
Baron Montefiori 
 
 
Toen Baron de Montefiori tachtig was 
Kwamen er witte engelen bij hem thuis, 
Ze stonden aan zijn bed en zeiden: 
“De Eeuwige, geprezen zij Hij, heeft je ontboden.” 
 
En dit is wat de baron direct antwoorde: 
“Neem me niet kwalijk, heren, maar ik heb het druk, 
Want onze aardse broeders hebben grote moeilijkheden. 
Nu weer die pogrom in Rusland. Hoe zou ik ze niet kunnen bijstaan? 
Want als ik het niet doe, wie dan wel?” 
 
En hij klom in zijn wagen en riep “Hotsik” naar de paarden. 
Hier een anonieme gift, daar een aalmoes, 
Hier een kneepje in de wang, daar een liefdevolle streling, 
En alle Joden riepen blij en trots: 
“Alle eer aan de baron, alle eer aan de baron!” 
 
Toen Baron de Montefiori negentig was 
Zeiden ze tegen hem: “Kom boven. Je wordt verwacht.” 
Maar de baron zei: “Zeg nou zelf! Hoe kan ik komen? 
Wat moet dat dan met het bloedbad in Damascus? 
 
Iemand moet toch naar die gemene Pasha gaan 
En zeggen: ‘Schaam je! Hoe kun je zo iets toelaten?’ 
En mocht het nodig zijn hem geld in de hand te drukken, 
Een soort groot cadeau waar niemand erg in heeft, 
Wie moet dat dan aan die Turk geven als ik het niet ben? 
 
Refrein 
 
Toen Baron de Montefiori honderd was 
Zei hij:” ’t Is mooi geweest. Mijn ziel is verzadigd. 
Ik heb miljoenen ponden, franken en beshliks uitgegeven, 
Maar voor die Joden is het nooit genoeg.” 
 
Ze zeiden tegen hem: “Mijnheer de Baron, kijk nou toch:  
Aan het graf van Rachel moet een extra kamer worden gebouwd, 
En de klaagmuur moet nog een tikkeltje worden verhoogd, 
En er moeten nog Joden naar Neve Shaananim worden verhuisd, 
En als u, onze leraar, onze hartelap het niet doet, wie dan wel? 
 
Refrein 
 
Toen Baron de Montefiori honderd en een jaar was  
Gaven engelen hem de laatste kus. 
Zo sloot hij zijn ogen met, op zijn verzoek, 
Slechts een steen uit Jeruzalem onder zijn hoofd. 
 
Gewikkeld in een zijden gebedssjaal en rustend in een kist 
Beëindigde Baron Mozes zijn laatste reis. 
Maar er zijn altijd nog mensen die zouden durven zweren 
Dat ze soms, bij stikdonkere nacht, 
De baron bij zijn rijtuig hebben zien staan. 
 
Refrein 
 
 
 
 
 

 
 
Oe-che-she-haja ha-sar Montefiori ben shmoniem 
Az baoe lebeito ha-mal’achiem ha-levaniem 
Amdoe al mitato we chach amroe elav: 
“Ha-Kadosj-Baroech-Hoe rotse otcha elav” 
 
We chach ana ha-sar Montefiori bedioek: 
“Silchoe li rabotai, ach be’emet ani asoek 
Ki jesj harbe tsarot le’acheinoe ba-olam 
Hineh pogrom be-Russia, eich lo avo etslam? 
Ki mi im lo ani ja’azor po le-choelam? 
 
We-hoe ala la-merkava, we “dio” la-soesiem amar 
Oe-po matan ba-seter we-shama nedava 
Po tsvita ba-lechi o litoef shel ahava 
Oe-le-chol hajehoediem simcha we-ga’ava 
We-kol ha-kavod la-sar, we-kol ha-kavod la-sar 
 
Oe-che-she-haja ha-sar Montefiori ben tish’iem 
Amroe lo: ta’aleh, ki sham le ma’alah mevakshiem 
Sha’al otam ha-sar: hagidoe eich oechal 
Eich alilat ha-dam be-Damesek tevoetal 
 
Halo tsariech lalechet la-pecha hanivzeh 
Lagid lo: titbajesj we eich marshiem davar kazeh 
We iem tsariech lasiem lo ba-jad eizeh bakshish 
Min matanah gedolah, ach she-ish ba lo jargish 
Az mi iem lo ani la-Toerki et zeh jagish 
 
Refrein 
 
Oe-che-she-haja ha-sar Montefiori ben mea 
Amar: “maspiek li dai, ha-neshama sheli sve’a 
Halchoe miljoniem lirot oe-frankiem oe-bishliek 
Aval la-Jehoediem zeh af pa’am lo maspiek.” 
 
Amroe lo: “kevodo, rak javo we-jistakel 
Tsariech livnot od cheder la-kever shel Rachel 
Lehagbia et ha-kotel hama’aravi 
Li-Nveh Sha’ananiem Jehoediem jesh lehavie 
Oe-mi, iem lo ata, ja mori, ja levavi 
 
Refrein 
 
Oe-che-she-haja ha-sar ben mea we od shana 
Nishkoehoe malachiem be-neshika ha-achrona 
We chach et ha einajiem atsam hoe bevoksho 
Rak even Jeroeshalmiet mitachat le-rosho 
 
Atoef taliet shel meshi we-nach be-toch aron 
Gamar ha-sar Moshe et masa’o ha-acharon 
Ach jesj od anashiem ha-moechaniem lehishava 
She-lifamiem ba-laila ke-she-choshech besviva 
Raoe et Montefiori al jad ha-merkava 
 
Refrein 
 


