
2. JOME,JOME

Allegretto

mej-de-le wil a por shi- che-lcch ho - bn,shpii mir a li - de-te, lros dos mej-de- leJo-me, .lo -me,

kenst rnich nisht far-Nejn, ma-me-shi,

moez men geJn

shpil mir a Ii - de-le, ii-os dos rr'iffin,ejst nisht r'vós

shpil mir a li - de -le wos dos mej - de - leJo-me, Jo- me,

Nein. ma- me-shi,moez men gejn dem poe- tsher zomej - de-le wil a i - te-le ho -

Nejn, rntr - me-shi,poe- tshcl zo - gn.hí - te.le ho - bn, z nlen geln oelrlmei - de-le wil a

il mir a li - de-te,\À e.lst nrsnt \\'oskenst mich nisht tar

Jo - me, Jo - nre, shpil mir a [i - dc-lc,rvejsr nisht"lvos ichkenst mich nisht far

had _chcrr zo íg_rr.cho - se -nl ho - bn, mocz rncn gcjn {§rrtmej - de-le lvrl arr os dos mel - de - le

ad -chen zo - gn.rnoez men gejn dcmcho - se -ril ho - bn,n'os dos mej - de - le mej - de-le w'il

ivcjst shojn u,'ds iakenst mich shojn far.Jo ma-me-shi,

wejst shojn"w'os Íchkenst mich shojn tar'Jo ma-me-shi,



Jome,Jome , shpil mir a lidele,
wos dos mejdele wil.
Dos mejdele wil a por shichelech hobn,
moez men gejn dem shoester zogn.

R efrein:
Nejn, mameshi, nejn,
I)oe kenst mich nisht farstejn.
Doe wejst nisht wos ich mejn.

Jome,Jome, shpil mir a lidele,
wos dos mejdele wil.
Dos mejdele wil a hitele hobn,
moez men gejn dem poetsher zogn.

Refrein:
Nejn, mameshi, tejn, enz.

Jome,Jome, shpil mir a lidele,
wos dos mejdele wil.
Dos mejdele wil a chosenl hobn,
moez men gejn dem shadchen zogn.

Refrein:
Jo, mameshi, jo !

Doe kenst mich shojn farstejn.
Doe wejst shojn wos ich mejn.

Jome, speel een liedje voor mij,
over wat het meisje wenst.
Het meisje wenst een paar schoentjes,
dat moet men de schoenmaker zeggen.

Refrein:
Nee moedertje, nee,
Je begrijpt me niet.
Je weet niet wat ik bedoel.

Jome, speel een liedje voor mij,
over wat het meisje wenst.
Het meisje wenst een hoedje,
dat moet men de hoedenmaker zeggen.

Refrein:
Nee moedertje, iee. enz.

Jome, speel een liedje voor mij,
over wat het meisje wenst,
Het meisje wil een bruidegom hebben,
dat moeten we aan de huwelijksmakelaar zeggen.

Refrein:
Ja moedertje, ja!
Nu begrijp je me wcl.
Nu weet je wat ik bedoel.

Noot: Van dit gegeren zijn in uele andere talen parallellett te uinden: Mama, 'k wil een man hè (Ned,.), Whistle daughter, whistle (Eng.), Dziwna,
dziwna,ifldziwnaja matke mzrr, (Polen) enz. - In Jome (afkorting aan de naam BenJomen) komt de shadchen = huueliiksmakelaar uoor
die ín het ooit-europese jod,endom altijd een zeer belangijke rol had, bíj het tot stdnd komen aan een huweliik.


