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  )מענדי ּכהנא און מיישקע ַאלּפערט, מיט דער הילף ֿפון דזשַאש ווַאלעצקי; איבערגעזעצט ֿפון דניאל קַאהן( 

 

 געווען ַא ניגון ווי ַא סוד

  ווָאס דוד הָאט געשּפילט ֿפַאר גָאט

 נָאר דיר ווָאלט׳ס נישט געווען ַאזַא ישועה

 ַא סָאל, ַא ֿפאַ : זוימע זינגט ַא

  ַא מי שברך הייבט ַא קול

  דער דולער מלך וועבט ַא הללויה

 

 דַײן אמונה איז געווָארן שווַאך

  בת שֿבע בָאדט זיך אויֿפן דַאך

 איר חן און די לֿבנה דַײן רֿפואה

  זי נעמט דַײן קָאּפ, זי נעמט דַײן גוף

 זי שנַײדט ֿפון דַײנע הָאר ַא צָאּפ

  ון מויל ַארָאּפ ַא הללויהאון ציט ֿפ

 

 ָא טַײערע איך קען דַײן סטיל

  איך בין געשלָאֿפן אויף דַײן דיל

  כ׳הָאב קיינמָאל נישט געלעבט מיט ַאזַא צנועה



  

 איך זע דַײן ֿפָאן, און איך זע דַײן שלָאס

  ַא הַארץ איז נישט קיין מלכס טרָאן

  ס׳איז ַא קַאלטע און ַא קַאליע הללויה

 

 טָא זָאג מיר אויס, י ַאמָאלאוי וו

  ווָאס טוט זיך דָארטן אין דַײן שויס

 טָא ווָאס זשע דַארֿפסט זיך שעמען ווי ַא בתולה

  און געדענק ווי כ׳הָאב אין דיר גערוט

  ווי די שכינה גלוט אין אונדזער בלוט

  און יעדער ָאטעם טוט ַא הללויה

 

  זָאל זַײן מַײן גָאט איז גָאר נישטאָ 

  ליבע זָאל זַײן ּכל מום רעאון 

  ַא ּפוסטער טרוים צעברָאכן און מכולה

 נישט קיין געוויין אין מיטן נַאכט

  נישט קיין בעל־ּתשוֿבה אויֿפגעווַאכט

  נָאר ַאן עלנטע קול־קורא הללויה

 

 ַאן ַאּפיקורס רוֿפסטו מיך

 מיט שם־הוויה לעסטער איך

 איך דערווַארט נישט קיין גאולה, איז מילא
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 נָאר ס׳ברענט זיך הייס אין יעדן אות

 ֿפון ַאלף־בית גָאר ביזן סוף

  די הייליקע און קַאליע הללויה

 

 ס׳איז נישט קיין סך, און דָאס איז ַאלץ

  איך מַאך דערווַײלע ווָאס איך מַאך

  נישט קיין שילּויע, איך קום דָא ווי ַא מענטש

  כָאטש ַאלץ ֿפַארלוירן סַײ ווי סײַ 

   ֿפַארלויבן אדניוועל איך

  און שרַײבן ווי לחיים הללויה

  

Haleluye 

  
Yiddish by Daniel Kahn from Leonard Cohen's "Hallelujah" with help from Michael Alpert, Mendy Cahan and Josh 

Waletzky 
 

Geven a nign vi a sod, 

Vos Dovid hot geshpilt far Got. 

Nor dir volt's nisht geven aza yeshue. 

Me zingt azoy: a fa, a sol, 

A misheberekh heybt a kol, 

Der duler meylekh vebt a haleluye... 

 



  

Dayn emune iz gevorn shvakh, 

Basheva bodt zikh afn dakh, 

Ir kheyn un di levone dayn refue  

Zi nemt dayn guf, zi nemt dayn kop, 

Zi shnaydt fun dayne hor a tsop 

Un tsit fun moyl arop a haleluye... 

 

O tayere, ikh ken dayn stil, 

Ikh bin geshlofn af dayn dil, 

Kh'hob keynmol nisht gelebt mit aza tsnue  

Ikh ze dayn shlos,  

ikh ze dayn fon, 

A harts iz nisht keyn meylekhs tron, 

S'iz a kalte un a kalye haleluye... 

 

Oy vi amol, to zog mir oys 

Vos tut zikh dortn in dayn shoys? 

To vos zhe darfst zikh shemen vi a bsule? 

Nor gedenk vi kh'hob in dir gerut, 

Vi di shkhine glut in undzer blut, 

Un yeder otem tut a haleluye... 

 

Zol zayn mayn got iz gor nishto 

Un libe zol zayn kol-mumro, 

A puster troym tsebrokhn un mekhule, 
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Nisht keyn geveyn in mitn nakht, 

Nisht keyn bal-tshuve oyfgevakht, 

Nor an elnte kol-koyre haleluye... 

 

An apikoyres rufstu mikh, 

Mit shem-havaye lester ikh, 

Iz meyle, ikh dervart nisht keyn geule.  

Nor s'brent zikh heys in yedn os  

Fun alef beys gor bizn sof 

Di heylike un kalye haleluye... 

 

Un dos iz alts, s'iz nisht keyn sakh. 

Ikh makh dervayle vos ikh makh. 

Ikh kum do vi a mentsh,  

nisht keyn shiluye. 

Khotsh alts farloyrn say vi say 

Vel ikh farloybn "Adoynay" 

Un shrayen vi l'khayem "haleluye.” 


