
Yamo Text och musik av Duraid Lahham
 

Yamo yamo ya set elhabayeb yamo            

Yamo yamo ya set elhanayen yamo

Tese shhoor w enti hameltini

W bada tebti ktir ta jebtini

W azzabtek ktir ta trabbini

W daaet et terbaye fini yamo

Yamo yamo ya set elhabayeb yamo

Yamo yamo ya set elhanayen yamo

Yama bradti yama ta tdaffini

W yama jeti yama ta taamini

W kam joz jrabat ra’atili

W kel hashi ma bayan fini yamo

Yamo yamo ya set elhabayeb yamo

Yamo yamo ya set elhanayen yamo

Sho ma melt yamo ma bkafiki

W rabbi wahdo el’ader ykafiki

Erdi alai men albek w samhini

Rabbi ytawwel omrek w ykhalliki

Yamo yamo ya set elhabayeb yamo

Yamo yamo ya set elhanayen yamo

Mamma mamma, du som är min älskade mamma

Mamma mamma, du som är min ödmjuka mamma

Nio månader har du burit mig (graviditeten)          Du som bär ditt barn under hjärtat

och sen blev du väldigt trött av att föda mig          du som gav mig livet på jorden

och jag plågade dig under uppfostran          Jag har gett dig oro och sorger 

och uppfostran är borta, mamma (ett uttryck),      men du gjorde allt för mig, mamma

Mamma mamma, du som är min älskade mamma

Mamma mamma, du som är min ödmjuka mamma

 يامو يامو ياست الحبايب يا يامو
 يامو يامو ياست الحبايب يا يامو

 لك تسع شهور و انِت حاملتيني
 وبعدا تعبتي كتير .. ت جبتيني
 عذبتك كتير لتربيني
 وضاعت الترباية فيني يامو

 يامو يامو ياست الحبايب يا يامو
 يامو يامو ياست الحبايب يا يامو

 يا إمي اخ يا إمي ..

 لك شو ماعملت انا ما كافيكي
 وضاعت الترباية فيني يامو
 ارضي عليي من قلبك وسامحيني
 ربي يطول عمرك و يخليكي

 يامو يامو يا ست الحبايب يمو
 يامو يامو يا ست الحبايب يمو
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Vad kall du blev för att hålla mig varm        

och vad hungrig du blev för att hålla mig mätt

och hur många par strumpor har du sytt fast

och allt det ser man inte på mig, mamma

Mamma mamma, du som är mest älskade mamman

Mamma mamma, du som är mest ödmjuka mamman

Vad än jag gör, kan jag inte belöna dig

och gud är den enda som kan belöna dig

Bless me från ditt hjärta och förlåt mig

Må gud ge dig ett långt liv och håller dig vid liv (ett uttryck)

Mamma mamma, du som är mest älskade mamma

Mamma mamma, du som är mest ödmjuka mamma


