מַײנע לײדן  

 ֿפון דַײנע סטרונעס דער זיסער געזַאנג
 מַאכט מיר ֿפַארגעסן 

 װָאס דעריָאגט ַאזױ לַאנג 
,ֿפַאר מיר דַײן ליד ,שּפיל ֿפידל שּפיל  

 דיך הערן ניט װעל
 קײן מָאל נישט װערן מיד

לט געגעבן ֿפיל יָארן איך װָא  
 ֿפון מַײן לעבן

 איך זָאל אױף אײן אױגנבליק
  .ֿפילן אױך װָאס הײסט גליק

 
 שּפיל ֿפידל שּפיל ֿפַאר מיר דַײן ליד 

 דיך הער ניט װעל 
 קײן מָאל ניט װערן מיד 

ֿפון מַײן לעבן איך װָאלט געגעבן ֿפיל יָארן  
 איך זָאל אױף אײן אױגנבליק ֿפילן אױך

הײסט גליקװָאס   

 


