


די געדאנק פון אידיש חנוכה קַארָאלן:

א צאל פון די אמאליגע אידישע קאמפאזיטערס וואס 
זענען אנטלאפן פון אייראפע זענען אנגעקומען קיין 

אמעריקע און געזיכט צו טוהן עפעס פאר פרנסה, האבן זיי 
אויסגעניצט זייער נאטורליכע טאלאנטן צו פאבריצירן 

מוזיק פארן אלגעמיינעם אמעריקאנעם פאלק, כאטש וואס 
זייער ערשטע שפראך איז געווען אידיש. 

אסאך פון די אמעריקאנע לוסטיג פאלקס לידער וואס 
זענען געשריבען געווארן דורך די אידישע קאמפאזיטאר 

ווערן אנגערופן "קערעלס". 

קאמפאזיטאר ווי צום ביישפיל: - ישראל ביילין, שמואל 
קאהן, דשאאל שטיין, מעל טארמעי, ראבערט וועלס, דזשעי 

לעווינגשטיין, דזשארזש ווייל, עדווארט פאלע, פילעקס 
בירנארד.

איטליכע פון זייערע ענגלישע "קאראלן" זענען באזירט 
געווארן איבערן קאלטן ווינטער סעזאן ווען די ווייסע שניי 

מאכט ליכטיג די טינקעל און קאלטע ווינטער נעכט. 
איין חנוכה נאכט ווען איך האב געצינדען די מנורה איז אין 

אינדרויסן געפאלן א ווייסע שניי, איז מיר געקומען אויפן 
געדאנק צו נעמען די דאזיגע אלטע מוזיק וואס זיי האבן 

דאן געשריבן פארן אלגעמיינעם אמעריקאנעם פאלק און 
דאס ארויפלייגן אויפן אידישן לעקסיקאן באזירט אויף די 

ליכטיגע חנוכה און ווינטערדיגע נעכט. האב איך דאס 
רעקארדירט כדי צו מהנה זיין נאך מענטשן, איבערהויפט 

ווען עס איז נישט פארהאן אזויפיל חנוכה לידער אויפן 
אידישע שפראך. 

עס איז מיר א פארגעניגן צו שפילן און זינגען אידישע 
לידער ביי שמחות און קומזיצן שוין איבער 10 יאר. און מיין 

אינטערעסע איבער פאלקס לידער קומט פון מיין באבע 
ע"ה וועלכע איז געווען א מלחמה איבערלעבער וואס 

פלעגט זינגען די אלטע אידיש פאלקס לידער. דאס האט 
מיך באצויגן צו די אלטע אידישע אינטערטעינערס פון די 
אמעריקאנע בראשית יארן וועלכע האבן דאן געשפילט א 

גרויסע ראלע אין פאבריצירן מוזיק פארן אלגעמיינעם 
פאלק.

א פרייליכן חנוכה,
יוסי דעססער

The idea of Yiddish Chanukah Carols: 

In the early 20th century a number of 
Jewish composers who fled Europe, arrived 
in the United States looking for work. Back 
then, the few professions for an immigrant 
to succeed at was in show-business. 
Many found their calling and earned a living 
by composing songs for the mainstream, 
despite Yiddish being their first language.

Some of the cheerful tunes by these Jewish 
composers are called “Carols”.

For example: - Irvin Berlin, Sammy Cahn, 
Jule Styne, Robert Wells, Mel Torme, Jay 
Livingston, Ray Evens, Edward Pola, George 
Wyle, Felix Bernard. 

These "Carols" were generally written for 
the winter holiday season. Thus 
transforming the dark and gloomy winter 
nights into that of brightness and light. 
Once, while lighting the Menorah on a white 
and snowy Chanukah evening, I felt 
compelled to take these compositions which 
were written for the general public and put 
it to the Yiddish lexicon. Being there is a 
scarcity of Chanukah songs in Yiddish I 
decided to record it. 

I have since had the pleasure performing 
Yiddish Folk Songs at Simches and 
Kumzitsen for over 10 years. My interest in 
Yiddish Folk Music was fueled by my 
Grandmother who was a Holocaust survivor. 
She used to sing them all the time and it 
ultimately led me on a research mission 
about the Yiddish entertainers of the early 
20th century. 

A Freilichen Chanukah,
Yossi Desser



ס׳הייבט אן אויסציקיקען ווי חנוכה
ס'הייבט אן אויסציקיקען ווי חנוכה,

ווי נאר מען גייט,

גיב א קיק אויף דעם קליינעם קינד,

די לכטעלעך ער צינט,

מיט ציקערלעך אין דריידעלעך ער דרייט.

ס'הייבט אן אויסציקיקען ווי חנוכה,

שפילצייג אן א שיער,

אבער די שענסטע זאך צי זעהן,

איז די טאטע אזוי שיין,

צינד מנורה ביי די טיר.

א שאך א קאר אדער א גטר,

ווינטשען ברוך אין בערל,

א באל א דאל אין אדער שאל,

טראכטען אסתר אין פערל,

די טאטע מאמע האפען ס'איז דא חדר ביזדערווייל.

It’s beginning to look like Chanukah,
Everywhere you go,
Take a look at the little one,
Lighting the candles,
Surrounded by treats and spinning the 
dreidel.

It’s beginning to look like Chanukah,
Toys everywhere,
But the prettiest sight to see,
Is the father standing so tall,
Lighting the Menorah by the door.
A chess, a car or a guitar,
Is the wish of Baruch and Berl.

A ball, a doll or a shawl,
Is the hope of Esther and Pearl,
And Mom and Dad can hardly wait for 
school to start again.

It’s beginning to look like Chanukah,
Menorahs everywhere,
In the lobby of the hotel,
By the window of the synagogue so 
swell,
And the reception desks in the offices 
as well.

It’s beginning to look like Chanukah,
Singing we shall all,
Haneiros Halalu throughout these 
nights,
Al Hanissim upon the candles,
Maoz Tzur my heart shall melt.

S’heybt on oystsukukn vi khanike,
Vu nor men geyt,
Gib a kuk af dem kleynem kind,
Di likhtelekh er tsindt,
Mit tsukerlekh un dreydelekh der 
dreyt.

S’heybt on oystsukukn vi khanike,
Shpiltsayg on a shier,
Ober di shenste zakh tsu zen,
Iz di tate azoy sheyn,
Tsindt menoyre ba der tir.

A shakh, a kar, oder a gitar,
Vintshn borekh un berl,
A bal, a dal, oder a shal,
Trakhtn ester un perl,
Di tate-mame hofn s’iz do kheyder 
bizdervayl.

S’heybt on oystsukukn vi khanike,
Menoyres iberal,
In di fortsimer fun hotel,
Oykh bam fenster in shul ikh kvel,
Bam arbet af di tishn on a tsol.

S’heybt on oystsukukn vi khanike,
Zingen shoyn m’greyt,
“Haneiros Halalu” ale nekht,
“Al hanisim” af di lekht,
“Mooyz tsur,” mayn harts tsegeyt.

ס'הייבט אן אויסציקיקען ווי חנוכה,

מנורת איבעראהל,

אין די פארצימער פון האטעל ,

אויך ביים פענסטער אין שיל איך קוועל,

ביים ארבעט אויף די טישן אן אצאהל.

ס'הייבט אן אויסציקיקען ווי חנוכה,

זינגען שוין מגרייט,

הנרות הללו אלע נעכט,

על הניסים אויף די לעכט,

מעוז צור מיין הארץ ציגייט.



שטילע נאכט,
ראהיג נאכט,

לעכט עס ברענט,
באלאכט די ווענט,

די פייער לעשן זיך פון די ווינט,
זינגט א מאמע פאר איר קינד,

איי-לי-לא-לי-לא.........

שטילע נאכט,
ראהיג נאכט,

די טאטע זינגט,
די שפילצייג קלינגט,

די ליכט עס האלט שוין ביים לעצטען פינק,
וויג די מאמע איר קליין קינד,

איי-לי-לא-לי-לא.........

שטילע נאכט

Shtile nakht,
Ruik nakht,
Likht es brent,
Balaykht di vent,
Di fayer leshn zikh fun di vint,
Zingt a mame far ir kind,
Ay-li-lu-li lu...

Shtile nakht,
Ruik nakht,
Di tate zingt,
Di shpiltsayg klingt,
Di likht es halt shoyn bam letstn fink,
Vigt di mame ir kleyn kind,
Ay-li-lu-li lu...

Silent night,
Tranquil night,
Candles are burning,
Casting a glow upon the walls,
The flames are flickering in the wind,
A mother hums a lullaby to her child,
Ai-lee-loo-lee-loo…..

Silent night,
Tranquil night,
The Daddy sings,
The toys rattle,
The candles are wavering in final sparks,
A mother rocks her little child,
Ai-lee- loo-lee-loo…..

לאז א שניי!
אינדרויסן איז א פראסט ס'איז קיעל,

אבער ביי אונז איז ווארעם און שיל,

לאטקעס מיט א הייסע טיי,

לאז א שניי, לאז א שניי, לאז א שניי!

די זין איז שוין לאנג פארגאנגען,

איך האב געברענגט פאר יעדן פאנקען,

די לעכטלעך זיי ברענען פון דאסניי,

לאז א שניי, לאז א שניי, לאז א שניי!

ווען אונז ווינטשען שוין א גיטע נאכט,

אינדרויסען נאך דא אזא פראסט,

און, אז מיר זינגען די לידער געשמאק,

די אייז אויף די וועגן צילאזט.

די לעכטלעך שוין באלד פארלאשען,

פון די דריידלעך נאר געבליבן אפאר גראשען,

חנוכה איז שוין באלד פארביי,

לאז א שניי, לאז א שניי, לאז א שניי!

In droysn iz a frost, s’iz kil,
Ober ba undz iz varem in shul,
Latkes mit a heyse tey,
Loz a shney, loz a shney, loz a shney!

Di zun iz shoyn lang fargangen,
Ikh hob gebrengt far yedn fanken.
Di likhtlekh, zey brenen fun dosney,
Loz a shney, loz a shney, loz a shney!

The weather outside is frigid,
But inside our synagogue it’s warm 
and cozy,
Latkes with a piping hot cup of tea,
Let it snow, let it snow, let it snow.

The sun has gone down for a while 
now,
I arrive bearing donuts for all,
The candles are burning anew,
Let it snow, let it snow, let it snow.

When we part at the end of the 
night,
It is still dark and cold outside,
But if we sing the songs with delight,
The snow will melt along the way.

The candles are slowly dying,
Near the dreidel some coins are 
scattered,
Chanukah is passing us by,
Let it snow, let it snow, let it snow.

Ven undz vintshn shoyn a gute nakht,
In droysn nokh do aza frost,
Un, az mir zingen di lider geshmak,
Di ayz af di vegn tselozt.

Di likhtlekh shoyn bald farloshn,
Fun di dreydlekh nor geblibn a por groshn,
Khanike iz shoyn bald farbay,
Loz a shney, loz a shney, loz a shney!



די חנוכה ניגון
לאטקעס פרעגלען זיך אין הייסע אויל,

פאנקען אזוי שיין באציערט,

די קליין קינד זינגט זיך שיין, אין אזוי וואויל, 

די לעכטלעך אין גאנצע הויז מ'שפיערט.

יעדער איינער ווייסט, א דריידעל מיט חנוכה געלט, 

פילט די הערצער אן מיט פרייד,

 שניי עס פאלט, ס'דא א פראסט און א קעלט,

 אין שטוב איז ווארעם די לעכט ציגייט.

מיר ווייסן משיח קימט צי גיין,

אויפן אייזל רייט ער אזוי שיין,

אין מיר אידן אלע ארויסגיין,

מקבל זיין משיחן אליין.

פארדעם בעטן מיר דא ביי די ליכט,

ברענג שוין די אלטע טעג ציריק,

אונז ציזאם וועלן גיין שוין אהיים,

איבער'ס יאר קיין ירשלים.

5 חנוכה שמח

6
הנרות הללו אנו מדליקין,

על הניסים, ועל הנפלאות,

על התשועות, ועל המלחמות,

שעשית לאבותני, בימים ההם,

בזמן הזה. על ידי כוהניך הקדושים.

הנרות הללו
We kindle these lights [to 
commemorate],
The saving acts, miracles and 
wonders,
Which You have performed for 
our forefathers,
In those days at this time, 
through Your holy Kohanim.

Mir veysn meshiekh kumt tsu geyn,
Afn eyzl rayt er azoy sheyn,
Un mir yidn ale aroysgeyen,
Mekabl zayn meshiekhn aleyn.

Fardem betn mir do ba di likht,
Breng shoyn di alte teg tsurik,
Undz tsuzam veln geyn shoyn aheym,
Iber’s yor keyn yerusholaim.

Latkes preglen zikh in heyse oyl,
Fanken azoy sheyn batsirt,
Di kleyn kind zingt zikh sheyn, un azoy voyl,
Di likhtlekh in gantse hoyz m’shpirt.

Yeder eyner veyst, a dreydl mit khanike-gelt,
Filt di hertser on mit freyd,
Shney es falt, s’do a frost un a kelt,
In shtub iz varem, di likht tsegeyt.

Sheosiso lavoyseynu, bayomim hoheym,
Bazman haze. Al yedey kohanekho 
hakdoyshim.

Latkes frying in sizzling oil,
Donuts so elegantly displayed,
The little child sits and sings in 
earnest,
The flames of the candle 
illuminate the home.

Everybody knows, a Dreidel and 
Chanukah Gelt,
Fill our hearts with glee.
Outside snow is falling in the frigid 
cold,
At home it is warm as the candle 
flames flicker.

We know Mashiach is on his way,
Riding on his donkey with great 
steadfast, 
And all the Jews will gather,
To welcome him with grace.

Ikh vil dikh vintshn a freylekhn khanike,
Fun tifn fun mayn harts.

חנוכה שמח...
חג אורים שמח.

איך וויל דיך ווינטשען א פרייליכען חנוכה,
פון טיפען פון מיין הארץ

I wanna wish you a Happy Chanukah,
From the bottom of my heart.

אני רוצה לאחל לכם, לאחל חנוכה שמחה, מעומק הלב.

Haneyroys halolu onu madlikin,
Al hanisim, v’al haniflooys,
Al hateshuoys, v’al hamilkhomoys,

Khanike sameyekh,
Khag urim sameyekh.

חנוכה געלט



ווייסען חנוכה

I’m dreaming of a white Chanukah,
The only Chanukah, that I’ve 
known,
Where the Dreidels are spinning,
And the children are singing,
As the Candles are burning in the 
snow. 

I’m dreaming of a white Chanukah,
With every Chanukah card I write,
Shall you be blessed with joy and 
delight,
And may all your Chanukah days 
be white.

איך חלום פון א ווייסען חנוכה,

נאר אזא חנוכה איך פארשטיי,

ווי די דריידלעך קלינגען,

און די קינדער זינגען,

און די לעכטלעך ברענען און די שניי.

 

איך חלום פון א ווייסען חנוכה,

מיט יעדן חנוכה בריוו איך שרייב,

זייט געבענטשט און גליקלעך און פיין,

זאלן אייערע חנוכה טעג ווייס זיין

Ikh kholem fun a vaysn khanike,
Nor aza khanike ikh farshtey,
Vi di dreydlekh klingen,
Un di kinder zingen,
Un di likhtlekh brenen, un di shney.
 
Ikh kholem fun a vaysn khanike,
Mit yedn khanike-briv ikh shrayb,
Zayt gebentsht un gliklekh un fayn
Zoln ayere khanike-teg vays zayn.

חנוכה געלט טוט זיך הערן,

די גאנצע באנק ס'טיט זיך מער'ן,

אמאל מען פארלירט,

אבער די מזל עס שפילט,

נס גדול היה שם….

איך געב א דריי ס‘פאלט אויף שיען,

שוין בעסער ווערט געקימען ניען,

די גימעל איז גאנץ,

אויב אויף היי האלב איז מיינס,

נ. ג. ה. ש……

די יונים ביטערע רשעים,

נישט קיין תורה לערנען לאזן זיי,

האבן זיך געקריקט די חשמוניאים,

זיי אויסגעפאפט געגעבן עס א דריי.

יעצט קומט מיין רייע געמאכט א שקל,

אוי וויי איז מיר איך בין אין פעקעל,

מען קען שוין געבען א דאנק,

איך האב געכאפט די גאנץ באנק,

נ. ג. ה. ש…….

מ'דרייט שוין נישט מ'האלט ביים קוויטעל,

באנקיער עס שפיעלט עס בלייבט א ניקעל,

ס'איז געקימען אן עלעף,

בעסער איז צוועלעף,

נס גדול היה שם…
Khanike-gelt tut zikh hern,
Di gantse bank s’tut zikh mern,
Amol men farlirt,
Ober di mazl es shpilt,
Nes godol hayo shom.

Ikh gib a drey, s’falt af shin,
Shoyn beser vert gekumen nun,
Di giml iz gants,
Oyb af hey, halb iz mayns,
Nun, Gimel, Hei, Shin……

M’dreyt shoyn nisht, 
m’halt bam kvitl,
Bankir, es shpilt, 
es blaybt a nikl,
S’iz gekumen an elef,
Beser iz tsvelef,
Nes godol hayo shom...

Di yevonim, bitere reshoim,
Nisht keyn toyre lernen lozn zey,
Hobn zikh gekrigt di khashmenoim,
Zey oysgefopt gegebn es a drey.

Yetst kumt mayn rey, gemakht a shekl,
Oy vey iz mir, ikh bin in pekl,
Men ken shoyn gebn a dank,
Ikh hob gekhapt di gants bank.
Nun, Gimel, Hei, Shin

Chanukah Gelt is clinking,
The betting table is piling up high, 
At times you may lose,
But it’s all about luck,
Nes, Godul, Hoyu, Sheim

I spin the dreidel, as it lands on Shien,
The games begin as it’s followed by Nien,
If I land on Gimmel, I get it all,
And when on Hei, half will be mine.
Nien, Gimmel, Hei, Shien

The Greeks were awful villains,
They banned us from studying Torah,
Yet were defeated by the Maccabees,
Who played them and spun their wicked 
plot.

Now it’s my turn… got me a Penny,
“Oy Vey!”  next round, I’m in trouble.
Now let us give thanks,
I hit the jackpot!
Nien, Gimmel, Hei, Shien

Done with spinning, as we move on to 
“Kvitlech” (Chanukah Poker)
The cards are dealt and we are left with 
a nickel,
At last there is an eleven,
Better yet a twelve!
Nes, Godul, Hoyu, Sheim

חנוכה געלט



Ikh kholem fun a vaysn khanike,
Nor aza khanike ikh farshtey,
Vi di dreydlekh klingen,
Un di kinder zingen,
Un di likhtlekh brenen, un di shney.
 
Ikh kholem fun a vaysn khanike,
Mit yedn khanike-briv ikh shrayb,
Zayt gebentsht un gliklekh un fayn
Zoln ayere khanike-teg vays zayn.

דריידעלעך פארקלעמטע 
חנוכה

אזא פארקלעמטע חנוכה אן דיר,

אזוי פארקלעמט נאר טראכטען פון דיר,

די מנורה עס ברענט, באלייכט אלע ווענט,

אין אז איך בענק מיר, קלאר אז מען דערקענט.

אין ווען די שניי הייבט אן צו פאלן,

דעמאלט די טרערן גיסען זיך ווי קוואלען,

ס'וועט דיר זיין אזוי גיט, ביי די חנוכה ליכט,

 אין איך, אזוי פארקלעמט דא חנוכה.

I’ll have a Blue Chanukah without 
you.
Oh! So blue just thinking about 
you,
The Menorahs are burning, casting 
light upon the walls,
And it is clear, that I am missing 
you. 

And when the snow starts falling,
I let the tears flow freely,
Peace be upon you, with the light 
of the Menorah,
And I will have a Blue Chanukah.

Aza farklemte khanike on dir,
Azoy farklemt nor trakhtn fun dir,
Di menoyre es brent, balaykht ale vent,
Un az ikh benk mir, klor az men derkent.

Un ven di shney heybt on tsu faln,
Demolt di trern gisn zikh vi kvaln,
S’vet dir zayn azoy gut, ba di khanike likht,
Un ikh, azoy farklemt do khanike.

פון אלע שטובער,
הערט זיך גרודער,

עס ברענען לעכטלעך אזוי שיין,
אין די הייזער זעהט מען ס'איז חנוכה,

מ'געט געשאנקען,
געשמאקע פאנקען,

די לאטקעס שמעקן אזוי פיין,
אין די קינדער זיי שפילן זיך מיט....

אויף יעדען ווינקיל,
מ'זעהט א פינקעל,

פון אלע פענסטערס אזוי הויעך,
אין די גאסן זעהט מען ס'איז חנוכה,

מ'גייט מ‘קומט,
אין פראסט און ווינט,

עס ברענען פלאמען ס'גייט א רויעך,
אין די מענטשען זיי שפילן זיך 

מיט.....

From all the houses,
Sounds of liveliness,
Candles are burning so bright,
In the homes, it is clear that it’s 
Chanukah,
Gifts are granted,
Mouthwatering donuts,
The aroma of Latkes wafting through the 
air,
And the children, they are playing 
with….

Dreidelech, Dreidelech, 
It’s Chanukah in the city,
Coins are clinking,
Hymns they’re singing,
It’s Chanukah everywhere.

In every corner,
There is a spark,
From all the windows, way up high,
In the streets, it is clear it’s Chanukah,
They come and go,
In gusts of wind and snow,
The flickering flames burning so bright,
And the folks, they are playing with….

Dreidelech, Dreidelech……..

Menashe ponders,
“The Bais Yosef ’s Conundrum”,
In search of a sensible solution,
In all the Synagogues it is clear it’s 
Chanukah,
Congregants rejoice with songs of Hallel,
As they drink L’chaim,
And light the Menorahs,
And the Rabbis, they are playing with…

Dreidelech, Dreidelech……

Fregt menashe,
Di beys-yoysef-kashe,
A sheynem teyrets er vil,
In ale shiln zet men s’iz khanike,
Halel zingt men,
Lekhaim trinkt men,
Menoyres tsindt men inem shul,
Un di rebes, zey shpiln zikh mit...

דריידעלעך, דריידעלעך,
ס'איז חנוכה אין די גאסן,

געלט עס קלינגט,
לידער זינגט,

ס'איז חנוכה איבעראל.

דריידעלעך, דריידעלעך…………….

Fun ale shtiber,
Hert zikh gerider,
Es brenen likhtlekh azoy sheyn,
In di hayzer zet men s’iz khanike,
M’git geshanken,
Geshmake fanken,
Di latkes shmekn azoy fayn,
Un di kinder, zey shpiln zikh mit.

Dreydelekh, dreydelekh,
S’iz khanike in di gasn,
Gelt es klingt,
Lider zingt,
S’iz khanike iberal.

Af yedn vinkl,
M’zet a finkl,
Fun ale fensters azoy hoykh,
In di gasn zet men s’iz khanike,
M’geyt, m’kimt,
In frost un vint,
Es brenen flamen, s’geyt a roykh,
Un di mentshn, zey shpiln zikh mit...

Dreydelekh, dreydelekh...

דריידעלעך, דריידעלעך………….

פרעגט מנשה,
די בית יוסף קשיא,

א שיינעם תירוץ ער וויל,
אין אלע שיהלען זעהט מען ס'איז חנוכה,

הלל זינגט מען,
לחיים טרינקט מען,

מנורת צינט מען אינעם שיל,
און די רביס זיי שפילן זיך מיט....
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 האב זיך מיר א
פרייליכען חנוכה

Kumen veln shoyn naye teg,
Af a naye veg,
Undz geyen,
Briderlekh ale on oysnam,
Nemen zikh tsuzam,
Aheym.

Iber’s yor veln mir shoyn zayn tsuzamen,
Benken mir nokh ir,
Zoln di likhtlekh shaynen afn hekhstn prakht,
Un hob zikh mir a freylekhn, lustik nakht.

Hob zikh mir a freylekhn khanike,
Loz dayn harts zayn lakht.
Fun haynt mol vet mer nisht finster 
zayn di nakht.

Hob zikh mir a freylekhn khanike,
Zolst mer nisht zayn in layd,
Fun haynt mol veln shoyn di tsores 
zayn gor vayt.

האב זיך מיר א פרייליכען חנוכה,
לאז דיין הארץ זיין לייכט,

פון היינט מאל וועט מער נישט פינסטער זיין די 
נאכט.

האב זיך מיר א פרייליכען חנוכה,
זאלסט מער נישט זיין אין לייד,

פון היינט מאל וועלן שוין די צרות זיין גאר ווייט.

קימען וועלן שוין נייע טעג,
אויף א נייע וועג,

אונז גיין,
ברידערלעך אלע אן אויסנאם,

נעמען זיך ציזאם,
אהיים.

איבער'ס יאר וועלן מיר שוין זיין ציזאמען,
בענקען מיר נאך איר,

זאלן די לעכטלעך שיינען אויפן העכסטן פראכט,
 און האב זיך מיר א פרייליכען, ליסטיג נאכט.

Have yourself a Happy Chanukah,
Let your heart be light,
From now on the dark clouds will drift away,
Have yourself a Happy Chanukah,
No anguish anymore
From now on your sorrows will be far away. 

There will come, yet a brand new day,
On a better path,
We shall go,
Brothers all of us together,
Let us gather,
Home.

The coming year we all shall be together,
As we long each year,
May the candles shine with the brightest light,
And have yourself a happy and a joyful nig

ס׳איז די בעסטע שענסטע 
צייט פון די יאר

 S’iz di beste, shenste tsayt, fun di yor,
Likhtelekh tsindn,
Di kinderlekh shpringen,
Di gelt on a tsol,
S’iz di beste, shenste tsayt, fun di yor.

S’iz di zi... ziste tsayt, fun di yor,
Latkes mir makhn,
Un fanken mir glakhn,
S’shmekt iberal,
S’iz di zi... ziste tsayt fun di yor.

ס'איז די בעסטע שענסטע צייט, פון די יאר,
לעכטעלעך צינדען,

די קינדערלעך שפרינגען,
די געלט אן א צאהל,

ס'איז די בעסטע שענסטע צייט, פון די יאר.

ס'איז די זי...זיסטע צייט, פון די יאר,
לאטקעס מיר מאכן,

אין פאנקען מיר גלאכן,
ס'שמעקט איבעראהל,

ס'איז די זי...זיסטע צייט, פון די יאר.

יעדער זיך פרייען, ווען דריידלעך מיר דרייען, 
די לעכטלעך זיי ברענען גאר שיין, 

מתנות אונז שענקען, אין סועדות געדענקען,
 פון חנוכה אמאל און דערהיים.

ס'איז די בעסטע שענסטע צייט, פון די יאר,
הנירות מיר זינגען,
די רביס זיי צינדן,

מ'איז פריילעך ביז גאר,
ס'איז די בעסטע שענסטע צייט, פון די יאר.

יעדער זיך פרייען, ווען דריידלעך מיר דרייען, 
די לעכטלעך זיי ברענען גאר שיין, 

מתנות אונז שענקען, אין סועדות געדענקען,
 פון חנוכה אמאל און דערהיים.

ס'איז די בעסטע שענסטע צייט, פון די יאר.

It’s the most wonderful time of the year,
Candles are lit,
The kids are frolicking,
There’s coins everywhere.
It’s the most wonderful time of the year.

It’s the swee-sweetest time of the year,
Latkes we’re frying,
And donuts we’re devouring,
There’s that scent in the air,
It’s the swee-sweetest time of the year.

Everyone rejoices, when dreidels are spinning,
The candles are all aglow,
Gifts we are granting, and over feasts we’re 
reminiscing,
About Chanukahs long, long ago.

It’s the most wonderful time of the year,
Haneros we’re singing,
The Rabbis are lighting,
Were so full of joy.
It’s the most wonderful time of the year,

Everyone rejoices, when dreidels are spinning,
The candles are all aglow,
Gifts we are granting, and over feasts we’re 
reminiscing,
About Chanukahs long, long ago.
It’s the most wonderful time of the year…..

Yeder zikh freyen, ven dreydelekh mir dreyen,
Di likhtlekh, zey brenen gor sheyn,
Matones undz shenken, un sudes gedenken,
Fun khanike amol in der heym.

S’iz di beste, shenste tsayt, fun di yor,
“Haneyroys” mir zingen,
Di rebes, zey tsindn,
M’iz freylekh biz gor,
S’iz di beste, shenste tsayt, fun di yor.

Yeder zikh freyen, ven dreydelekh mir dreyen,
Di likhtlekh, zey brenen gor sheyn,
Matones undz shenken, un sudes gedenken,
Fun khanike amol in der heym.

S’iz di beste, shenste tsayt, fun di yor.



Arranged and Produced by: Ruli Ezrachi 
Co Produced by: Gershon Freishtat 

Recorded at: RuliProductions Studio
Mastered by: V-Gold Beat Production

Drums: Gal Gershovsky 
Piano: Mendy Portnoy
Guitars: Ziv Shalev 
Saxophone: John Scarpula
Trumpet: Kai Sandoval
Trombone: Danny Flam 
Strings: SPN Events 
Keys and Programming: Gershon Frishtat

Album Cover: Shlomo Mehlmen
Cover Enhancement: Moshe Milstein (PencilPoint)
Booklet Design: Avrumy Schwarts / LightTrick.Media
Booklet photos: Steven Gladstone

To first and foremost Ruli Ezrachi for taking 
on this project and making it your own. Your 
enormous talent, musical ears, 
musicianship and overall passion for music 
shines through this album. 
To my wife Estee for not only supporting 
this project but also contributing some of 
the lyrics, ideas and for the English 
translations in the booklet. This album 
wouldn’t have been the same without you. 

To my kids: Frady, Motty and Sara Abigail. 
You make me proud every day. I love you to 
the moon and back. 

To my Parents, Siblings, Nephews, Nieces, 
the Jacob/Desser Family and the Jacob 
Group for your continued support. 

To my Mother-In-Law and the Kepecs 
Family. 

To Mikhl Yashinsky for the Transliterations in 
the booklet. 

To my Friends and Colleagues who were 
constantly subjected to hearing me talk 
about this crazy idea for the last few 
years. Thanks for listening. 

This album is in Memory of my grandmother Sarah Jacob 
       (שרה בת ר׳ חיים)

And my father-in-law Samuel Kepecs 
(אברהם שמואל בן ר׳ נחמן צבי)

 ת. נ. צ. ב. ה.

Jacob Waldman featured on Track-6.
Thank you for lending your operatic voice. 

And to those who helped behind the scenes 
who choose to be anonymous. Thank you! 


