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 קינדער־יָארן
 

ָארן, זיסע קינדער־יָארן, יקינדער־  
;ןורּכאײביק בלַײבט איר װַאך אין מַײן זי  

,טַײצון אַײער ֿפַאכט ען איך טרװ  

דײנג און לַאזױ בַאערט מיר װ –  

שױן ַאלט געװָארן.י שנעל בין איך װ   אױ,
 

,ַאר די אױגןײט מיר דָאס שטיבל  ֿפשט נָאך  
אױֿפגעצױגן, װּו איך בין געבױרן,  

ױף מַײן װיגל, זע איך דָארט,א  
–ן ָארטבנָאך אױף דעם זעל שטײט  

ץ ֿפַארֿפלױגן.ס ַאלָאװי ַא חלום איז ד  
 

ֿפלעג זי ליבן,׳מַײן מַאמע ַאך, װי כ און   
ך געטריבן;כָאטש זי הָאט אין חדר מי  

קניּפ איז ֿפון איר הַאנטיעדער   
–נָאך ַאזױ גוט בַאקַאנטמיר   

ײכן איז מיר נישט ֿפַארבליבן.ָאטש קײן צכ  
 

 נָאך זע איך דיך, ֿפײגעלע, דו שײנע,
 נָאך קוש איך די רױטע בעקלעך דַײנע,

ןח דַײנע אױגן ֿפול מיט  

ן,ַײַײן הַארץ ַארדרינגען אין מ  
הָאב געמײנט, דו װעסט ַאמָאל זַײן מַײנע.׳כ  
 

יָארן, יונגע שײנע בלומען!־קינדער  
װעט איר שױן  מער נישט קומען;ריק צו מיר וצ  

 יָארן ַאלטע, טרױעריקע,
שחורהדיקע-קַאלטע, מרה  

 הָאבן אַײער שײנעם ּפלַאץ ֿפַארנומען.
 

רן,ױנגעװך ָאהָאב אַײ׳כיָארן, ־קינדער  
,ןגעטרַײע מַאמען אױך ֿפַארלױר ןמַײ  
דער שטוב נישטָא קײן ֿפלעק, ןֿפו  

 ֿפײגעלע איז אױך ַאװעק,
 אױ, װי שנעל בין איך שױן ַאלט געװָארן.

 
 

  



 

 

 העי קלעזמָארים
 

!ברידער עהעי, קלעזמָארים, גוט  
–װַײן איר בַאקומט ֿפון מיר אױף  

רײלעך לידל,שּפילט מיר אױף ַא ֿפ  
שחורה אַײן.-ֿפט מַײן מרהעשל  

 
רצן,טרױעריק איז מיר אױֿפן הַא  

נָאגט און קװעלט; עסֿפיל, דָארט עּפ׳כ  
בענקט נָאך עּפעס מַײן נשמה׳ס  

 און איך װײס  נישט װָאס מיר ֿפעלט.
 

אַײערע טענער ֿפַארװיגט מיט-ּפילטש  
רץ,ַאדעם אומעט אין מַײן ה רמי  

 װי מַײן מַאמע ֿפלעגט ֿפַארװיגן
רץ.ַאמיט ַא לידעלע מַײן שמ  

 
–שּפילט מיר אױף ַא ֿפרײלעך לידל  

נט;ַײשּפילט איר טרױעריק ה סעּפע  
–װײנט דער  ֿפידל׳װײנט דָאס ֿפלײטל, ס׳ס  

װײנט. סַאלץ ַארום מיר עּפע  
 

ברידער! עהעי, קלעזמָארים, גוט  
–װַײן איר בַאקומט ֿפון מיר אױף  

 שּפילט מיר אױף ַא ֿפרײלעך לידל,
שחורה אַײן. ֿפט מַײן מרהעשל  

 
 

 

  



 

 

יוֿבל ןמַײ  
 

אױף מיר ַא לידל,-שּפיל, קלעזמער, שּפיל  
יוֿבל, שּפיל מיט הומָארנט מַײן איז הַײ׳ס  

! ַאז שּפרינגען זָאל דַײן ֿפידל,סַא ֿפרײלעכ  
ר !ָאיק ימיר איז געװָארן הַײנט ֿפוֿפצ  

 
ֿפון מַײנע זָארגן,בַאֿפרַײ מיך הַײנט   

שּפיל, ַאלטער ֿפרַײנד !–װיל הַײנט ַא לעב טָאן׳כ  
װָאס ברענגען װעט דער מָארגן,װײס נישט  ךאי  
קען זַײן מַײן שמחה די לעצטע הַײנט.׳ס  

 
 שױן ֿפוֿפציק איז מיר הַײנט געװָארן,

הּכל ֿפעלט שױן נישט ֿפיל,-צו מַײן סך  
 דער גליקלעכסטער טײל ֿפון מַײנע יָארן

קלעזמער, שּפיל!שּפיל, –איז שנעל ֿפַארֿפלױגן  
 

 ֿפַארֿפלױגן װי טענער ֿפון ֿפידל
–ַא חלום נָאר –מַײן שײנע יוגנט  

 שּפיל, קלעזמער, מיר אױף ַא ֿפרײלעך לידל,
נט ֿפוֿפציק יָאר.מיר איז געװָארן הַײ  

 
 

  



 

 

לעעקיװ  
לידל(-)װיג  

 
עלע,װַײן טַײער קימשלָאף, מַײן נשמהלע,   

זשע מיר,-ליו ליו, שלָאף-ליו ליו-אַײ  
—טַאטעניו געקומען ַא בריװעלע םאיז ֿפונע׳ס  

 טױזנט זיסע קושן שיקט ער דיר,
—איז ֿפונעם טַאטעניו געקומען ַא בריװעלע׳ס  

ן,ַײַײל די װײנסט און שלָאֿפסט נישט אװנָאר   
ַײב איך צום טַאטעניו, ַאז שלעכט איז זַײן קיװעלע,שר  
גיב די זיסע קושן דיר נישט, נײן.׳כ  
 

 שלָאף, מַײן נחמהלע, מַײן טַײער קיװעלע,
?שטיל, אױ װָאס איז הַײנט מיט דירשַא,   

—איז ֿפונעם טַאטעניו געקומען ַא בריװעלע׳ס  
;ער נעמט אונדז ַאריבער, שרַײבט ער מיר  

—איז ֿפונעם טַאטעניו געקומען ַא בריװעלע׳ס  
ן,ַײק זי  נָאר װען דו װעסט נישט רו  

מיט מיר משהלע און לאהלע און ריװעלע, ֿפָארט  
 דיך לָאז איך דָא איבער גַאנץ ַאלײן.

 
מיר, מַײן קדישל, מַײן טַײער קיװעלע,שלָאף   

קװײל מיך נישט אומזיסט.ּפלָאג נישט און   
עשריבן ַא בריװעלע,הָאב צו דעם טַאטעניו ג׳כ  

 אים דערצײלט װי שײן, װי שלעכט דו ביסט,
—הָאב צו דעם טַאטעניו געשריבן ַא בריװעלע׳כ  

צינד,נָאר װען דו שלָאֿפן װעסט ַא  
מיט אונדז אױך מַײן קיװעלע,  וֿפָארט צו דעם טַאטעני  

 קריגסט די זיסע קושן אױך, מַײן קינד.
 
 

  



 

 

 די זון איז ֿפַארגַאנגען
 

 די זון איז ֿפַארגַאנגען, שױן טריבלעך געװָארן,
ליג אײנזַאם, ֿפַאראומערט בַײם װַאלד׳כ  

נט, ַאך, גליקלעכע יָארן,און טרַאכט ֿפון מַײן יוג  
 ַא בענקשַאֿפט נָאך זײ מיך בַאֿפַאלט.

 
דערזע איך, עס װילט זיך נישט גלױבן,און ּפלוצלונג   

בלױז,צי זָאל דָאס ַא חלום זַײן   
 עס קומען צו שװעבן ֿפיל װַײסינקע טרױבן

 און שטעלן ַארום מיר זיך אױס.
 

מעןװָאלט מיט זײ קו׳נג זיך װי סוֿפיל ַאזױ י׳און כ  
,ַײמַײן יוגנט צוריק ֿפון דָאס נ  

הער װי די טַײבעלעך װָארקען און ברומען,׳און כ  
די װערטער ֿפון זײ: ֿפַארנעם ָאט׳כ  
 

װַײל אונדז דערמַאנט אין זיּכרון,ט ֿפַאר ַא סדו הָא —  
נױ,עאונדז? קוק אַײן זיך ג דערקענסט  

 דָאס זענען מיר דַײנע ֿפַארגַאנגענע יָארן,
 נָאך װעלכע דיר בענקט זיך ַאזױ.

 
רצן ֿפַארנומען,מיר הָאבן דעם רוף ֿפון דַײן הַא  

 דַײן אומעט, דַײן בענקען ָאן שיעור,
טַײבעלעך װידער געקומעןענען מיר זנו,   

 און בלַײבן שױן אײביק מיט דיר.
 

 איך שטרעק מַײנע הענט אױס און גיב זײ ָאּפ שלום,
—ביסט יונג, הער איך װָארקען אין װַאלד  

, געװען בלױז ַא חלום,ך איךאון ּפלוצלונג דערװַא  
און ַאלט. טליג אײנזַאם, ֿפַאראומער׳כ  
 
 

  



 

 

 מַײן טַאטע ַא ּכוהן
 
קײן מורא,ֿפַאר דיר, מַײן העלד, הָאב ׳כ  

מיך נָאר, ּפרוביר! שלָאג  
דָאס מַײן טַאטעזיך  טקױם דערװיס  

דַאן װײ צו דיר. יזא  
 

,װַײל מַײן טַאטע איז ַא ּכוהן  
איז מיט אים קײן שּפַאס:׳ס  

 ער צערַײסן קען ַא מענטשן,
ס.עװען ער װערט אין ּכ  

 
 אײן מָאל הָאט אין הױף ַאֿברהמל

 מיר דערלַאנגט ַא שטױס,
 און מַײן טַאטע, רױט ֿפון צָארן,

צו אים ַארױס.איז   
 

—נָאר ַא מזל הָאט ַאֿברהמל  
בליק-ם אױגןעגרָאד ד  

ע,טשטַארבט ַאװעק זַײן קרַאנקער טַא  
 אױ, הָאט ער ַא גליק!

 
 װַײל ַא ּכוהן מוז ֿפַארלָאזן

—ליגט ַא מת׳ס ּוהױז װ׳ס  
ײנסט, ַאז ּתמידשלָאג מיך נָאר; דו מ  

ֿפט זיך ַאזַא נס?טרע  
 
 
 

  



 

 

 הוליעט, הוליעט, קינדערלעך
 

—קינדערלעךשּפילט אַײך, ליבע   
 דער ֿפרילינג שױן בַאגינט!
 אױ װי בין איך, קינדערלעך,

 מקנא אַײך ַאצינד.
 

הוליעט, קינדערלעך, הוליעט,  
יונג, טזמן איר זענ-ּכל  

 װַײל ֿפון ֿפרילינג ביז צום װינטער
שּפרונג.-איז ַא קַאצן  

 
 שּפילט אַײך, ליבע קינדערלעך,

בליק.-ֿפַארזױמט קײן אױגן  
רַײן אין שּפיל,נעמט מיך אױך ַא  

 ֿפַארגינט מיר אױך דָאס גליק.
... הוליעט, קינדערלעך הוליעט,  

 
נישט אױף מַײן גרָאען קָאּפ, טקוק  

 צי שטערט דָאס אַײך אין שּפיל?
 מַײן נשמה איז נָאך יונג,

ריק מיט יָארן ֿפיל.׳װי צ  
הוליעט, קינדערלעך ... הוליעט,  

 
 מַײן נשמה איז נָאך יונג

.סאון גײט ֿפון בענקשַאֿפט אױ  
זיך אירַאך, װי גערן װילט   
.סֿפון ַאלטן גוף ַארױ  

הוליעט, קינדערלעך ... הוליעט,  

 
 שּפילט אַײך, ליבע קינדערלעך,

בליק,-ֿפַארזױמט קײן אױגן  
 װַײל דער ֿפרילינג עקט זיך בַאלד,

דָאס העכסטע גליק.מיט אים   
הוליעט, קינדערלעך ... הוליעט,  

 
 

  



 

 

 אױ, מַאמעניו מַײן
 

 אױ, מַאמעניו מַײן, מַאמעניו מַײן טַײערע!
מת, מַאמע,אאיז דָאס   

ר ליבער גָאטעז דַא  
 מיר מַײן גוטן טַאטן
 צוגענומען הָאט?

 ֿפַארװָאס גרָאד מַײן טַאטן,
 מיך ֿפַארדריסט דָאס זײער,

דער זײדע,איך װעל, זָאגט   
 אים נישט זען שױן מער.

מַאמעניו מַײן,װיל, ׳מַאמעניו מַײן, כ  
 בַײם טַאטן זַײן.

 
 אױ, מַאמעניו מַײן, מַאמעניו מַײן טַײערע!

מַאמע, מת,אאיז דָאס   
ָאגט,ער זײדע זדװָאס   

 ַאז די טױטע לַײדן
?טװען נָאך זײ מען קלָאג  
 און װען מיר דָא װײנען

—הָאבן זײ קײן רו  
װעל שױן מער נישט װײנען,׳כ  

מַאמעניו.װײן נישט,   
 
 

 אױ, מַאמעניו מַײן, מַאמעניו מַײן טַײערע!
מת, מַאמע,אאיז דָאס   

 װָאס איך הָאב געהערט?
 װען משיח װעט קומען

ֿפערד,אױף זַײן װַײסן   
 װעלן ַאלע מתים

ַײאױֿפשטײן ֿפון דָאס נ  
 און מַײן גוטער טַאטע
 װעט זַײן צװישן זײ?

 מַאמעניו מַײן! אױ, מַאמעניו מַײן,
ן?ַײװען װעט דָאס ז  

 
 

  



 

 

 שלָאף שױן, מַײן קינד
(דלי-)װיג  

 
געלע קלײנס,ני  שלָאף שױן, מַײן קינד, מַײן י  

—דַײנע מַאך צו אײגעלעךדי   
 די מַאמע װעט קױֿפן ַא ֿפערדל ַא שײנס,

ליו.-ליו ליו-ַײא —זשע מיר-נָאר שלָאף  
 
 

װעט קָאסטן ֿפיל געלט,׳ַא שײנס, ס לַא ֿפערד  
 ַא װעגעלע אױך, אױף מַײן װָארט.

װעלט, רדע ןן ֿפָארן ַארום איװעסט קָאנע וד  
 אױֿפזוכן דַײן טַאטעשי דָארט.

 
 דַײן טַאטע, מַײן קינד, איז לַאנג שױן ַאװעק,

יװל געשריבן, נישט מער.רַא ב  
אױ ֿפרעג, ֿפרעג אים,געֿפינסטו אים דָארטן, דַאן   

 צי ליבט ער דַײן מַאמען נישט מער.
 

 צי הָאט ער ֿפַארגעסן זַײן װַײב און זַײן קינד,
 ַא צװײטע ֿפַארטרעט דָארט מַײן ָארט.
 צי אֿפשר חלילה, אױ װײ מיר און װינד,

 געשטָארבן דער טַאטעשי דָארט.
 

נגעלע קלײנס,י  ישלָאף, מַײן  —ליו-ליו-ַײא  
 ַא יתומל נעבעך ביסטו.

לערנען ַא קדישל ַא שײנס,אין װעל דיך   
ליו.-ליו ליו-ַײא –זשע מיר -שלָאף  

 
 

  



 

 

 אונדזער ָארעם קינד
 

 איך קום צו דיר דָאס לעצטע מָאל,
 נישט בעטן זיך, ָא, נײן,

 איך װײס, אומזיסט, איז יעדעס װָארט,
 דַײן הַארץ איז ֿפון ַא שטײן.

 
,לאיך קום צו דיר דָאס לעצטע מָא  

 דערמַאנען דיך ַאצינד,
הױז-אין ֿפינדלװָאס װעט געשען   

 מיט אונדזער ָארעם קינד.
 

 איך הָאב מַײן װעלט שױן ָאּפגעלעבט,
 איך שטײ שױן הַארט בַײם ברעג,
 בַאלד װעט דער טַײך ַא זינדיקע

 ֿפַארשלעּפן װַײט ַאװעק.
 

זיך אױֿפזוכן בַאלד און די װעסט  
 ַא ֿפרױ ֿפון רַײכן הױז,

ָאבן מיט איר קינדערלעך,װעסט ה  
 זײ ּפיעשטשען אױף דַײן שױס.

 
ֿפרײד ןֿפול מיט גליק אולעבן ַא   

–ֿפַאר דיר, ֿפַאר זײ בַאגינט  
הױז-װָאס װעט געשען אין ֿפינדל  
 מיט אונדזער ָארעם קינד?

 
 
 

  



 

 

 זָאג מיר, לֿבנה
 

 דער קַאלטער װינטער איז שױן ַאריבער,
די װעלט, זון מיט ֿפרײד בַאגריסט-די ֿפרילינג  

 נָאר מיר אין הַארצן װערט טעגלעך טריבער,
אין ֿפעלד.ַארױס  זַײט מַײן געליבטער איז  

 
בלומען, -קענען מיך דען ֿפרײען די ֿפרילינגס  
 די ֿפײגעלעך מיט זײער ליב געזַאנג,
 װען ֿפון מַײן חתן איז נישט געקומען

חדשים לַאנג.קײן שום ידיעה שױן   
 

 נישט זָארג, געליבטע, הָאט ער מיט טרערן
 די לעצטע נַאכט דערקלערט אין װעלדל מיר;

 בַײ דער לֿבנה און בַײ די שטערן
איך דיר צו: מַײן הַארץ געהער צו דיר.שװער   

 
לע,און טרױעריק הָאבן די בײמער ַא  

 די בלימעלעך, די גרעזעלעך גערױשט,
 גלַײך װי זײ װָאלטן בַאװײנט די ּכלה,

 װָאס שטײט ֿפון לעצטן ליבן קוש בַארױשט.
 

 הָאט ער זַײן שֿבועה, זַײן װָארט געברָאכן,
נט?ַײדער ֿפ םאֿפשר הָאט ֿפַארנומען אי יצ  

די ברוסט צעשטָאכן צי ליגט ער דרױסן  
 און ֿפון יסורים קרעכצט ער דָארט און װײנט.

 
 זָאג מיר, לֿבנה, זָאגט, ליבע שטערן,

ֿפון יענער נַאכט:נָאך איר, עדות מַײנע,   
 צי װעט מַײן חתן צוריק זיך קערן,

 צי הָאט דער טױט זַײן טרַײעס אױג ֿפַארמַאכט?
 
 
 

  



 

 

 יַאנקעלע
ליד(-)װיג  

 
מיר שױן, יַאנקעלע, מַײן שײנער, זשע-שלָאף  

 די אײגעלעך, די שװַארצינקע מַאך צו,
נגעלע, װָאס הָאט שױן ַאלע צײנדלעך,י  ַא י  

ליו?-ליו-מוז נָאך די מַאמע זינגען אַײ  
 

נגעלע, װָאס הָאט שױן ַאלע צײנדלעך,י  יַא   
 און װעט מיט מזל בַאלד אין חדר גײן,

גמרא, און לערנען װעט ער חומש און  
ן?ַײמַאמע װיגט אים א זָאל װײנען װען די  

 
נגעלע, װָאס לערנען װעט גמרא,י  יַא   

 ָאט שטײט דער טַאטע, קװעלט און הערט זיך צו,
חכם,-נגעלע, װָאס װַאקסט ַא ּתלמידי  יַא   

 לָאזט גַאנצע נעכט דער מַאמען נישט צורו?
 

חכם,-נגעלע, װָאס װַאקסט ַא ּתלמידי  יַא   
 און ַא געניטער סוחר אױך צוגלַײך,

בחור,-חתןנגעלע, ַא קלוגער י  יַא   
ַאזױ נַאס װי אין ַא טַײך?זָאל ליגן   

 
בחור,-זשע מיר, מַײן קלוגער חתן-נו, שלָאף  

ַײל ליגסטו אין װיגעלע בַײ מיר.דערװ  
װעט קָאסטן נָאך ֿפיל מי און מַאמעס טרערן׳ס  

װעט ַא מענטש ַארױס ֿפון דיר.׳סביזװַאנען   
 
 
 

  



 

 

 משהלע, מַײן ֿפרַײנד
 

 װָאס מַאכסטו עּפעס, משהלע?
בליק, דערקען דיך נָאך ָאן׳כ  

 דו ביסט געװען מַײן חֿברל
 מיט יָארן ֿפיל צוריק,

 און אױך אין חדר הָאבן מיר
לַאנג בַאנַאנד, געלערנט  

 ָאט שטײט ֿפַאר מיר דער רבי נָאך,
 דער קַאנטשיק אין זַײן הַאנט.

 
 ]רעֿפרען[

 אױ, װּו נעמט מען צוריק די יָארן,
 יענע שײנע צַײט,

 אױ, דָאס יונגע שײנע לעבן
 איז ֿפון אונדז שױן װַײט,

ָארן,אױ, װי נעמט מען צוריק די י  
 משהלע, מַײן ֿפרַײנד,

 אױ, נָאך יענעם בײזן רבין
 בענקט דָאס הַארץ נָאך הַײנט.

 
ֿברל?װָאס מַאכסטו, זָאג, מַײן ח  

ע ַאצינדלדַײן שמײכע  
 דערמָאנט מיר דַײן עקשנותקײט

 נָאך זַײענדיק ַא קינד,
אין דיר ַארַײןדער רבי שמַײסט   

 ביסט אױֿפגערעגט און בלַאס,
שמײכלסטו, נָאר אים להכעיס  

 דער רבי שּפרינגט ֿפון ּכעס.
 
[רעֿפרען]  

וריק די יָארןאױ, װּו נעמט מען צ  
 יענע שײנע צַײט,

 אױ, דָאס יונגע שײנע לעבן
 איז ֿפון אונדז שױן װַײט,

ָארן,אױ, װי נעמט מען צוריק די י  
 משהלע, מַײן ֿפרַײנד,

, נָאך יענע שמיץ ֿפון רביןאױ   
 בענקט דָאס הַארץ נָאך הַײנט. 

 
ער רחלע?טשװעס װָאס מַאכט דַײן  

װָאלט זי איצט געזען,׳װי כ  
נָאך, וטסזי איז ַאמָאל, געדענק  

 מיר נָאענט צום הַארץ געװען,
 נָאר זי געליבט הָאט בערעלען,

נטם גרווגעהַאסט מיך ָאן ש  
ן לַאנגצגעבליבן איז אין הַאר  



 

 

ֿפַארהײלטע װּונד.-ַא נישט  
 
 

 ]רעֿפרען[
וריק די יָארןאױ, װּו נעמט מען צ  

 יענע שײנע צַײט,
דָאס יונגע שײנע לעבןאױ,   

 איז ֿפון אונדז שױן װַײט,
ָארן,אױ, װי נעמט מען צוריק די י  

 משהלע, מַײן ֿפרַײנד,
 אױ, נָאך יענער שײנער רחלע 

.טבענקט דָאס הַארץ נָאך הַײנ   
 

גײט עס עּפעס בערעלען, װי  
עלע װָאס מַאכט?מַאֿברה  

 און זַאלמעלע און יָאסעלע?
ַאכט,זײער ָאֿפט ֿפון אַײך געטר  

קינדערלעך,ֿפון אַײך, געחלומט   
 געזען זיך אין דער מיט,

—דעלעךי  געװָארן ַאלטע י  
 װי שנעל דָאס לעבן ֿפליט.

 
 ]רעֿפרען[

וריק די יָארןאױ, װּו נעמט מען צ  
 יענע שײנע צַײט,

 אױ, דָאס יונגע שײנע לעבן
 איז ֿפון אונדז שױן װַײט,

ָארן,אױ, װי נעמט מען צוריק די י  
 משהלע, מַײן ֿפרַײנד,

 אױ, נָאך יענע יונגע לײדן
 בענקט דָאס הַארץ נָאך הַײנט.

 
 

  



 

 

 רײזעלע
 

 ַא מּתנה מַײן טָאכטער
שֿפרה מיט איר חתן    

 הענעך שטַאמבערגער
a matone mayn tokhter Sehifre  

mit ir khosn Henekh Shtamberger 
 

עלעסשטײט זיך דָארט אין גע  
זעלע,ַײשטיל ֿפַארטרַאכט ַא ה  

שטיבל-אױֿפן בױדעם דרינען  
 װױנט מַײן טַײער רײזעלע.

זל,ַײָאװנט ֿפַארן היעדן   
זיך ַארום,דרײ איך   

גיב ַא ֿפַײף, און רוף אױס: רײזל,׳כ  
!ם, קום, קוםקו  

 
 עֿפנט זיך ַא ֿפענצטערל,

זעלעַײַאלטע ה׳װַאכט אױף ס  
 און בַאלד קלינגט אין שטילן געסל

רעדט רײזעלע:׳ַא זיס קול, ס  
,נָאך  ַא װַײלע װַארט, מַײן ליבער —  

ך זַײן ֿפרַײ,יבַאלד װעל א  
—איבערגײ זיך נָאך ַאּפָאר מָאל   

 אײנס, צװײ, דרַײ!
 

 גײ אין מיר ַא ֿפרײלעכער,
 זינג און קנַאק מיר ניסעלעך,

 הער איך אױף די טרעּפלעך שּפרינגען
 אירע דרָאבנע ֿפיסעלעך,

 שױן ַארָאּפ ֿפון לעצטן טרעּפל,
נעם זי ליב ַארום,׳כ  
— גיב איר שטיל ַא קוש אין קעּפל׳כ  
!ם, קום, קוםקו  

 
װיל דיך בעטן, דודל,׳כ —  

נישט ֿפַײֿפן מער.זָאלסט ַארױף   
הערסט, ער ֿפַײֿפט שױן, זָאגט די מַאמע, —  

ֿפַארדריסט זי זײער,׳זי איז ֿפרום, ס  
דיש,י  ֿפַײֿפן, זָאגט זי, איז נישט י  

."זײ"ּפַאסט נָאר בלױז ֿפַאר ׳ס  
—דישי  רָאסט אױף יּפגיב ַא צײכן   

 אײנס, צװײ, דרַײ!
 

על ֿפון הַײנט נישט ֿפַײֿפן מער,װ׳כ —  
—דרױף גיב איך ַא שֿבועהלע  

װעל איך ַאֿפילודיר צוליב   



 

 

צנועהלע,װערן ֿפרום, מַײן   
זל,װעל זַײן װען דו װילסט נָאר, רײ׳כ  

 װי דַײן מַאמע ֿפרום,
—יעדן שבת גײן אין קלײזל  

!ם, קום, קוםקו  
 

גלײב עס דיר, מַײן ליבינקער,׳כ —  
 און דערֿפַאר דיר, דודל,

זעקל-איך ַא שײן ּתֿפילין שטריק  
דודל,-מיט ַא מגן  

װעט אין קלײזל,׳װען געֿפעלן ס  
 זָאגן זָאלסטו זײ:

—הָאט געשטריקט מַײן ליבע רײזל׳ס —  
 אײנס, צװײ, דרַײ!

 
ֿפַאר דַײן מּתנהלע,דַאנק ׳כ —  
ליב ַאזױ דיך, רײזעלע!׳כ  
ליב דָאס געסל,׳כליב דַײן מַאמען, ׳כ  
ליב דָאס ַאלטע הײזעלע,׳כ  
—ליב די שטײנדלעך לעבן הײזל׳כ  

 טרעטסט  אױף זײ ַארום,
 הער, דַײן מַאמע רוֿפט שױן: רײזל,

!ם, קום, קוםקו  
 

 גײ איך מיר ַא ֿפרײלעכער,
 זינג און קנַאק מיר ניסעלעך,

 הער איך אױף די טרעּפלעך לױֿפן
—דרָאבנע ֿפיסעלעך עאיר  

זל,ַײװידער שטײט ֿפַארטרַאכט דָאס ה  
געסל װידער שטום.׳ס  
ם, רײזל,וצו מיר אין חל םוק  
!ם, קום, קוםקו  

 
 
 

  



 

 

 דרַײ טעכטערלעך 
 ַא מּתנה

 מַײן ליב װַײבל בלומקע

 
 

 װען מיט מזל, געזונט און לעבן 
 ס׳עלטסטע טעכטערל מיר װעלן אױסגעבן

 װעל איך טַאנצן מיר הָאּפ, הָאּפ!
 ַארָאּפ ַאן עול ֿפון קָאּפ,

—װעל  איך טַאנצן,  אױ, װעל איך טַאנצן  
 ַארָאּפ ַאן עול ֿפון קָאּפ.

 
—שּפילט, קלעזמָארים! שּפילט מיט לעבן  
 ס׳ערשטע טעכטערל הַײנט אױסגעגעבן,

װײ,ײדלעך צנָאך געבליבן אונדז מ  
שױן בַײ זײ! ןװי הַאלט מע  

 
זַײן!-שּפילט, קלעזמָארים נעמט די ּכלי  

 זָאל די גַאנצע  װעלט מיט אונדז זיך ֿפרײען,
 אױ, אונדזער שמחה װײסט נָאר אײן גָאט

 און דער װָאס טעכטער הָאט.
 

 װען כ׳װעל זען שױן דָאס צװײטע מײדל
קלײדל,-ּפהָאנגעטָאן אין װַײסן חו  

—זַײן װעל איך טרינקען און ֿפרײלעך  
 ַארָאּפ ֿפון הַארץ ַא שטײן,

 װעל איך טרינקען, אױ, װעל איך אין טרינקען,
 ַארָאּפ ֿפון הַארץ ַא שטײן.

 
 שּפילט, קלעזמָארים, הײבט ָאן שנַײדן!

 ס׳צװײטע מײדל גיבן מיר אױס אין ֿפרײדן,
 דָאס  מוזיניקל נָאך הָאבן מיר,

 װי הַאלט מען שױן בַײ איר.
 שּפילט, קלעזמָארים, ֿפַאר אונדז מחוּתנים,

ַא לעב טָאן אױך  ַאמָאל  קבצנים, זָאלן  
ױסגעגעבן, אױ, גָאטעניו,אַא קינד    

 ַא מײדל נָאך דערצו.
 

 װען בַײם לעצטן כ׳װעל שּפילן הערן,
—װעל איך עּפעס טרױעריק שטײן און קלערן  

 ס׳לעצטע טעכטערל שױן אױן ַאװעק,
 װָאס נָאך איז דָא דער צװעק?

 ס׳לעצטע טעכטערל, אױ, ס׳לעצטע טעכטערל,
ָא דער צװעק?װָאס נָאך איז ד  

 
 שּפילט, קלעזמָארים! בַאזעצט די ּכלה,

 צוגענומען אונדז די קינדער ַאלע,
 שװער געװען אונדז די טעכטער דרַײ

 אױ, שװערער נָאך ָאן זײ.
 שּפילט, קלעזמָארים, ַארױס אונדז טרערן,
 ס׳לעצטע בעטל װעט הַײנט לײדיק װערן,

—שַאנק-ס׳גַאנצע שטיבל, איר קלײדער  
װײ, װי ּפוסט און בַאנג.-אױ  

 
  



 

 

ציגעלעך ,יהע  
 

, קומט ַאהער צו מיר געשװינד,ציגעלעך י,הע  
 ַא שײן לידעלע װעל איך אױֿפזינגען אַײך ַאצינד,

 ֿפון ַא ּפַאסטעכל הײבט דָאס לידעלע זיך ָאן
 און ַא מײדעלע װָאס הָאט ּכישוף אים געטָאן.

 
 העי, ציגעלעך, הערט װָאס װַײטער איז געשען:

געװען,לוסטיק, לעבעדיק איז ַאמָאל ס׳ּפַאסטעכל   
 הַײנט װי אומעטיק, קוקט די שעֿפעלעך נישט ָאן,

 בענקט נָאכן מײדעלע װָאס הָאט ּכישוף אים געטָאן.
 

 העי, ציגעלעך, הערט ֿפון לידעלע דעם סוף:
 װי יתומימלעך בלָאנדזשען איצט זַײנע בידנע שָאף,
 טיף אין טַײכעלע ליגט דָאס ּפַאסטעכל נָאך הַײנט
.און דָאס מײדעלע זיצט בַײם װַאסערל און װײנט  

 
 

  



 

 

 די געֿפַאלענע
 

 ערגעץ שלָאגט שױן צװײ דער זײגער,
 ס׳איז שױן לַאנג נָאך הַאלבער נַאכט

 און קײן גרָאשן , קײן ֿפַארדינסטל
 הָאט ביז איצט זיך נישט געמַאכט.

 
 עּפעס װַײכן מיך די מענער,
 מענער, ָא, איך קען זײ גוט!

 װָאס איז װערט שױן ַא נקֿבה,
 װען זי הוסט און שּפַײט מיט בלוט.

 
שױן מער ֿפַאר זײ קײן סחורה,כ׳בין   

 יָאלדן, ֿפרַײערס װָאס איר זענט!
 ס׳בריט ֿפון היץ מַײן יונגער קערּפער

ֿפַײער ברענט. יאון מַײן קוש װ  
 

 ֿפרעגט אַײך, יָאלדן, מַײן ֿפַארֿפירער,
 ער װײסט, ַאז ָאט די ֿפון גַאס

 הָאט ַא הַארץ, װָאס בענקט נָאך ליבע,
 הָאט ַא הַארץ, װָאס ברענט ֿפון הַאס.

 
ײן געלט נישט מָאנען,קומט, קומט! כ׳װעל ק  

 קומט, קומט, כָאטש אױף אײן מינוט!
 כ׳װעל אין אַײך ַארַײן זיך בַײסן,
 אַײך ֿפַארסמען מיט מַײן בלוט.

 
 ערגעץ טרַאכט ַאצינד ַא מַאמע:

װָאס איז מיט מַײן קינד געשען? –  
 בלוט װָאלט גײן ֿפון אירע אױגן,
 װען זי װָאלט איר קינד דערזען.

 

 

  



 

 

 ַאזעלכע צװײ גָאלדענע צעּפ
 

בײלקע, ֿפַארצַײונג דיך בעטן געקומען, כ׳בין,  
–כ׳בין שרעקלעך אין צָארן געװען   

 כ׳הָאב שיר װָאס נישט נעכטן ַא הַארצשלָאג בַאקומען,
 װען כ׳הָאב ָאן די צעּפ דיך דערזען.

 
 און דָאך װיל איך, בײלקע, דו זָאלסט מיר דערקלערן,

 מעגסט װידער מיר װַײזן די טרעּפ,
שערןװי ֿפַאלסטו אױס ּפלוצלונג ַארָאּפ זיך צו   

 ַאזעלכע צװײ גילדענע צעּפ.
 

 גיב, בײלקע, איך בעט דיך, ַא קוק נָאר אין שּפיגל,
 און זָאג מיר, צי זעסטו נישט אױס

 ַאזױ װי ַא טַײבל מען שנַײדט ָאּפ די ֿפליגל,
 גלַײך װי ֿפון שּפיטָאל װָאלסט ַארױס.

 
 דער רוח זָאל שױן נעמען די ֿפינצטערע מָאדע,

 װָאס ּפלָאגט און ֿפַארדרײט אַײך די קעּפ,
ליגן װי מתים ֿפַארּפַאקט אין קָאמָאדעָאט   

 ַאזעלכע צװײ גילדענע צעּפ.
 
 
 

  



 

 

 דָאס לידל ֿפון גָאלדענעם לַאנד
 

 אױ, נעם גוטער קלעזמער, דַײן ֿפידל אין הַאנט
 און שּפיל מיר דָאס לידל ֿפון גָאלדענעם לַאנד.
 ַאמָאל ֿפלעגט מַײן מַאמע מיט הַארץ און געֿפיל

 דָאס לידל מיר זינגען. אױ, שּפיל עס מיר, שּפיל!
 

ון הער איך דָאס לידל, דַאן שװעבט ֿפַאר מיר בַאלדא  
 מַײן טַײערע  מַאמע, איר ליבלעך געשטַאלט;

–איר הַארציקער שמײכל, איר צערטלעכער בליק  
 זײ װעקן מיר אױף מַײן ֿפַארגַאנגענעם גליק.

 
 און הער איך דָאס לידל, דערזע איך, ָאט שטײט

 מַײן מַאמע זי מַאכט מיר מַײן װיגעלע גרײט.
–שטערן איר דַארינקע הַאנט און כ׳ֿפיל אױף מַײן  

ן גָאלדענעם לַאנד.וזי זינגט מיר דָאס לידל ֿפ  
 

 ַאמָאל איז געװען אין ַא גָאלדענעם לַאנד
–יחיד, ַא שײנער בריליַאנט -ַא קלוגער בן  

 זי זינגט און עס טיקטַאקט דעם זײגערס אומרו
ליו.-ליו-ליו-אַײ –און ס׳װיגעלע הױדעט זיך   

 
געזַאנג,און הער איך דָאס לידל, דָאס זיסע   

–דַאן װערט אױֿפן הַארץ ַאזױ אומעטיק בַאנג  
 און ס׳װילט זיך, װי די מַאמע מיט הַארץ און געֿפיל,

אױ, שּפיל עס מיר, שּפיל! –דָאס לידל מיר זינגען   
 
 

  



 

 

תוםקלײנער י  
 

 װײן נישט, װײן נישט, קלײנער יתום!
 שּפָאר די טרערן כָאטש דיך קװעלט,

 װַײל דָאס לעבן הָאט נָאר צרות,
, װען טרערן ֿפעלט.אױ, װי שלעכט  

 
 שּפָאר די טרערן, װי בריליַאנטן,

–װעסט ַאמָאל זײ דַארֿפן זײער  
 װען דַײן הערצל גײט שױן איבער,

 לָאז ֿפון אױג ַארױס ַא טרער.
 

 שלָאף שױן, שלָאף שױן, קלײנער יתום,
–צי נישט מער ַארױס מַײן בלוט  

 ס׳װעט דער הונגער דיך נישט קװעלן,
 װעסט אין שלָאף זיך ֿפילן גוט.

 
גָאר אֿפשר זַײן ֿפיל בעסער ס׳װָאלט  

 דיר, מַײן יתום, און אױך מיר,
אײביק שלָאֿפן,-דו זָאלסט אײביק  

 איך דַײן מַאמע לעבן דיר.
 

 װײן נישט, װײן נישט, קלײנער יתום!
 אױ, װי שלעכט, װען ס׳ֿפעלט ַא טרער,

 װען דָאס הַארץ איז ֿפול מיט לײדן
 און די אױגן זענען לער.

 
 

  



 

 

 די נַאכט קומט ָאן צו שװעבן
 

ער איז ַא טָאג ַאװעק,װיד  
 די נַאכט קומט ָאן צו שװעבן,

 נענטער מיט ַא טָאג צום ברעג,
 װּו ס׳ענדיקט זיך דָאס לעבן;
 װידער איז ַא נַאכט ֿפַארבַײ,
 ס׳איז װידער טָאג געװָארן,

 ַאזױ יָאגן זיך די צװײ
 שױן לַאנגע לַאנגע יָארן.

 
 ַאזױ יָאגן זיך די צװײ,

 נישט מער צוריק זיך קערן,
זײ, מיט ַא זיֿפץ בַאגלײט איך  

–און קוק זײ נָאך מיט טרערן  
 אין זײ ֿפליען, גלַײך ֿפון זײ

 װיל קײנער זַײן דער צװײטער,
 ס׳קומען טעג אין נעכט אױֿפסנַײ 

 ַא בליק און לױֿפן װַײטער.
 

 ַאזױ ֿפליען ָאן שום ציל
 די טעג שױן לַאנגע יָארן,

 ֿפון דעם נַאריש װילדן שּפיל
 שױן ַאלט און קרַאנק געװָארן.
טעג, װי לַאנג נָאך, איר נעכט און  

 װעט איר זיך ַאזױ יָאגן?
 מַאכט ַא סוף שױן צום געיעג,

 כ׳קענ׳ס לענגער נישט ֿפַארטרָאגן.
 
 

  



 

 

 הונגעריק דַײן קעצעלע
 

 שלָאף שױן, מַײן הונגעריק מײדעלע,
 מַאך שױן די אײגעלעך צו, 

 הונגעריק איז אױך דַײן מַאמעלע,
 און װײנט נישט און שרַײט נישט װי דו.

לע,לערן זיך, קינד, ֿפון דַײן מַאמע  
 נעם ַאלץ װי זי נעמט ֿפַאר ליב,

 מָארגן ס׳װעט אױֿפשטײן מַײן מײדעלע,
–װעט זַײן ַא סך ברױט אין שטוב  

ליו. ליו, אַײ ליו, ליו, אַײ ליו,  
 שלָאף שױן, מַײן קרױנעניו.

 
 שלָאף שױן, מַײן נַאריש קלײן מײדעלע,

 װָאס איז הַײנט עּפעס מיט דיר?
 הונגעריק איז אױך דַײן קעצעלע

טענות צו מיר,און ס׳הָאט גָאר קײן   
 הער, װי עס מיַאוקעט, עס רעדט צו דיר:

מײדל, לָאז מַאמען צורו! –  
 הונגעריק איך אױך, קלײן קעצעלע,

–און כ׳װײן נישט ַאזױ װי דו  
ליו, ליו, אַײ ליו, ליו, אַײ ליו,  

 שלָאף שױן, מַײן קרױנעניו!
 

 שלָאף שױן, מַײן ָארעם קלײן מײדעלע,
 װַײל דער שלָאף לינדערט די נױט,

איז אױך דַײן ליַאלקעלע הונגעריק  
 און װײנט נישט און מָאנט נישט קײן ברױט.

 לערן זיך, קינד, ֿפון דַײן ליַאלקעלע,
 װײסט װָאס זי טרַאכט ַאצינד?

אױ, װי בַאטריבט איז ַא מַאמעלע, –  
–װען הונגעריק איז איר קינד  

ליו, ליו, אַײ ליו, ליו, אַײ ליו,  
 שלָאף שױן, מַײן קרױנעניו!

 
 

  



 

 

 משהלע
 )דועט(

 
–, ביסט עּפעס מיר ַאזױ ֿפַארסַאּפעט משהלע  

 װער הָאט דיר דָאס הענטעלע ַאזױ צעדרַאּפעט?
 הָאסט געשלָאגן זיך אין ֿפעלד,
 ס׳נעזל איז דיר אױך צעקרעלט,

 ס׳בלוט נָאך קַאּפעט.
 

טַאטעניו, דָאס הָאב איך זיך אין הױף בַײם רבין, –  
 ֿפַארריכטנדיק די הײזעלען, ַא שטָאך געגעבן;

–נישט געשלָאגן זיך אין ֿפעלד  
ט דער נָאדל צעקרעלט,מי  

 כ׳זָאל ַאזױ לעבן!
 

–משהלע, װָאס איז געשען? איך מוז דָאס װיסן –  
ריסן?עװער הָאט דיר די הײזעלעך ַאזױ צ  

–עּפעס ביסטו מיר ֿפַארװײנט  
 אֿפשר הָאט דער רבי הַײנט

 דיך געשמיסן?
 

טַאטעניו, דער רבי הָאט מיך נישט געשמיסן, –  
צעריסן.מַײנע הײזלעך װײס איך נישט װער ס׳הָאט   

 מיר געזָאגט הָאט מָאטעלע,
 ער הָאט זיך ס׳קַאּפָאטעלע

 אױך צעריסן.
 

בליק ַאהער צום טַאטן!-משהלע, דעם אױגן –  
נגעלע, ַאלײן ֿפַאררַאטן.י  דו הָאסט זיך, מַײן י  

 דיר געזָאגט שױן ס׳איז נישט ֿפַײן
ר זַײן,ֿבמָאטל זָאל דַײן ח  

 גענַארסט דעם טַאטן.
 

שּפילן, טַאטעניו, כ׳הָאב נישט געװָאלט מיט אים זיך –  
 נו הָאט ער געגעבן מיר זַײן זײדנס ברילן,

 אים דערֿפַאר הָאב איך געשענקט
 ס׳ֿפידעלע, װָאס ד׳הָאסט געברענגט,

 כ׳זָאל ד׳רױף שּפילן.
 

משהלע, ביסט אומֿפַארשעמט, דו װעסט דָאס ֿפילן, –  
 כ׳װיל דו זָאלסט מיט מָאטעלען זיך מער נישט שּפילן,

בליק,-ס׳ֿפידעלע דעם אױגן  
מיר צוריק,ברענגען זָאלסטו   
 גיב ָאּפ די ברילן.

 
טַאטעניו, כ׳הָאב׳ס צ׳ריק געװָאלט, ער װיל נישט װיסן, –  

 הָאבן מיר זיך בײדע הַײנט צעקרעלט, צעביסן.
 מַײן הױז צעֿפליקט הָאט מָאטעלע
 און איך הָאב אים ס׳קַאּפָאטעלע

 אױך צעריסן.
 

  



 

 

מַארש-ַארבעטלָאזער  
 

 אײנס, צװײ, דרַײ, ֿפיר,
 ַארבעטלָאזע זענען מיר,

חדשים לַאנגנישט געהערט   
קלַאנג,-אין ֿפאבריק דעם הַאמער  

 ס׳ליגן ּכלים קַאלט, ֿפַארגעסן,
 ס׳נעמט דער זשַאװער זײ שױן ֿפרעסן,

 גײען מיר ַארום אין גַאס,
ּפַאס,-און-ירים ּפוסטֿבװי די ג  
ּפַאס.-און-ירים ּפוסטֿבװי די ג  

 
 אײנס, צװײ, דרַײ, ֿפיר,

 ַארבעטלָאזע זענען מיר,
 ָאן ַא בגד, ָאן ַא הײם,

 אונדזער בעט איז ערד און לײם,
 הָאט נָאך װער װָאס צו געניסן,
 טײלט מען זיך מיט יעדן ביסן,

ירים װַײן,ֿבװַאסער, װי די ג  
 גיסן מיר אין זיך ַארַײן,
 גיסן מיר אין זיך ַארַײן.

 
 אײנס, צװײ, דרַײ, ֿפיר,

 ַארבעטלָאזע זענען מיר,
 יָארן לַאנג געַארבעט שװער,

 און געשַאֿפט ַאלץ מער און מער
שלעסער, שטעט און לענדערהַײזער,   

 ֿפַאר ַא הַײֿפעלע ֿפַארשװענדער,
 אונדזער לױן דערֿפַאר איז װָאס?

 הונגער, נױט און ַארבעטלָאז,
 הונגער, נױט און ַארבעטלָאז.

 
 אײנס, צװײ, דרַײ, ֿפיר,
 ָאט ַאזױ מַארשירן מיר,

 ַארבעטלָאזע, טריט נָאך טריט
 און מיר זינגען זיך ַא ליד

 ֿפון ַא לַאנד, ַא װעלט ַא נַײע,
ן מענטשן ֿפרַײע,װּו עס לעב  

 ַארבעטלָאז איז קײן שום הַאנט,
 אין דעם נַײעם ֿפרַײען לַאנד,
 אין דעם נַײעם ֿפרַײען לַאנד.

 
 

  



 

 

 ַאן ַארבעטלָאזער
 

 ָאט דרײ איך ַאזױ זיך שױן װָאכן, חדשים
 ַארום אין די גַאסן ביז ס׳ֿפַאלט צו די נַאכט,

ן זיך ַאלץ ַא מיטל, כ׳זָאל קענען ֿפַארגעסן,וא  
װידער נישט עסן,ַאז איך װעל, װי נעכטן, הַײנט   

 נו, גײ איך ַאזױ זיך און קלער ַאלץ און טרַאכט.
 

 נו, ֿפַאלט מיר אַײן ּפלוצלונג, כ׳װעל צײלן די הַײזער,
 די קרָאמען, די קונים װָאס גײען ַארַײן,

 ּכדי נישט צו ֿפילן דעם װײטיק אין מָאגן,
–װי עּפעס ַא װָארעם הַאלט דָארט אין אײן נָאגן  

ן.ַא זעלטן גוט מיטל װעט דַאכט זיך דָאס זַײ  
 

 נָאר װי אױף להכעיס, דעם שטנס ַא שּפיצל,
 ַא קרעמל ֿפון עסנװַארג װי נָאר ַא הױז,

 און ס׳װינקען זײער ּתַאװהדיק, רײצן און ציען,
 װי מײדלשע אױגן װָאס ברענען און גליען,

 די ֿפרישינקע זעמל ֿפון קױשן ַארױס.
 

 נו, שטײ איך ַאזױ זיך און עס מיט די אױגן
רט אין מױל,די זעמל, און כ׳ֿפיל װי מיר װַאסע  

 נו, זוך איך ַא מיטל, כ׳זָאל קענען ֿפַארגעסן,
 ַאז איך װעל, װי נעכטן, הַײנט װידער נישט עסן,
 און ַאלץ אין מיר ציטערט ֿפון אימה און גרױל.

 
 נו, ֿפַאלט מיר אַײן ּפלוצלונג, כ׳װעל הינט אין גַאס צײלן,

 ֿפַארַאן הינט, װָאס שּפרינגען ֿפון װױלטָאג ַארום,
מַארקעס און גלעקלעך; בַאּפוצט און בַאהָאנגען מיט  

 ֿפַארַאן הינט ֿפַארדַארטע װָאס קוקן אױס שרעקלעך,
 װָאס דרײען זיך הונגעריק הֿפקר ַארום.

 
 נָאר װי אױף להכעיס, שױן װידער דער שטן,

 ַא הונט שטײט און גריזשעט ַא טרוקענעם בײן,
 און ָאט קומט ַא צװײטער, זײ נעמען זיך בַײסן,
 ס׳װיל אײנער בַײם צװײטן דעם בײן ַארױסרַײסן,
 נו, שטײ איך און שמײכל און קריץ מיט די צײן.

 
 
 

  



 

 

 ס׳איז גוט
 

 ס׳איז גוט, ס׳איז גוט, ס׳איז גוט,
דעלעך שרַײען: ס׳איז גוט,י  די י  

 דער שונא, דער װילדער,
–און שנעל גײט גרױזַאם  

 און װי נָאר ער קומט,
 װערט ֿפון לעבן ַא ּתל,

דעלעך שרַײען: ס׳איז גוט,י  יאון   
ס׳איז גוט, –דעלעך קװעלן י  יאון   

ן,ַײס׳איז װאױל, ס׳איז ֿפ  
ן.ַײס׳קען בעסער נישט ז  

 
 ס׳איז גוט, ס׳איז גוט, ס׳איז גוט,

ען: ס׳איז גוט,ַײדעלעך שרי  די י  
 דער שונא גײט ֿפָארױס,
–מיט בלוט און מיט שַאנד  

 און שלינגט אַײן טָאג טעגלעך
 ַא לַאנד נָאך ַא לַאנד,

 ס׳איז װאױל, ס׳איז ֿפַײן,
 ס׳איז װאױל, ס׳איז ֿפַײן,
 ס׳איז װאױל, ס׳איז ֿפַײן,

 װָאס מער ער שלינגט אַײן.
 

 ס׳איז גוט, ס׳איז גוט, ס׳איז גוט,
דעלעך שרַײען: ס׳איז גוט,י  די י  

 דער שונא ֿפרעסט לענדער
 און נעמט ָאן אױֿפהער,

 דער מָאגן ַא ֿפולער
–ֿפַארנעמט שױן נישט מער  

שרַײען: ס׳איז גוט, דעלעךי  י און  
ס׳איז גוט, –דעלעך קװעלן י  י און  

 ס׳איז װאױל, ס׳איז ֿפַײן,
 זַײן מָאגן נישט רײן.

 
 

 ס׳איז גוט, ס׳איז גוט, ס׳איז גוט,
דעלעך שרַײען: ס׳איז גוט,י  די י  

 דער שונא אײרָאּפע הָאט
 הַאלב שײן בַאזעצט

 און הַאלט אין אײן נעמען.
 דער בױך אים שיעור ּפלַאצט,

שרַײען: ס׳איז גוט, דעלעךי  י און  
ס׳איז גוט, –דעלעך קװעלן י  י און  
ס׳איז גוט, –דעלעך קװעלן י  י און  

 ס׳קען מער נישט ַארַײן.
 

 ס׳איז גוט, ס׳איז גוט, ס׳איז גוט,
דעלעך שרַײען: ס׳איז גוט,י  די י  

 דער שונא ֿפון נעמען
 איז מיד שױן און קרַאנק, 

 זיך איבערגעֿפרעסן
–און הָאט קײן אױסגַאנג  

שרַײען: ס׳איז גוט, דעלעךי  י און  
ס׳איז גוט, –דעלעך קװעלן י  י און  
שרַײען: ס׳איז גוט, דעלעךי  י און  



 

 

 זַײן סוף װעט בַאלד זַײן.
 אמן ...

 
1942געטָא, מַאי -קרָאקע  

 
 

  



 

 

 מינוטן ֿפון בטחון
 
דן! זָאל זײן ֿפרײלעך!י  י  

 שױן נישט לַאנג, איך הָאף
 ס׳עקט בַאלד די מלחמה,

 עס קומט בַאלד זײער סוף.
 ֿפרײלעך! נָאר נישט זָארגן
 און נישט ַארומגײן טריב,

–געדולד, בטחון הָאט  
 און נעמט ַאלץ ָאן ֿפַאר ליב ...

 
 נָאר געדולד, בטחון,

 נישט לָאזט ַארױס ֿפון הַאנט,
לי זין,ּכאונדזער ַאלט   

 װָאס הַאלט אונדז נַאר בַאנַאנד.
 הוליעט, טַאנצט תלינים!

–שױן נישט לַאנג, איך הָאף  
 געװען ַאמָאל ַא המן

 עס װַארט אױף אים זַײן סוף.
 

לינים,ּתהוליעט!  טַאנצט   
ד,י  קען ַא ילײדן   

 ס׳װעט די שװערסטע ַארבעט
 אונדז קײן מָאל מַאכן מיד.

 קערן? זָאל זַײן קערן!
זמן איר װעט זַײן,-לּכ  

 איז אומזיסט דָאס קערן,
 ס׳װעט דָא נישט װערן רײן ...

 
 װַאשן? זָאל זַײן װַאשן!

 קינס רױטער ֿפלעק
לס בלוט ֿפון הַארצןֿבה  

 דָאס װַאשט זיך נישט ַאװעק ...
דירות!טרַײבט אונדז ֿפון די   
 שנַײדט ָאּפ די בערד!

דן! זָאל זַײן ֿפרײלעך! ...י  י  
 מיר הָאבן זײ אין דרערד ...

 
1940ָאקטָאבער  2קרָאקע,   

 
 

  



 

 

 בלומקע, מַײן זשידּוװקע
 )דועט(

 
 בלומקע, מַײן זשידּוװקע,
 ַאך, זַײ ֿפון גָאט געזעגנט,

 הָאסטו אֿפשר מַײנע ציגעלעך
 ערגעץ װּו בַאגעגנט?

כ׳הָאב זײ, ליבער סטַאכו, –  
נישט געטרָאֿפן, אין ערגעץ  

 אױ, װעט הַײנט דַײן בײזער טַאטקע
 דיך דערֿפַאר בַאשטרָאֿפן.

 
געחלומט ֿפון דיר, סערצע, –  

 געזען אין ֿפעלד דיך ליגן,
 ּפלוצלונג קוק איך, ַאך, װּו זענען

 מַײנע װַײסע ציגן?
אֿפשר, ליבער סטַאכו, –  

 ס׳איז ַאנדערש נישט צו קלערן,
–זענען זײ אין װַאלד ֿפַארקרָאכן  

בערן!אױ, דָארט װױנען   
 

בָאזשע! ַאך, מַײן בלומקע, –  
 װָאס זָאל איך איצט בַאגינען,
 נישט געהיטן מַײנע ציגעלעך,

 דיך געהַאט אין זינען.
זַײ קײן נַאר מַײן סטַאכו, –  

איז בלומקע, טנישט דיר בַאשער  
 ליבער, נעם ַארױס דַײן ֿפַײֿפל,

 שּפיל מיר אױף ַא דומקע.
 

כ׳װעל מַײן טַאטנס קרּוװקע –  
ֿפַארקױֿפן,און ַאלץ װָאס כ׳הָאב   

 לָאמיר בײדע, שײנע בלומקע,
 ערגעץ װַײט ַאנטלױֿפן.

זַײ קײן נַאר, מַײן סטַאכו, –  
 אױ, נישט ֿפַארקױף די קרּוװקע!
–זוך דיר אױף אין דָארף ַא גױקע  

 איך בין ַא זשידּוװקע!
 

 רױטלעך שױן דער הימל,
 די זון ֿפַארגײט ּפַאװָאליע,

 ַאך, װּו זענט איר, מַײנע ציגעלעך,
 קומט בַאװײנט מַײן דָאליע.

 
 

  



 

 

 שױן שטיל איז אין געסל
 

 שױן שטיל איז אין געסל,
 ֿפַארמַאכט שױן ַאלע קרָאמען,

 דער זײגער שלָאגט ערגעץ אױס שױן נַײן,
 ער זָאגט מיר ָאן די בשורה,
 ַאז בַאלד ַארָאּפ װעט קומען

 מַײן טַײער שרהלע, געזונט זָאל זי מיר זַײן.
 

 ָאט זע איך איר שָאטן
 אין שטוב ַארום שױן שּפרינגען,

עֿפנט זי די טיר, זי אַײלט זיך, ָאט  
 שױן הער איך איר געלעכטער,
 װי ס׳װָאלטן גלעקלעך קלינגען,

 און ָאט שטײט מַײן שרהלע ַא ֿפרײלעכע ֿפַאר מיר.
 

כ׳בין הַײנט טַאקע ֿפרײלעך, –  
 ס׳װעט יָאסל זיך אױך ֿפרײען,

 כ׳הָאב שױן מַײן אױסשטַײער אױֿפגענײט,
 נָאך מעבל און ַא דירה,

 און דַאן נעם איך זיך נײען
קלײד.-תונה מַײן אײגן חוּפהצו אונדזער ח  

 
–און דַאן צו דער חוּפה  –  

 ס׳איז ליכטיק װי בַײ שררים,
ַאּת,-נָאך אײן אױגנבליק צום הרי  

–טענצל -און דַאן דָאס מצװה  
 ַא ֿפרײלעכס שּפילט, קלעזמָארים!

 כ׳הָאב מיט מַײן שרהלען שױן חתונה געהַאט.
 

און דַאן װעט מַײן יָאסל –  
 אױף אױסהַאלטונג ֿפַארדינען,

חוץ נײען ֿפירן ס׳הױז, און איך װעל  
און שרהלע מַײן װַײבל –  

 צום יָאר מיר געװינען
נגעלע אים הַאלטן אױף מַײן שױס.י  יַא טַײער   

 
 און זינגענדיק דָאס לידל

 ֿפון רָאזשינקעס מיט מַאנדלען,
נגעלע שלָאֿפט אַײן,י  יװעל קוקן װי ס׳  

 ַא װיגעלע, מַײן שרהקע,
 ַא שײנס װעל איך אױסהַאנדלען,

ַא װיגעלע מוז זַײן. ירֿבװי בַײ דעם גרעסטן ג  
 

דו הַאנדלסט שױן ַא װיגל, –  
ּפנים, ֿפַארגעסן הָאסט ַא  

 מיר הָאבן נָאך נישט, יָאסעלע דו מַײן,
 קײן מעבל און קײן דירה,
 מיר זענען צװײ קבצנים,

 כ׳מײן אונדזער חתונה װעט ַאזױ גיך נישט זַײן.
 
 

  



 

 

 ַאֿברהמעלע און יָאסעלע
 

 ַאֿברהמעלע, גיב נָאר ַא קוק,
שַײנט!די זון, װי שײן זי   

 װי ַאלץ אין ֿפעלד שױן װַאקסט און בליט,
 כ׳הָאב עּפעס זײער קײן חשק ניט

–צו גײן אין חדר הַײנט  
 די זון װי שײן זי שַײנט.

 
ד!י  אױ, יָאסעלע, װי כ׳בין ַא י –  

 איך טרַאכט דָאס אױך ַאצינד,
 װי ֿפרײלעך איז דָא איצט, װי שײן,
 עס װילט זיך נישט אין חדר גײן,

זינד,נָאר װײסט, דָאס איז ַא   
 איך טרַאכט דָאס אױך ַאצינד.

 
 ַאֿברהמעלע, דו זעסט אין ֿפעלד

 ַא בין ֿפליט שױן ַארום?
 און דָארט שטײט אױף ַא צװַײגעלע

ֿפײגעלע.-ַא גָאלדן זומער  
ַאֿברהמל, גיכער קום!   

 ַא בין ֿפליט שױן ַארום.
 

ד,י  כ׳זע, יָאסעלע, װי כ׳בין ַא י  
 נָאר װַארט נָאך אײן מינוט,

 דָאס ֿפײגעלע איז טַאקע שײן,
װָאס װעט ָאבער מָארגן זַײן,נָאר   

 דעם רבין קענסטו גוט ...
 אױ, װַארט נָאך אײן מינוט.

 
ַאֿברהמעלע, אױ, נַארעלע, –  

ך ניטֿפַאר מָארגן זָארג זי  
 ּתירוצים איז ֿפַארַאן גענוג,

–מען דַארף נָאר זַײן ַא ביסל קלוג  
 זע, ס׳ֿפײגעלע איצט ֿפליט!
 ֿפַאר מָארגן זָארג זיך ניט.

 
אױ, יָאסעלע, איך װָארן דיך –  

ד.י  ינישט גײ, װי כ׳בין ַא   
 דָאס הָאט דער שטן דָארט אין ֿפעלד

 זיך אין ַא ֿפײגעלע ֿפַארשטעלט,
–דָאס שלעּפט ער אונדז און ציט  

ד.י  ינישט גײ, װי כ׳בין ַא   
 

ַאֿברהמעלע, דו גײסט ַאװעק? –  
 נו גײ, איך בלַײב ַאלײן,

 נָאר זָאגסטו אױס ַא װָארט ֿפון מיר,
 בַײ מַײן נאמנות שװער איך דיר,

דיר ַא בײן,צעברעך איך   
 נו גײ, איך בלַײב ַאלײן.

 
 

  



 

 

 כ׳װיל נישט ַאזַא חתן
 

 ברענגט דער שדכן מיר ַא שידוך,
 קװעלן ֿפון אים ַאלע,

 הײסט דער חתן גָאר בנימין,
 מיר געֿפעלט נישט ַאזַא נָאמען,

 כ׳װיל נישט זַײן זַײן ּכלה,
 אױ, כ׳װיל נישט זַײן זַײן ּכלה.

 
 ]רעֿפרען[

 אױ װײ, מַאמעניו!
רו,ֿפַארװָאס גיסטו מיר קײן   

 כ׳װיל נישט נעמען
 ַאבי װעמען,

 טַײערע מַאמעניו,
 אױ, טַײערע מַאמעניו!

 
 ברענגט דער שדכן מיר ַא שידוך,

 ּתנאים שױן בַאשלָאסן,
 הײסט ער יַאנקל נָאך זַײן זײדן,

 כ׳קען דעם נָאמען אױך נישט לײדן,
 כ׳װיל נישט ַאזַא חתן.

 
 

 ]רעֿפרען[
 אױ, װײ, מַאמעניו ! ... 

 
 ברענגט דער שדכן מיר ַא חתן,

 זָאגט ר׳איז גָאר ַא שררה,
זישע,-שלמה ךהײסט ער נעבע  

דיש, ֿפע, ַא בושה!י  רעדט נָאר י  
 כ׳װיל נישט ַאזַא צרה,

 אױ, כ׳װיל נישט ַאזַא צרה
 

 ]רעֿפרען[
 אױ, װײ, מַאמעניו ! ...

 
 ברענגט דער שדכן מיר ַא חתן,

 ַאן אױסנַאם ֿפון ַאלע,
–הײסט ער װלַאדעק, נָאר ַא צרה  

 װלַאדעקס מַאמע הײסט אױך שרה
–ט װי איך זַײן ּכלה ּפונק  

 אױ, װיל זי נישט די ּכלה.
 

 ]רעֿפרען[
 אױ, װײ, מַאמעניו,

 שיקט שױן גָאט מיר אײנעם צו,
 טרעֿפט ַא צרה,
 הײס איך שרה,

 װײ מיר, מַאמעניו,
 אױ, טַײערע מאמעניו.

 
 

  



 

 

 איך הָאב דיך ליב
 

 איך הָאב דיך ליב, עס ֿפעלן װערטער מיר,
 מַײן שטַארקע ליבע ַארױסצוזָאגן דיר,

דיך ליב, דָאך שעלט איך דעם מָאמענט איך הָאב  
 אין יענעם טָאג, װען איך הָאב דיך דערקענט,
 דיך הָאט געבענטשט מיט שײנקײט די נַאטור,
 ביסט זײער ַא שײנע, גרַאציעז איז דַײן ֿפיגור,

 װָאס נוצט ַא בלום, װָאס זעטיקט ס׳אױג נָאר בלױז,
 ַא בלום װָאס גיט קײן דוֿפט ֿפון זיך ַארױס.

 
 ]רעֿפרען[

ליב, עס ֿפעלן װערטער מיר, איך הָאב דיך  
 מַײן שטַארקע ליבע ַארױסצוזָאגן דיר,

 איך הָאב דיך ליב, דָאך שעלט איך דעם מָאמענט
ך דערקענט.אין יענעם טָאג, װען איך הָאב די  

 
 איך הָאב דיך ליב, דָאך ביסטו נישט ֿפַאר מיר,

 דיר ּפַאסט ַא חתן ַא רַײכער קַאװַאליר,
 װָאס איז בלױז גוף און ּפוסט ַאזױ װי דו,

ט ַאן אױטָא, ַא שָאֿפער אױך דערצו,און הָא  
 און געלט ַא סך, ביסט דָאך ֿפַארליבט אין געלט,
 װעסט קענען קױֿפן זיך ַאלץ װָאס דיר געֿפעלט,

 און נָאר דערֿפַאר הָאסטו קײן הַארץ צו מיר,
 איך הָאב רחמנות, רחמנות,אױף דיר.

 
 ]רעֿפרען[

 איך הָאב דיך ליב, עס ֿפעלן װערטער מיר,
דיר,מַײן שטַארקע ליבע ַארױסצוזָאגן   

 איך הָאב דיך ליב, דָאך שעלט איך דעם מָאמענט
ך דערקענט.אין יענעם טָאג, װען איך הָאב די  

 
דער נישט געװּוסט,ַײאיך הָאב דיך ליב, כ׳הָאב ל  

 װי ֿפלַאך דו ביסט, ַאך, װי נַאריש און װי ּפוסט,
 ס׳הערשט אױף דער װעלט ַאן עלנדקײט, ַא נױט,
 ַא קַאמף ֿפַאר ַארבעט אױף לעבן און אױף טױט,

–נעמט איצט די װעלט ַארום  ַײגעשר-װײַא   
 דיר ליגט אין זינען נָאר ּפודער, שמינק, ּפערֿפום,

 דער ֿפַײנסטער הוט, מָאדערנע קלײדער ֿפיל,
 דָאס איז דַײן חלום, דָאס איז דַײן לעבנסציל.

 
 ]רעֿפרען[

 איך הָאב דיך ליב, עס ֿפעלן װערטער מיר,
 מַײן שטַארקע ליבע ַארױסצוזָאגן דיר,

שעלט איך דעם מָאמענטאיך הָאב דיך ליב, דָאך   
ך דערקענט.אין יענעם טָאג, װען איך הָאב די  

 
 

  



 

 

 אױ, ברודערל, לחײם!
 

 טרינק, ברודער, טרינק אױס
 דָאס גלעזל ביז צום גרונט,

 װעסטו װערן ֿפריש און מונטער,
 ֿפרײלעך און געזונט.

 
 ]רעֿפרען[

 אױ, ברודערל, לחײם!
 טרינק ַא ביסעלע װַײן,

שחורה,-דָאס ֿפַארטרַײבט די מרה  
 יעדע זָארג און ּפַײן.

 
 מיר איז אױך ס׳לעבן

 ַאמָאל געװען ַא לַאסט,
 כ׳הָאב װי דו גָאטס נַאריש װעלטל

 װי דעם טױט געהַאסט.
 

 ]רעֿפרען[
 אױ, ברודערל, לחײם! ...

 
 איצט, ברודער, טרינק איך
 און ֿפיל זיך ֿפריש, געזונט,

 װען מען שלעֿפט דעם קרַאנקן אַײן,
 דַאן שמערצט אים נישט די װּונד.

 
 ]רעֿפרען[

 אױ, ברודערל, לחײם! ...
 

 איצט, ברודער, טרינק איך,
 און װָאס ֿפעלט מיר ַאצינד?

 כ׳ֿפיל זיך גליקלעך װי ַא קיניג,
 ֿפרײלעך װי ַא קינד.

 
 ]רעֿפרען[

 אױ, ברודערל, לחײם! ...
 

 איצט, ברודער, טרינק איך,
 און װען עס רױשט אין קָאּפ,

 ֿפַײף איך אױף דער גַאנצער װעלט
הָאּפ, ָאּפ, הָאּפ,און טַאנץ מיר ה  

 אױ, ברודערל, לחײם!
 טרינק ַא ביסעלע װַײן,

שחורה,-דָאס ֿפַארטרַײבט די מרה  
 יעדע זָארג און ּפַײן.

 אױ, ברודערל, לחײם!
 װען עס רױשט אין קָאּפ,

 ֿפַײף איך אױף דער גַאנצער װעלט
 און טַאנץ מיר הָאּפ, הָאּפ, הָאּפ.

 
 

  



 

 

 חנהלע און נחומל
 )דועט(

 

 חנהלע, מַײן לעבן, חנהלע, דו מַײן,
 כ׳װיל דו זָאלסט דָאס רעטעניש

–מיר געבן צו ֿפַארשטײן  
 װען דו קומסט מיר אױֿפן זינען,

 מעגן רױשן די מַאשינען,
 מעג דָאס ביגלאַײזן װערן קַאלט,

 הָאב איך ַאזױ ליב און גערן
 שעהן לַאנג ֿפון דיר צו קלערן,

 כ׳זע ֿפַאר מיר דַײן טַײער ליב געשטַאלט.
 

נחומל, מַײן לעבן, נחומל, דו מַײן, –  
ל בַאלד דָאס רעטענישאיך װע  

 דיר געבן צו ֿפַארשטײן:
 דָאס בַאװַײזט דו הָאסט מיך גערן,

 דָאך בַײם נײען ֿפון מיר קלערן,
 דָאס װעט נישט קײן טוֿבה זַײן ֿפַאר מיר,

 װען ֿפַארנעמען כ׳װעל דַײן זינען,
 װעסטו קױם אױף ברױט ֿפַארדינען,
 און איך װעל דַאן הונגערן בַײ דיר.

 

,חנהלע, מַײן לעבן, חנהלע, דו מַײן –  
 װָאס איז ֿפַאר ַאן ענטֿפער,

 איך קען דיך נישט ֿפַארשטײן:
 כ׳רעד ֿפון ליבע, מיטן דרינען

 קומסטו װעגן ברױט ֿפַארדינען,
 אױב דו שרעקסט ַאזױ זיך ֿפַאר דער נױט,

 װעל איך קױֿפן צװײ מַאשינען,
 דו װעסט העלֿפן מיר ֿפַארדינען

 און זַײ זיכער, ס׳װעט זַײן ּתמיד ברױט.
 

דו מַײן,נחומל, מַײן לעבן, נחומל,  –  
 הָאסט זיך איצט בַאקומען,
–איך קען דיך שױן ֿפַארשטײן  

 װעסט בַײ מיר דָאס נישט אױסֿפירן,
נירן,י  כ׳װיל בַײ דיר זיך נישט רו  

 שױן גענוג געּפלָאגט זיך און גענײט!
 כ׳װיל ֿפַאסטריגעס מער נישט ציען,

ען,י  יונגערהײט בַײ דיר ֿפַארבל  
 איך װיל לעבן און געניסן ֿפרײד.

 

לעבן, חנהלע, דו מַײן,חנהלע, מַײן  –  
 הָאסט ַאצינד שױן טענות,
–װָאס װעט דערנָאכטן זַײן  

 געלט, נָאר געלט װעסטו בַאגערן
 און דָאס לעבן מיר צעשטערן,

 װען ֿפַארדינען כ׳װעל נישט ַאזױ ֿפיל
–דָא ַא הוט און דָא אױף קלײדער  
 און איך בין דָאך נָאר ַא שנַײדער,

 כ׳זע ַארױס ס׳װעט זַײן ַא טרױעריק שּפיל.
 

מַײן לעבן, נחומל, דו מַײן,נחומל,  –  
 ביסט געװען מַײן חתן,

 מַײן מַאן װעסטו נישט זײן.
  



 

 

 די ליַאלקע
 

 קום, שלמהלע ליבער, נעם ס׳װיגל מיט זיך,
 מיר װעלן זיך שּפילן ַאצינד.

 דו װעסט זַײן דער טַאטע, די מַאמעניו איך,
 די ליַאלקע װעט זַײן אונדזער קינד.

 
געלט,דו װעסט ַאהײם קומען, נישט ברענגען קײן   

 און איך װעל זיך קריגן מיט דיר:
 אױ, גזלן! דָאס קינד נעבעך ציטערט ֿפון קעלט

 און דו קױֿפסט קײן שיכלעך ֿפַאר איר.
 

 דו װעסט ַאהײם קומען ֿפַארזָארגט און ֿפַארטרַאכט
 און איך װעל מיט ּכעס צו דיר צו:

 אױ, גזלן! דָאס קינד נעבעך הונגערט און שמַאכט,
 אױ, װָאס ֿפַאר ַא טַאטע ביסטו!

 
ון װעט דָאס קינד װײנען, ס׳װעט הונגעריק זַײן,א  

 אין שטוב נישט קײן ברױט, נישט קײן געלט,
 נו װעל איך עס שעלטן: ַא מיתה נעם אַײן!

 ַאזױ װי מַײן מַאמע מיך שעלט.
 

  



 

 

 מָאטעלע
 )דועט(

 

זשע מיר?-װָאס װעט דער סוף זַײן, מָאטל, זָאג  
 ביסט ערגער נָאך ֿפון ֿפריער געװָארן,

רבי הַײנט אױף דיר,בַאקלָאגט הָאט זיך דער   
 ַאז דו דערגײסט אים זַײנע יָארן.

 ס׳איז נישט גענוג דו װילסט נישט לערנען גָאר,
 דעם רבין נעבעך טוסט דערצערנען,

 שלָאגסטו זיך ַארום און שּפילסט זיך נָאר,
 און שטערסט די קינדערלעך דָאס לערנען?

 

נישט אמת, טַאטע, װָאס דער רבי זָאגט, –  
זַײן גלַײכן,ַא שלעכטער מענטש, נישטָא   

 ֿפַארװָאס  דערצײלט ער נישט, װי ער אונדז שלָאגט,
 זע, טַאטעניו, דעם בלָאען צײכן.

 כ׳הָאב מיט ַאֿברהמלען זיך צעװערטלט בלױז,
 ער הָאט מַײן חומשל צעריסן,

 דערֿפַאר הָאט אונדז דער רבי אױף זַײן שױס
 נָאך מיט ַא ניגונדל געשמיסן.

 

װָאס װעט דער סוף זַײן, מָאטל? ענטֿפער דרױף: –  
שכנים זָאגן, כ׳מוז זײ גלױבן, די  

 דו יָאגסט זיך גַאנצע טעג ַארום אין הױף,
–און חֿברסט זיך מיט יַאנעקס טױבן,  

דן, זָאג ַאלײן,י  צי איז דָאס שײן ֿפַאר י  
 מיט טױבן זיך ַארום צו יָאגן?

 הָאסט נעכטן, מָאטל, װידער מיט ַא שטײן
 דעם שכנס שױבן אױסגעשלָאגן?

 

ַארױסנישט אמת, טַאטע, ס׳איז נָאר קױם  –  
 ַא שטיקל שױב, מען קענ׳ס צוקלעבן.

 איך יָאג זיך נישט, איך קוק זיך צו נָאר בלױז,
 װי שײן די טַײבעלעך זיך שװעבן,

 װי ֿפרַײ זײ שּפרינגען זיך ַארום אין הױף,
 װי שײן די קערנדלעך זײ ּפיקן,

 װי שנעל זײ גיבן זיך ַא לָאז ַארױף,
 װען זײ ַא ֿפרעמדע טױב דערבליקן.

 

װָאס װעט דער סוף זַײן, מָאטל, כ׳ֿפרעג דיך נָאר? –  
הרע.-ַא גרױסער יונג, קײן עין  

 װען איך בין ַאלט געװעזן דרַײצן יָאר,
 געקענט װי װַאסער די גמרא,

ד מוז לערנען ּתורה מיט גרױס ֿפרײד,י  יַא   
–נישט הָאבן נַארישקײט אין זינען  

 ַאז װױל דעם מענטש, װָאס איז צו גָאט, צו לײט,
נען און געלט ֿפַארדינען.װָאס קען גוט לער  

 

דער זײדע הָאט ַאמָאל דערצײלט ֿפון דיר, –  
 ֿפלעגסט אױך נָאך טַײבעלעך זיך יָאגן,

 ביסט אױך ֿפיל בעסער נישט געװען ֿפון מיר,
 דַײן רבי הָאט דיך אױך געשלָאגן,

 הַײנט קענסטו לערנען און הָאסט געלט דערצו,
 הָאב, טַאטעניו, ֿפַאר מיר קײן מורא,

װעל איך, װי דו, װען איך װעל װערן גרױס,  
 ֿפַארדינען געלט און לערנען ּתורה.

  



 

 

 נָאך ַא גלעזעלע טײ
 )דועט(

 
 בערעלע, מַײן ליבינקער,

בקשה, ַא כ׳הָאב צו דיר  
ּפערעלע, מַײן ליבינקע,  –  

 װָאס איז דַײן בקשה?
װען מיט מזל איך װעל הָאבן –  

נגעלע אין ֿפרײדן,י  ַא י  
 װיל איך אונדזער קינד זָאל הײסן

זײדן.נָאך מַײן ֿפרומען   
 

ֿפַארװָאס עּפעס נָאך דַײן זײדן? –  
 כ׳הָאב דָאך אױך ַא דעה,

 הָאסט דָאך ערשט געהַאט ַא מײדל
לאה. נָאך דַײן בָאבע  

 
בערעלע, מַײן מַאנעלע, –  

–כ׳װיל דיך עּפעס דערמַאנען  
ּפערעלע, מַײן װַײבעלע, –  

 װָאס װילסטו מיך דערמַאנען?
דו ֿפַארגעסט, ַאז אונדזער לײבקע  –  

 הײסט שױן נָאך דַײן זײדן,
 ֿפַארװָאס קלױבסטו זיך די יונגען,

 װַארֿפסט מיר צו די מײדן?
 

און דו ֿפַארגעסט, ַאז נָאך דַײן טַאטן –  
 הײסט דָאך אונדזער נחום,

–ער איז דערֿפַאר אין אים גערָאטן  
 נישט קײן גרױער חכם.

 
בערעלע, מַײן טַײערער, –  

–כ׳װיל דיר עּפעס זָאגן   
ּפערעלע, מַײן טַײערע, –  

 װָאס װילסטו מיר זָאגן?
ע דַארף מען איצט זיך קריגן,זש-װָאס –  

 לָאמיר נָאר דערלעבן,
 װעל איך דװקא נָאך מַײן זײדן

 ס׳קינד ַא נָאמען געבן.
 

זשע טַאקע איצט זיך קריגן-װָאס –  
 און אומזיסט צו רײדן,

–אֿפשר װעט גָאר זַײן ַא צװילינג  
 ס׳קען גָאר זַײן צװײ מײדן.

 
 

  



 

 

 שלמהלע ליבער
 

 שלמהלע ליבער, כ׳װיל ענדלעך װיסן,
דעם אמת, װָאס איז מיט דיר?זָאג מיר   

 עּפעס ַא סוד דַאכט זיך ּפלָאגט דַײן געװיסן,
 גײסט ַארום אומעטיק, ברוגז אױף מיר.

 
 ]רעֿפרען[

שלמהלע מַײן, שלמהלע ליבער,  
 זָאג מיר דעם אמת, צי דַארף ַאזױ זַײן.

 
 שלמהלע ליבער, זָאג מיר גַאנץ ָאֿפן,

 אין װָאס דַײן זָארג, דַײן אומעט בַאשטײט?
װידער געטרָאֿפןהָאט אֿפשר בײלקע דיך   

 און מיט איר נדן דעם קָאּפ דיר ֿפַארדרײט?
 

 ]רעֿפרען[
שלמהלע מַײן, שלמהלע ליבער,  

 זָאג מיר דעם אמת, צי דַארף ַאזױ זַײן.
 

 שלמהלע ליבער, קענסט זיך דערמַאנען
 װָאס ערשט נישט לַאנג געזָאגט הָאסטו מיר?

 אין ַא קלײן שטיבל, נָאר מיט דיר צוזַאמען,
בן ָאן דיר.װָאס ֿפַאר ַא װערט הָאט דָאס לע  

 
 ]רעֿפרען[

שלמהלע מַײן, שלמהלע ליבער,  
 זָאג מיר דעם אמת, צי דַארף ַאזױ זַײן.

 
 שלמהלע ליבער, דַארֿפסט זיך נישט שעמען,
 זָאג מיר דעם אמת, זַײ נישט ֿפַארשטעלט,
 הָאסטו ליב בײלקען, צי װילסטו זי נעמען

 בלױז נָאר דערֿפַאר, װַײל עס רײצט דיך איר געלט?
 

 ]רעֿפרען[
שלמהלע מַײן, ליבער,שלמהלע   

 זָאג מיר דעם אמת, צי דַארף ַאזױ זַײן.
 

 שלמהלע ליבער, כ׳קען דיר ד׳רױף שװערן,
 ס׳װעט נישט קײן שלום זַײן צװישן אַײך,

 װעסט מיך נישט אײן מָאל דערמַאנען מיט טרערן,
 כָאטש אין בין ָארעם און בײלקע איז רַײך.

 
 ]רעֿפרען[

שלמהלע מַײן, שלמהלע ליבער,  
ן, נָאר שּפעט װעט שױן זַײן.װעסט דַאן בַאדױער  

 
 

  



 

 

 אױ, נַארישע בריאה
 

 װָאס װײנסטו, װָאס קלָאגסטו, אױ, נַארישע בריאה!
 ס׳איז נעבעך ֿפון דיר שױן ַא ּתל,

 דיר װעט זיך נָאך טרעֿפן ַאזַא מין מציאה,
געזעל.-װי שלומקע דער שנַײדער  

 
ד װי ַא שררה,י  ַאֿברהמל דער ַאלמן, ַא י  

 ֿפַארמָאגט ַא סך זילבער און גָאלד,
בַײ דיר זיך בעטן, געװען די ּכּפרה, ֿפלעגט  

 און דו הָאסט נָאר שלומקען געװָאלט.
 

 נָאר זָארג זיך נישט, טָאכטער, נָאך װעלן בעלנים
 גענוג זיך געֿפינען אױף דיר,

 װעסט זען, ַאז דער הולטַײ, ַא קלָאג צו זַײן ּפנים,
 װעט קומען זיך בעטן בַײ דיר.

 
 נו, זָארג זיך נישט, טָאכטער, עס טרעֿפט בַײ מַאגנַאטן,

לַײט נָאך ֿפַארַאן,-גענוג יונגע  
 װעסט זען, ַאז דער שנַײדערוק, ַא רוח אין זַײן טַאטן,

 װעט זַײן נָאך מיט מזל דַײן מַאן.
 
 

  



 

 

 ַא מלאך װערט געבָארן
 

 איז דָאס אמת, מַאמעניו?
 דער רבי הָאט געשװָארן,

–ֿפון יעדן קדיש, װָאס איך זָאג,  
 ַא מלאך װערט געבָארן?

 און דער טַאטע דָארט ַאלײן
–כים צײלן: ַאטוט די מל  

 אױ, מַאמע, כ׳װעל קײן אײנציק מָאל
 קײן קדיש נישט ֿפַארֿפעלן!

 
 איז דָאס אמת, מַאמעניו?
 דער זײדע הָאט געשװָארן,

–ֿפון יעדן קדיש, װָאס איך זָאג,  
 ַא מלאך װערט געבָארן?

כימלעךַאאון מיט די מל  
 דער טַאטע טוט בַאֿפעלן?

 אױ, מַאמע, כ׳װעל קײן אײנציק מָאל
 קײן קדיש נישט ֿפַארֿפעלן.

 
 

 איז דָאס אמת, מַאמעניו?
 געהערט דָאס ֿפון דעם זײדן:

כימלעךַאס׳בַאדינען די מל  
עדן,-דעם טַאטן אין גן  

 און דער טַאטע קװעלט ֿפון זײ,
 װי ער ֿפון מיר ֿפלעגט קװעלן?

 אױ, מַאמע, כ׳װעל קײן אײנציק מָאל
 קײן קדיש נישט ֿפַארֿפעלן.

 
 

  



 

 

 מַאמעניו, ַאן עצה
 

ן דיר,וֿפמַאמעניו, ַאן עצה, אױ, װיל איך איצט   
 כ׳קען ַאלײן קײן עצה מיר געֿפינען:

 שלמהלע, דער שײנער יונג, ער שדכנט זיך צו מיר,
 כ׳ליג אים, זָאגט ער, טָאג און נַאכט אין זינען,

זָאל דיר זַײן צו מזל, טעכטערל דו מַײן, –  
 אֿפשר װעט דָאס ענדלעך דַײן רעכטער זיװּוג זַײן, אױ, אױ,

מַאמע דיך שױן, גָאטעניו,-זָאלן טַאטע  
צו דער חוּפה אין ַא מזלדיקער שעה.ֿפירן   

 
מיר געזָאגט שױן ָאֿפן, ער װיל זיך מיט דיר זען, –  

 און די ּתנאים טַאקע בַאלד בַאשליסן.
 מַאמעניו, דער שידוך װָאלט ַא גליק ֿפַאר מיר געװען,

–נָאר אײן סיבה ּפַײניקט מַײן געװיסן   
זָאגן דיר דעם אמת, טעכטערל דו מַײן, –  

זָאל עּפעס זַײן, אױ, אױ, װילט זיך מיר נישט גלײבן דערֿפון  
 הַײנטיקע בחורים, ס׳איז שױן ַאזַא װעלט,
 װעלן נעמען ַאבי װעמען נָאר צוליבן געלט.

 
שרעקט מיך זײער, ןמַאמעניו, ָאט טַאקע דער עני –  

 שלמהלען הָאב איך דערצײלט ַא ליגן,
 ַא ֿפעטער אין ַאמעריקע הָאב איך ַא מיליָאנער,

 כ׳װעל ַא גרױסן נדן ֿפון אים קריגן.
נֿפש, טעכטערל דו ,מַײן,-איך הָאב עגמת –  

 
 הָאסט געטָאן ַא ֿפעלער, נו מילא זָאל שױן זַײן, אױ, אױ,

 גיב איך דיר ַאן עצה, מַאך דערֿפון ַא שװַײג
 און מיר װעלן נָאך דער חוּפה געבן אים ַא ֿפַײג.

 
מאמעניו, איך װיל נישט, ַאן עצה, אױ, מיר גיב! –  

 בעסער דַאכט זיך ֿפריער אײדער שּפעטער,
אױב מַײן שלמהלע הָאט אמתדיק מיך ליב,צו װיסן   

 צי ליבט ער נָאר מַײן אױסגעטרַאכטן ֿפעטער.
נעם דיר נישט צום הַארצן, טעכטערל דו מַײן, –  

 ס׳װעט נָאך מיט גרױס מזל ַא חתן ֿפַאר דיר זַײן, אױ, אױ,
 כָאטש דו הָאסט קײן נדן, זַײן ֿפון אים געליבט,

 ַאװדאי איז ַאן ָארעם מײדל עלנט אין בַאטריבט.
 
 

  



 

 

י טריליליטריל  
 

 זיצט ַא ֿפײגעלע אױף ַא בײמעלע,
–װינטל בלָאזט אין ֿפעלד,-ַא הַארבסט  

 װַײט ַאװעק איז מיר מַײן חתן שלמהלע,
–זוכן ַארבעט אין דער װעלט   

 
 ]רעֿפרען[

, טרילילי, ַא געזַאנגיטריל  
 שיקט דָאס ֿפײגעלע ַארָאּפ צו מיר,

װי בַאנגאױ, , טרילילי, יאױ! טריל  
 איז אונדז בײדע, מיר און דיר.

 
לידעלע,-זינגט דָאס ֿפײגעלע ַא קלָאג  

 ערגעץ שטַארבט אין ֿפעלד ַא בלום,
–געהַאט ֿפון שלמהלען ַא טרױעריק בריװעלע  

 נױט און עלנד אומעטום.
 

 ]רעֿפרען[
, טרילילי, ַא געזַאנג ...יטריל  

 
 זינגט דָאס ֿפײגעלע, ַאך ֿפון גרינעם גרָאז,

 בינטעלעך שױן טרוקן הײ,
 ס׳גײען ַארבעטער ַארום דָארט ַארבעטלָאז,

 שלמהלע אױך צװישן זײ.
 

 ]רעֿפרען[
, טרילילי, ַא געזַאנג ...יטריל  

 
 זינגט דָאס ֿפײגעלע, װײ, ֿפון בײמעלע,
 בלעטלעך רַײסט דער װינט מיט ּכעס,

 מחנות ַארבעטער און אױך מַײן שלמהלע
 הונגערן אין מיטן גַאס.

 
 ]רעֿפרען[

, טרילילי, ַא געזַאנג ...יטריל  
 

 ֿפלי,מַײן ֿפײגעלע, טַײער בריאהלע!
 איבער ימען, װַײט און ברײט,

 ברענג ֿפון שלמהלען ַא גוט ידיעהלע
 און דערצײל אים, װי איך לײד.

 
, טרילילי, ַא געזַאנגיטריל  

 שיקט דָאס ֿפײגעלע ַארָאּפ צו מיר,
װי בַאנגאױ, , טרילילי, יאױ! טריל  

 איז מיר, שלמהלע, ָאן דיר.
 
 

  



 

 

ן נױטודער זינגער ֿפ  
 

 אױ, ָארעמער נַארישער זינגער,
נָאך אין דַײן ֿפַאך נישט געניט,ביסט   

 דו קריכסט נָאר אין גֿבירישע הױֿפן,
 צי הָאט דָארט ַאן ָאּפקלַאנג דַײן ליד?

 
 די רַײכע, די זַאטע מַאגנַאטן,

 זײ רירט נישט דַײן טרױעריק געמיט,
 ֿפון זײ דָארט בַאקומסטו קײן גרָאשן,

 צו זײ דָארט דערגרײכט נישט דַײן ליד.
 

 און װילסט אױף דַײן זינגען מֿבינים
געלט אױך ֿפַארדינען דערבַײ?און   

 גײ, זוך זײ אין ָארעמע הײֿפלעך,
 דָארט זינג דַײנע לידלעך ֿפַאר זײ.

 
 און זינג זײ דָאס לידל ֿפון עלנט,
 דָאס טרױעריקע לידל ֿפון נױט,

 ֿפון ֿפינצטערע קױטיקע שטיבלעך,
 װּו ס׳הוליעט דער מלאך ֿפון טױט.

 
 ֿפון בלַאסע ֿפַארקריּפלטע קינדער,

ט,ֿפון טרוקענע ברוסטן גענער  
 װָאס װעקן נָאך אײדער זײ בליען,

 נָאך אײדער דער טױט זײ ֿפַארצערט.
 

 יָא, זינג זײ די טרױעריקע לידלעך,
 זײ זענען געשַאֿפן ֿפַאר זײ,

 דַײן לידעלע װעט דָארט בַאגלײטן
געשרײ.-ַא הילכיקער יָאמער  

 
 

  



 

 

 ַאֿברהמל דער מַארװיכער
 

,ם בין איך יונג געבליבןײה ַאן ָא   
,סגעטריבןױרַאט מיך ױט די נָאס׳ה   
,טַאר געהָאצן יַײן דרײך קָאב נָאען איך הװ   

,גןױמעס אַאון מֿפט ַײוו ,רעמדֿפאין דער    
,גןױס דערצַאמיך די ג ץט אין שמוָאה   
.טַאוילער יװ ַאון מיר ֿפרן איז װָאגע   

 
,יכערװרַאקסטער מֿפעידער  ,מלהרַאֿבאיך בין    

,כט און זיכערַײרבעט לַאכ׳ ,סער קינסטלערױגר ַא   
,טױגעדענקען ביזן טעל׳ס װכ׳ ,לָאס ערשטע מָאד   

,אוי ױ,א ,טױבר ַאנען קחר לַאיסה ֿפּתֿפן אין ַײַאר   
,טןַאסטע יָאי יענע ּפרװרקן ַאף מױר נישט אֿפָאכ׳   

,טןַאגנַאשמוציקע מ ,רגעַאק ַײר בָאכ׳צוּפ נ   
,טַאגנַאמ ַאזַאּפ ַאווען כ׳ט ,כ׳בין זיך מחיה   

.טַאוילער יװ ַאר ָאמל גהרַאֿבאיך בין    
 

,לעבןט צום ַארעמד נישט געהֿפאין דער    
,ך געבןָאלעגט נֿפרעמער ָאן ַא ,טױגעבעטן בר   

,טַאמיד זּתס זענען װָא ,טַײר יענע לָאנ   
,רןָאבן מיך מיט צַײט טרָאֿפלעגן ֿפ   
—,רןװָאם געיס׳איז מקו נֿב,קסט ַא גװַאס׳   
.טַאלער יװױ ַאר ָאנ ,בין איך נֿבג ַא   

 
,יכערװרַאקסטער מֿפעידער  ,מלהרַאֿבאיך בין    

,און זיכער כטַײרבעט לַאכ׳ ,סער קינסטלערױגר ַא   
,ן אין קוטשעמענטַײרַאנער ײקל ַאט ַאי ַא   
, אױ, אױלענטַאנער טעזעלט ַא ,מזיק ַאס ױרַא   
,טןַאסטע יָאי יענע ּפרװרקן ַאף מױר נישט אֿפָאכ׳   

,טןַאגנַאשמוציקע מ ,רגעַאק ַײר בָאכ׳צוּפ נ   
,טַאש־ברַאנ ַא ,מילדן ַא ן,מענטש ַאב ליב ָאכ׳ה   

.טַאלער יװױ ַאר ָאמל גהרַאֿבאיך בין    
 

,ערןױס שּפיל געדָאעט דװנג ַאל ן נישטױש   
,ערןױמ-היסּתֿפון ֿפט ֿפגי ,ון קלעּפֿפנק ַאקר   
—לטװָאזוי געַאלט װָאכ׳ הן בקשײר אָאנ  
,טריבן ַאג ָאט ַאאין  ,טױן טַײך מָאנ   
ן געשריבןײה שטֿבן מצַײף מױל אָאז   

:לדָאסע און ֿפון גױמיט אותיות גר   
 

,יכערװרַאקסטער מֿפעידער  ,מלהרַאֿבליגט  ָאד   
,ון אים זיכערֿפלט װָאען װסער געױגר ַאמענטש  ַא   
,ילֿפגע ַאמיט  ץ,רַאמיט ה ,נערֿפַײ ַאמענטש  ַא   
ױ,א ױ,א ,ילװר ָאן נײלַאט ָאי גװ ,נערײר ַאמענטש  ַא   
,גןױמעס אַאמ ַאכט װַאלט געָאוו םען איבער איװ   
,גןױנישט דערצ םס איַאינצטערע גֿפלט די װָאען ס׳װ   
,טַאלט געהָאטן ווַאט ַאלס קינד ער ַאך ָאען נװ   
.טַאלער יװױיענער  ,מלהרֿבליגט אַ  ָאד  
 
 

  



 

 

 ָארעמע שנַײדערלעך
 

 װָאס װָאלט ַאזױ געװען, מַײן טַײער עטעלע,
 װען עס העלֿפט אונדז דער בַאשעֿפער:
 מיר קױֿפן זיך ַא לָאס, ַאזַא מין צעטעלע,

טרעֿפער?-און מיר מַאכן דעם הױּפט  
כ׳װָאלט, יָאסעלע, געמַאכט ַא בַאל ֿפַאר ָארעמעלַײט –  

אױֿפגענומען:ֿפַײן און ליב זײ   
 נו, טרינקט, קבצנימלעך, און עסט געזונטערהײט,

 זָאל אַײך ַאלע װױל בַאקומען!
 

 ]רעֿפרען[
 זיצט ַא שנַײדערל, נײט און נײט

 ֿפַאר די גֿבירימלעך בגדים,
 לעבט אין דחקות, אין גרױס ָארעמקײט,

 די קינדער נעבעך נַאקעט ָאדם,
 זיסער גָאטעניו, ס׳איז שױן צַײט,

עגעבן,גענוג שױן צרות אונדז ג  
 זָאלן אױך ַאמָאל די ָארעמעלַײט

 צוֿפרידן זַײן ֿפון זײער לעבן.
 

איך װָאלט מַײן שנַײדערַײ געֿפירט גָאר גרױס און ברײט, –  
 צען געזעלן, צװײ טוץ מײדן,

 נישטָא אין אונדזער ֿפַאך קײן ַארבעטסלָאזיקײט,
 ס׳גַאנצע שטעטל מיר בַאקלײדן;

 און איך װָאלט ס׳הױז געקױֿפט ֿפון אונדזער װירט דעם גֿביר,
 ער ֿפַארביטערט אונדז דָאס לעבן,

 זַײן שײנע װױנונג גלַײך ֿפַארנומען װָאלטן מיר,
 אונדזער דירה אים געגעבן.

 
 ]רעֿפרען[

 זיצט ַא שנַײדערל, נײט און נײט,
 ֿפַאר די גֿבירימלעך בגדים,

 לעבט אין דחקות, אין גרױס ָארעמקײט,
 די קינדער נעבעך נַאקעט ָאדם,
 זיצט ַא שנַײדערל, נײט און נײט

לונג נעמט גָאר אױס זַײן צעטל,און ּפלוצ  
 און דָאס שנַײדערל לעבט איצט זיך ברײט,
 איז איצט דער גרעסטער גֿביר אין שטעטל.

 
 װי גוט װָאלט דָאס געװען, מַײן טַײער עטעלע,

נען.ּוטרעֿפער כ׳װָאלט געװ-דעם הױּפט  
 װּו נעמט מען ָאבער געלט אױף ַאזַא צעטעלע,

 װען אױף ברױט מיר קױם ֿפַארדינען?
 

 ]רעֿפרען[
ַא שנַײדערל, נײט און נײט זיצט  

 ֿפַאר די גֿבירימלעך בגדים,
 לעבט אין דחקות, אין גרױס ָארעמקײט,

 די קינדער נעבעך נַאקעט ָאדם,
 זיסער גָאטעניו, קײן שום ֿפרײד

 איז אױף דער װעלט אונדז נישט געגעבן,
 זיצט ַא שנַײדערל, נײט און נײט

 און בלַײבט ַא קבצן ס׳גַאנצע לעבן.
  



 

 

 בַײם טַײכעלע
 

מיר בַײם טַײכעלע,ליג איך   
 אײנזַאם און ֿפַארטרַאכט,

 װַאקסט בַאלד אױס ַא מײדעלע,
 קוקט אױף מיר און לַאכט.
 װָאס בַאגערסטו, מײדעלע

 שײנינקע, ֿפון מיר?
בָאדן זיך אין טַײכעלע –  

 שעם איך זיך ֿפַאר דיר.
 

שעם זיך נישט, שײן מײדעלע, –  
 מעגסט אין טַײך ַארַײן,

 כ׳שװער בַײ מַײן נאמנות דיר,
ן, נײן!כ׳װעל נישט קוק  

נגעלע,י  כ׳גלײב דיר נישט, מַײן י –  
קײן קונץ,שװערן איז   

 איר שװערט ָאֿפט, מיר גלײבן אַײך,
 דַאן גענַארט איר אונדז.

 
ועה נישט,ֿבװען דו גלײבסט מַײן ש –  

 מײנסט, איך בין װי זײ,
 בינד איך מיר די אױגן צו

 ֿפעסט מיט קניּפלעך צװײ.
נגעלע,י  יקוקסטו ָאבער,  –  

 כ׳װָארן דיך ַאצינד,
 װערסטו אױף ַאן אמתן
 הײזעריק און בלינד.

 
 ליג איך מיר בַײם טַײכעלע,

 זע איך נישט קײן שַײן,
 הער איך װי דָאס מײדעלע
 שּפרינגט אין טַײך ַארַײן,

 הער איך װי זי לַאכט און זינגט,
 ס׳הערט זיך װַײט איר שטים:

נגעלע,י  יָא, װען דו װָאלסט  –  
 זען װי ֿפַײן איך שװים.

 
זינגט: הער איך װי זי לַאכט און  

קוק נישט, װערסט בַאלד בלינד, –  
נגעלע,י  יאױ, װי הײס איז,   
 ס׳װַאסערל ַאצינד.

קום ַארױס שױן, מײדעלע, –  
 כ׳הַאלט שױן מער נישט אױס.

נגעלע,י  יקוק נישט, קוק נישט,  –  
 כ׳גײ ֿפון טַײך ַארױס.

 
  



 

 

 ֿפַארװָאס, זָאג מיר, מַאמעניו
 

 ֿפַארװָאס, זָאג מיר, מַאמעניו
 דער טַאטעשי זָאל לעבן

 הָאט קײן מָאל נישט קײן צַײט װי דו
 מיט מיר זיך ָאּפצוגעבן,
 מַאמעניו, אױ, מַאמעניו,

זשע מיר ֿפַארװָאס?-גזָא  
 

װַײל ער איז ַאן ַארבעטער, –  
 בַײ יענעם נָאך דערצו,

ּפַאס ַארום-און-לױֿפט נישט ּפוסט  
נגעלעך װי דו.י  ימיט   

 הער שױן אױף צו ּפלױדערן,
 כ׳הָאב קינד מַײנס דָאס נישט ליב,

–דער טַאטעשי, בַאלד קומט ָאן  
 נישט אױֿפגערױמט די שטוב.

 
–ֿפַארװָאס קומט דער טַאטעשי –  

 כ׳װיל, מַאמעניו, דָאס װיסן,
 ַאהײם ֿפון דָארט ַא ברוגזער,
 ֿפַארשװיצט און ָאּפגעריסן ?

 מַאמעניו, אױ, מַאמעניו,
זשע מיר ֿפַארװָאס?-זָאג  

 
װַײל ער זעגט און הובלעװעט, –  

 ַאז ַאלץ אױף אים װערט נַאס,
ַארוםיָאגט זיך נישט װי דו   

 מיט הינטעלעך אין גַאס.
 הער שױן אױף צו ּפלױדערן,
 שױן דול ֿפון דיר דער קָאּפ,

–בַאלד קומט ָאן דער טַאטעשי,  
 טרָאג גיכער ס׳מיסט ַארָאּפ.

 
ֿפַארװָאס טוט דער טַאטעשי, –  

 צו װָאס, ֿפַאר װעמענס װעגן,
 די ברעטער דָארטן הובלעװען
 אױף שטיקלעך זײ צעזעגן?

 מַאמעניו, אױ, מַאמעניו,
יר ֿפַארװָאס?זשע מ-זָאג  

 
דער טַאטע זעגט און הובלעװעט –  

 די ברעטער ַאזױ לַאנג,
 ביז ס׳װַאקסט ֿפון רױע ברעטער אױס

 ַא טישעלע, ַא שַאנק.
 הער שױן אױף צו ּפלױדערן,
 דָאס צינגל דיר בַאהַאלט,

 בַאלד קומט ָאן דער טַאטעשי,
 דער אױװן איז נָאך קַאלט.

 
–ֿפַארװָאס, מַאמע, הָאבן מיר –  

–ֿפַארדריסןמיך טוט דָאס שטַארק   
 ַאן ַאלט צעברָאכן שענקעלע,

 ַא ֿפױלן טיש, ַא מיאוסן?
 מַאמעניו, אױ, מַאמעניו,

זשע מיר ֿפַארװָאס?-זָאג  



 

 

 
װײל, מַײן קינד, ַאן ַארבעטער –  

 אױף עסן קױם ֿפַארדינט,
 דער שוסטער ַארבעט שיכעלעך

 און בָארװעס גײט זַײן קינד.
 הער שױן אױף צו ּפלױדערן,

 נישט נודע מיך ַאזױ,
טַאטעשיָאט גײט שױן דער   

 און ס׳עסן איז נָאך רױ.
 
 
 

  



 

 

 ֿפַארװָאס װײנסטו, שײנדעלע
 

 ֿפַארװָאס װײנסטו, שײנדעלע, טעכטערל דו מַײן,
טרערעלעך רירן ביז צום בײן,דַײנע הײסע   
טרערעלעך זָאלן גײן ֿפַאר גָאט,דַײנע הײסע   

 זָאג װָאס קװײלט דיך, ֿפַאר ַא מַאמען טָאר נישט זַײן קײן סוד.
 

אױ װײ, מַאמע, גָאט געטרַײער! –  
 אין מַײן הַארצן ברענט ַא ֿפַײער,

 עּפעס װי ֿפַארּכישוֿפט כ׳װָאלט געװען,
 עּפעס הָאט מיט מיר געטרָאֿפן,

קען נישט שלָאֿפן,כ׳קען נישט עסן, כ׳  
 כ׳װײס נישט, מַאמע, װָאס מיר איז געשען.

 
אֿפשר טוט װײ ס׳קעּפעלע, טעכטערל דו מַײן, –  

 אֿפשר ַא בײז אױגעלע, ס׳קען ַאלץ מיגלעך זַײן,
שדכנימלעך שלָאגן ָאּפ די טיר,יעדן טָאג   

 װערסט מיט מזל בַאלד ַא ּכלה ֿפַאר ַא רַײכן גֿביר.
 

אױ װײ, מַאמע, כ׳װעל ַאנטלױֿפן, –  
 כ׳װיל ֿפַאר געלט זיך נישט ֿפַארקױֿפן,

 ס׳הָאט ַא בחור מיר זיך שױן דערקלערט,
 יָאסעלע, װָאס װױנט דערלעבן,

 ָאן אים קען איך מער נישט לעבן,
רט.אים נָאר ליב איך, ער איז מיר בַאשע  

 
װָאס איז מיט דיר, שײנדעלע, טעכטערל דו מַײן, –  

יונג, ער דַײן מַאן זָאל זַײן?-יָאסעלע, דער שנַײדער  
 װעסט דָאך בַײ אים הונגערן, לַײדן נױט און קעלט,

 צװײ דלותים גײען טַאנצן ָאן ַא גרָאשן געלט.
 

װָאס מיר קעלט און װָאס מיר הונגער, –  
 איך בין יונג און ער ַא יונגער,

ֿפַאר אונדז די קלענסטע שטוב,גרױס װעט זַײן   
 כ׳װעל מיט טרוקן ברױט זיך נערן,

 יָאסעלע מוז מַײנער װערן,
 מַאמעניו, דו װײסט נישט װָאס הײסט ליב.

 
כ׳װײס, כ׳װײס, כ׳הָאב, טעכטערל, מיטלײד, שטַארק מיט דיר, –  

 אױֿפגעװעקט ַאן ַאלטע װּונד טיף אין הַארץ בַײ מיר,
 אױֿפגעװעקט ַאן ַאלטע װּונד, יָארן ֿפיל ֿפַארבײ,

 בעסער שװַײגן, נישט דערמָאנען, ס׳טוט נָאך ַאזױ װײ.
 

אױ װײ מַאמע, גָאט געטרַײער, –  
 אײביק ברענען זָאלן אין ֿפַײער

 די װָאס הָאבן אױסגעטרַאכט דָאס געלט.
 מַאמעניו, איך הָאב בַאשלָאסן,

 יָאסעלע מוז זַײן מַײן חתן,
 אים נָאר ליב איך, ער נָאר מיר געֿפעלט.

 
  



 

 

זוּפ מיט שװָאמען-קַארטָאֿפל  
 

–מיר צו מיטָאג הַײנט? װָאס הָאבן  
–ֿפרעגט יָאסעלע דער מַאמען,  
 מיר װילט זיך עסן, מַאמעניו,

זוּפ מיט שװָאמען.-קַארטָאֿפל  
געהערט ַא חוצּפה, ס׳װילט זיך אים –  

זוּפ מיט שװָאמען,-קַארטָאֿפל  
זוּפ,-כ׳הָאב הַײנט געקָאכט ַא קנָאבל  

יך נישט סמען.זװעסט ָאסור   
 

 ]רעֿפרען[
זוּפ װיל יָאסעלע,-קַארטָאֿפל  

עלטסטע טָאכטער סָאסעלעאון די   
 גֿבירישע מַאכלימלעך הָאט ליב,

 נו גיב זײ ֿפַײנע שּפַײזעלעך,
 װי אין יענע רַײכע הַײזעלעך,

 ַאז קײן גרָאשן איז נישטָא אין שטוב,
 אױ, ַאז קײן גרָאשן איז נישטָא אין שטוב.

 
–װָאס הָאבן מיר צו מיטָאג הַײנט?  

–ַארַײן אין שטוב קומט סָאסל  
 מיר װילט זיך עסן, מַאמעניו,

ֿפערֿפעלעך מיט רָאסל!אױ,   
געהערט ַא חוצּפה, ֿפערֿפעלעך –  

 מיט רָאסל װי מַאגנַאטן,
זוּפ,-כ׳הָאב הַײנט געקָאכט ַא קנָאבל  
 ס׳װעט ָאסור דיר נישט שַאטן.

 
 ]רעֿפרען[
זוּפ װיל יָאסעלע,-קַארטָאֿפל  

 ֿפערֿפעלעך מיט רָאסל סָאסעלע,
זוּפקעס הָאבן זײ נישט ליב,-קנָאבל  

–און חיהלע ס׳מוזיניקל  
מֿפוניקל,דָאס איז גָאר ַא מין   

 און קײן גרָאשן איז נישטָא אין שטוב,
 אױ, און קײן גרָאשן איז נישטָא אין שטוב.

 
–װָאס הָאבן מיר צו מיטָאג הַײנט? –  

–ַארַײן אין שטוב קומט חיה  
 כ׳װיל בָאבעלעך מיט קלוסקעלעך

 מיר שמעקט דָאס ַא מחיה!
געהערט ַא חוצּפה, בָאבעלעך –  

 מיט קלוסקעס איר גָאר שמעקן,
זוּפ,-ט ַא קנָאבלכ׳הָאב הַײנט געקָאכ  

 װעסט ָאסור זיך נישט קרעקן.
 

 ]רעֿפרען[
זוּפ װיל יָאסעלע,-קַארטָאֿפל  

 ֿפערֿפעלעך מיט רָאסל סָאסעלע,
 חיהלע שרַײט: מַאמעניו, מיר גיב,
 אױ, בָאבעלעך מיט קלוסקעלעך,

יסקעלעך,ּפשלינע רינט ֿפון זײערע   
 און קײן גרָאשן איז נישטָא אין שטוב,
שטוב.אױ, און קײן גרָאשן איז נישטָא אין   

 



 

 

ֿפרעגט ס׳מַאנעלע, –װָאס טוט זיך דָא?   
–דערזעענדיק מיך בײזלעך,  

 װָאס זיצט איר ַאזױ ברוגזלעך,
 ַארָאּפגעלָאזט די נעזלעך.

געהערט ַא חוצּפה, ָאך און װײ, –  
געבער מַײנער!-ּפרנסה  

זוּפ-ַא ֿפַײנע קנָאבלגעקָאכט   
 און עסן װיל נישט קײנער.

 
 ]רעֿפרען[
זוּפ װיל יָאסעלע,-קַארטָאֿפל  

רָאסל סָאסעלע, ֿפערֿפעלעך מיט  
 בָאבעלעך מיט קלוסקעס איר גָאר גיב,

 נו, קָאך זײ ֿפַײנע שּפַײזעלעך,
 װי אין יענע רַײכע הַײזעלעך,

 ַאז קײן גרָאשן איז נישטָא אין שטוב,
זוּפ הָאט אױך מַײן מַאן נישט ליב.-אױ, קנָאבל  

 
 

  



 

 

 דָאס ַאלטע ּפָאר ֿפָאלק
 

 חיה, מַײן װַײבל, דו שלָאֿפסט?
נישט, מיך נעמט נישט קײן שלָאף, ףאיך שלָא –  

 דער זײגער אין דרױסן שלָאגט צװײ אין דער נַאכט,
 און איך הָאב ביז איצט נָאך קײן אױג נישט ֿפַארמַאכט,

 כ׳לַײד איוֿבס יסורים, ס׳נעמט גָארנישט קײן סוף,
שטרָאף.-די עלטער, אױ, איז ַא גָאטס  

 
חײמל, זָאג מיר, דו שלָאֿפסט? –  
זײער מיאוס,איך שלָאף נישט, ס׳איז, חיה,  –  

 מיך שטעכן די זַײטן עס מוטשעט דער הוסט,
 און שװער װי ַא צענטן ָאט דָא אױף דער ברוסט,
 דָאס װעטער װעט, חיהלע, מָארגן זַײן מיאוס,

 מיך רַײסן די הענט און די ֿפיס.
 

חיהלע, זָאג מיר, דו שלָאֿפסט? –  
איך שלָאף נישט, דערמָאנט דיך ָאן זײ, –  

װל געװען,ֿפון יָאסלען איז לַאנג שױן קײן ברי  
גָאט װײסט װָאס מיט איר איז געשען, –און שײנדל   

 ֿפון ַאלע ֿפיר קינדער געבליבן מיר צװײ,
 געהַאט ַאמָאל נחת ֿפון זײ.

 
חײמל, זָאג מיר, דו שלָאֿפסט? –  
איך שלָאף נישט, אױך איך ֿפון זײ טרַאכט, –  

 הַײנט חנהלעס בעט אױֿפן בױדעם געזען,
נדז נוצלעך געװען,וַאמָאל איז דָאס בעטל א  

יַאנקעלעס װיגל, מיר הָאט זיך געדַאכט, אױך  
 איך זע אים, איך הער װי ער לַאכט.

 
חיהלע, זָאג מיר, דו שלָאֿפסט? –  
געדרימלט, געחלומט ֿפון זײ, –  

 אין שטוב ַאלע קינדער, איך בעט זיך בַײ זײ:
 אױ, קינדערלעך, שרַײט נישט, דער קָאּפ טוט מיר װײ!

–נָאר בַאלד איז דער זיסינקער חלום ֿפַארבַײ  
ס׳בענקט זיך נָאך יענעם געשרײ.אױ,   

 
חײמל, טוסט זיך שױן ָאן? –  
ט שױן דער הָאן,ַײיָא, ס׳טָאגט שױן, עס קר –  

 געלױבט דער אין הימל, געּפטערט ַא נַאכט,
 געדרײט זיך ֿפון װײטיק, קײן אױג נישט ֿפַארמַאכט,

 נָאר בַאלד, מַײן ליב חיהלע, ברענגט אונדז דער סוף
 דעם שטילן, דעם אײביקן שלָאף.

 
 

  



 

 

ליבע-ציםחלו  
 

–צי, קענסטו מיר, צּפורקע, ֿפַארטרױען דעם סוד  
–כ׳װעל קײנעם נישט זָאגן, איך שװער דיר בַײ גָאט  

געטרַאנק?-צי הָאסטו זיך בַאנוצט מיט ַא ּכישוף  
 איך גײ אױס ֿפון ליבע, כ׳בין דול שױן, כ׳בין קרַאנק.

 
 איך זע דיך אין חלום, איך זע דיך װען כ׳װַאך,

כ׳שטײ אױף דער װַאך,בַײנַאכט אין דער קֿבוצה, װען   
 אין ֿפעלד מיט חלוצים, װען כ׳ַאקער און זײ,

זיך דערֿפרײ. וךא ןָאט װַאקסט צּפורקע או  
 

 צי הָאט מיך ֿפַארּכישוֿפט,  צּפורקע, דו מַײן
דישער חן,י  דַײן זיסינקער שמײכל ֿפול י  

 צי גָאר דַײנע שװַארצינקע אײגעלעך צװײ,
 ַא שטָאלצע חלוצה ַארױס קוקט ֿפון זײ.

 
ֿפַארטרַאכט זיך, װי מוטיק דו הָאסטצי װען איך   

 דַײן מַאמען, דַײן הײמיש ליב שטעטל ֿפַארלָאזט,
 װי יעטװעדעס שטײנדל דַײן קינדהײט דערמָאנט,

 געקומען ַאהער צו אױֿפבױען דָאס לַאנד.
 

 און אֿפשר, צּפורקע, װען כ׳זע דיך ֿפַארטרַאכט,
 געּפַײניקט ֿפון בענקשַאֿפט, ֿפון הונגער ֿפַארשמַאכט,

סט אײנזָאם אין שטובֿפַארברענט ֿפון מַאלַאריע, ליג  
 און לַײדסט מיט עקשנות און נעמסט ַאלץ ֿפַאר ליב.

 
–ך, צּפורקע, ֿפַארטרױ מיר דעם סודאיך בעט די  

–כ׳װעל קײנעם נישט זָאגן, איך שװער דיר בַײ גָאט  
געטרַאנק?-צי הָאסט זיך בַאנוצט מיט ַא ּכישוף  

 איך גײ אױס ֿפון ליבע, כ׳בין דול שױן, כ׳בין קרַאנק.
 
 

  



 

 

װעט לַאכן װער דער ערשטער  
 

 כ׳װעל זיכער, ַאֿברהמל, דער ערשטער נישט לַאכן,
 איך װעט זיך, מעגסט װי נָאך זיך װיצלען,

 כ׳װעל נעמען אין זינען מיר טרױעריקע זַאכן,
 נו מעגסטו ַאֿפילו מיך קיצלען.

װעסט לַאכן, איך װעט זיך, –  
 װעסט, שלמהלע, שױן לַאכן,

–איך הָאב ַא מיטל גָאר ַא װױלע זַאך  
אין זינען מעגסט הָאבן זיך  

 די טרױעריקסטע זַאכן,
 װעט מוזן זַײן בַײ דיר דער ערשטער לַאך.

 
 דָאס ערשטע, ַאֿברהמל, נעם איך מיר אין זינען

 מַײן ָארעמען טַאטן דעם שװַאכן,
 װָאס זוכט ַארום ַארבעט און קען נישט געֿפינען,

 נו, װעט זיך מיר גלוסטן צו לַאכן?
װעסט לַאכן, איך װעט זיך, –  

ַארשּפילן,ֿפװעסט שלמהלע,   
 איך הָאב ַא מיטל גָאר ַא װױלע זַאך:

 כ׳װעל מיַאוקען װי ַא קעצל
 און װי ַא הינטל בילן,

 װעט מוזן זַײן בַײ דיר דער ערשטער לַאך.
 

איך װעל זיך דערמַאנען, כ׳הָאב נעכטן אין חדר –  
 די סדרה װָאס גײט הַײנט ֿפַארגעסן,

 דער רבי, ער װיל נָאר כ׳זָאל לערנען ּכסדר,
ך עסן.ילט זיער װײסט נישט װי מיר װ  

װעסט לַאכן, איך װעט זיך, –  
 װעסט נישט זַײן ַאזַא שלעכטער,

 שטעל אַײן ַא קנעּפל כ׳שטעל ַאקעגן ֿפיר,
 װעסט הַאלטן זיך די זַײטן
 און קַײכן ֿפון געלעכטער,

 דערזעענדיק װָאס איך הָאב דָא בַײ מיר.
 

על זיך דערמַאנען דעם רבינס צָארניק ּפנים,װאון כ׳ –  
ר׳הָאט מיך גענומען ֿפַארהערן, ןװע  

 נָאך הָאב איך ֿפון קַאנטשיק ֿפיל בלָאע סימנים,
 געװײנט ֿפון יסורים מיט טרערן.

װעסט לַאכן, װעסט לַאכן, –  
 ַאהער גיב שױן דָאס קנעּפל,

 זע, שלמהלע, װָאס איך הָאב דָא ֿפַאר דיר!
 ַא זעמעלע מיט ּפוטער,
 און הערינג ַא ֿפַײן קעּפל,

ֿפריער?ַאנו, זָאג, שלומקע, װער װעט לַאכן   
ַא זעמעלע מיט ּפוטער –  

 און הערינג ַא ֿפַײן קעּפל,
 כ׳װעל מָארגן װידער װעטן זיך מיט דיר.

 
 

  



 

 

 אונדזער שטעטל ברענט
 

ך, ס׳ברענט!עס׳ברענט!  ברידערל  
 אױ,אונדזער ָארעם שטעטל נעבעך ברענט!

 בײזע װינטן מיט ירגזון
 רַײסן, ברעכן און צעבלָאזן

 שטַארקער נָאך די װילדע ֿפלַאמען,
ַארום שױן ברענט.ַאלץ   

 
 און איר שטײט און קוקט ַאזױ זיך

 מיט ֿפַארלײגטע הענט
–און איר שטײט און קוקט ַאזױ זיך  

 אונדזער שטעטל ברענט ...
 

 ס׳ברענט!  ברידערלעך, ס׳ברענט!
 אױ,אונדזער ָארעם שטעטל נעבעך ברענט!

צונגען-ס׳הָאבן שױן די ֿפַײער  
–דָאס גַאנצע שטעטל אַײנגעשלונגען  

זשען,דװינטן הואין די בײזע   
 אונדזער שטעטל ברענט!

 
 און איר שטײט און קוקט ַאזױ זיך

 מיט ֿפַארלײגטע הענט
–און איר שטײט און קוקט ַאזױ זיך  

 אונדזער שטעטל ברענט ...
 

 ס׳ברענט!  ברידערלעך, ס׳ברענט!
 אױ, עס קען חלילה קומען דער מָאמענט:

 אונדזער שטָאט מיט אונדז צוזַאמען
ֿפלַאמען, זָאל אױף ַאש ַאװעק אין  

װי נָאך ַא שלַאכט. –בלַײבן זָאל   
 נָאר ּפוסטע, שװַארצע װענט!

 
 אין איר שטײט און קוקט ַאזױ זיך

 מיט ֿפַארלײגטע הענט
–און איר שטײט און קוקט ַאזױ זיך  

 אונדזער שטעטל ברענט ...
 

 ס׳ברענט!  ברידערלעך, ס׳ברענט!
 די הילף איז נָאר אין אַײך ַאלײן געװענדט.

אַײך טַײער,און אױב דָאס שטעטל איז   
לים לעשט דָאס ֿפַײער,ּכנעמט די   

 לעשט מיט אַײער אײגן בלוט,
 בַאװַײזט ַאז איר דָאס קענט.

 
 שטײט ניט, ברידער ָאט ַאזױ זיך

 מיט ֿפַארלײגטע הענט.
–שטײט ניט, ברידער, לעשט דָאס ֿפַײער  

 אונדזער שטעטל ברענט!
 

1938קרָאקע   
 
 

  



 

 

 קום, לײבקע, טַאנצן
 

גוטס נישט געבן,לײבקע, מַײן ליבער, דָאס װעט קײן   
 דו ברענגסט מיט דַײן עקשנות מיך ֿפון געדולד ַארױס,

 דו מוזט זיך לערנען טַאנצן, איך שװער בַײ אונדזער לעבן,
–נישט, איז הַײנט נָאך מיט אונדז אױס אלא  

 מעגסט זיך זַײן װָאס דו ביסט:
 ַא ֿפַארברענטער ציוניסט,

 ַא בונדָאװעץ, װעמען גײט דָאס ָאן?
 ַאלע איסטן זַײט ַא צַײט,

לַײט,-אױך די ַאגודה און  
 טַאנצן טַאנגָא און טשַארלעסטָאן.

 
 ]רעֿפרען[

 קום, לײבקע, טַאנצן,שעם זיך ניט,
 איך װעל דיך ֿפירן שריט בַײ שריט,

 שטעל זיך, מַײן ליבער,
 ַאקעגן איבער

 און הײב צוזַאמען מיט מיר ָאן,
 נעם ֿפעסט ַארום מיך, לײבקע קרױן,
 דָאס װײס איך זיכער קענסטו שױן,

–ןאיצט לָאמיר שװעב  
 ַאך, ס׳ַארַא לעבן,

 װען ס׳טַאנצט ַא ּפָארל טשַארלעסטָאן.
 

 לײבקע, די מענער, זײ גרינטלעך צו דערקענען,
 מַײן בעסטער טערמָאמעטער איז װען איך טַאנץ מיט זײ,

 װעלכע שױן בַאװַײבטע און װעלכע ֿפרַײ נָאך זענען,
 דָאס דערגײ איך שױן בַײם ערשטן דרײ:

 װער עס איז ַא ֿפַײנער מַאן,
שַארלַאטַאן,װען ַא לומּפ, ַא   

 ֿפיל איך, װען דער טַאנץ נָאר הײבט זיך ָאן,
 און דערֿפַאר, לײבקע קרױן,
 װיל איך דיך, און טַאקע שױן,

 לערנען טַאנגָא און טשַארלעסטָאן.
 

 ]רעֿפרען[
 קום, לײבקע, טַאנצן,שעם זיך ניט, ...

 
 

  



 

 

 מַײן הײם!
 

 נישט געזען מַײן הײם שױן ַא סך יָארן,
 בין איך איבער ימען געקומען צוֿפָארן.

 װיָא, װיָא, ברודערל מַײן!
 ָאט בין איך מיט מזל שױן אין מַײן הײם.

 אױ די דַײ אױ די די די דַײ
 אױ די די זַײ די די אױ די די די דַײ.

 
 טַײערע הײם, ָאך שװעסטערלעך און ברידער,

רים איך װעל אַײך בַאלד זען װידער.ֿבליבינקע ח  
דערל מַײן!וװיָא, װיָא, בר  

 ּתיּכף ֿפון דער בַאן אין מַײן שטָאט ַארַײן.
 אױ די דַײ ...

 
 ָאט זע איך שױן בױמער ֿפון די ּפלַאנטן

 שמײכלען צו מיר ליב, װי צו זײערס ַא בַאקַאנטן.
 װיָא, װיָא, ברודערל, ֿפָאר!

 זע איך זײ אין חלום צי אױֿפן װָאר?
 אױ די דַײ ...

 
–ס׳ֿפליען גַאסן, װי ֿפון װינט געטרָאגן  

ּפלַאץ, כ׳הער דעם זײגער שלָאגן.-ָאט איז שױן דער רינג  
ברודערל, ֿפָאר!װיָא, װיָא,   

 יעדע מינוט איז מיר ַא יָאר.
 אױ די דַײ ...

 
–דיש קוזמַארק שױן ַארַײנגעֿפָארןי  אין י  

 עּפעס אױֿפן הַארצן איז אומעטיק געװָארן.
 װיָא, װיָא, ברודערל, װיָא!

 ַאך, װי גוט געֿפילט כ׳הָאב ַא מָאל זיך דָא!
 אױ די דַײ ...

 
בַאקַאנטע בלָאטעס,-ָאט בַאגריסן מיך ַאלט  

דישע קַאּפָאטעס.י  יָארעמע, רחמנותדיקע,   
 װיָא, װיָא, ברודערל, װיָא!

הבא.-דָאס איז דער ערשטער ברוך  
 אױ די דַײ ...

 
 גרױע גַאסן, גרױע, קרומע װעגן,

שחורהדיק איז ַאלץ װָאס איך בַאגעגן.-גרױ און מרה  
 װיָא, װיָא, ברודערל, װיָא!

דישע לעבן דָא.י  גרױ קוקט אױס דָאס י  
 אױ די דַײ ...

 
מיט זָארגן,דישע קרָאמען , ָאנגעֿפילט י  י  
דעלעך ֿפַארדַאגהטע, ָאן הַײנט און  ָאן ַא מָארגן.י  י  

 װיָא, װיָא, ברודערל, װיָא!
 ָארעמקײט און נױט װַאקסט ֿפון שעה צו שעה.

 אױ די דַײ ...
 

 נישט מער געטרָאֿפן מלּכהלען מַײן שװעסטער,
 רֿבקה שטַארק ֿפַארָארעמט, און קרַאנק איז נעבעך אסּתר.

 װיָא, װיָא, ברודערל, װיָא!
שױן מער נישטָא.אױך ַא סך חֿברים   



 

 

 אױ די דַײ ...
 

–טַײערע הײם, אױ װײ צו די יָארן  
 ֿפון ַאלע מַײנע טַײערע ַא ּתל איז דָא געװָארן.

 װיָא, װיָא, ברודערל, מַײן!
 ּתיּכף צו דער בַאן, כ׳קען דָא מער נישט זַײן.

 אױ די דַײ ...
 

 טַײערע הײם, מיך הָאט צו דיר געצױגן!
 איצט ֿפון דיר ַאנטלױף איך װי ַא ֿפַײל ֿפון בױגן.

װיָא, ברודערל, מַײן! װיָא,  
די לוֿפט איז רײן! ּוצוריק אין דעם לַאנד װ  

 אױ די דַײ ...
 
 

  



 

 

אינװַאליד-קריגס  
 

דישע קינדער!י  יאיך בעט ַא נדֿבה, אױ,   
 בַײ אונדז אין דער הײם איז ַא נױט,

 די מַאמע ַא קרַאנקע, דער טַאטע ַא בלינדער,
 ֿפַארזָארגן מוז איך זײ מיט ברױט.

 
 ]רעֿפרען[

מענטשן, ַא ּפָאר גרָאשןװַארֿפט ַארָאּפ, גוטע   
אינװַאליד,-ֿפַאר ַא בלינדן קריגס  

 װעמענס ליכט שױן אױף אײביק איז ֿפַארלָאשן,
 זען די װעלט װעט ער שױן קײנמָאל ניט,

 אױ, זען די װעלט װעט ער שױן קײנמָאל ניט.
 

 דער טַאטעשי מַײנער איז בלינד נישט געבױרן,
 געװען ַא צַײט לַאנג אױֿפן שלַאכט,

שלַאכטֿפעלד ֿפַארלױרן, זַײן ליכט ֿפון די אױגן אין  
 ַאהײם ַא מעדַאל זיך געברַאכט.

 
 ]רעֿפרען[

 װַארֿפט ַארָאּפ, גוטע מענטשן, ַא ּפָאר גרָאשן
 ֿפַאר ַא בלינדן, נישט געבױרן בלינד,

 װעמענס ליכט שױן אױף אײביק איז ֿפַארלָאשן,
 זען װעט ער נישט מער זַײן אײגן קינד,

 אױ, זען װעט ער נישט מער זַײן אײגן קינד.
 

ַא מּתנה ֿפון קײסער, רַאכט ַא מעדַאל,בגע  
דער לױן, –ֿפַאר זַײנע צװײ אױגן   

 איצט מוז ער זײן בעטלען ַארום אין די הַײזער,
 העלֿפט, מענטשן, ַא בלינדן ּפַארשױן.

 
 ]רעֿפרען[

 װַארֿפט ַארָאּפ, גוטע מענטשן, ַא ּפָאר גרָאשן
ֿפָאלגן ֿפון דער שלַאכט, –ֿפַאר ַא בלינדן   

 װעמענס ליכט שױן אױף אײביק איז ֿפַארלָאשן,
ַא חושכדיקע נַאכט,ס׳לעבן זַײנס   

 אױ, ס׳לעבן זַײנס ַא חושכדיקע נַאכט.
 

דישע קינדער!י  יאיך בעט ַא נדֿבה, אױ,   
 איר הָאט דָאך קײן הַארץ ֿפון מעטַאל,

 די מַאמע ַא קרַאנקע, דער טַאטע ַא בלינדער,
 ֿפון שלַאכטֿפעלד געברַאכט ַא מעדַאל.

 
 ]רעֿפרען[

 װַארֿפט ַארָאּפ, גוטע מענטשן, ַא ּפָאר גרָאשן
שטרעקט אױס זַײן הַאנט,ֿפַאר ַא בלינדן װָאס   

 װעמענס ליכט שױן אױף אײביק איז ֿפַארלָאשן,
ַא קרבן ֿפַאר זַײן ֿפָאטערלַאנד ... –בלינד   

ַא קרבן ֿפַאר זַײן ֿפָאטערלַאנד. –אױ, בלינד   
 
 

  



 

 

 די ערשטע בלעטלעך

 װען איך זע די ערשטע בלעטלעך
 אױף די בױמער בליען,

 װען די ערשטע ֿפײגל קומען
 ֿפרײלעך צוריק צו ֿפליען;

 
אין ֿפעלד די קינדער ֿפלעכטןװען   

קרענצל,-ס׳ערשטע בלומען  
 שטעלן דַאן זיך אױס ַא רעדל

טענצל;-װי צום מצװה  
 

 און זײ טַאנצן און זײ זינגען
–ֿפרײען זיך און לַאכן  

 װילט זיך מיר ַארַײן אין מיטן
 ס׳רעדל גרעסער מַאכן.

 
 הוליען, טַאנצן מיט די קינדער

 װי אין יענע יָארן;
הוליעט, קינדער,ֿפרײלעך,  ֿפרײלעך,  

 כ׳בין צוריק יונג געװָארן ...
 
 

  



 

 

 צו מַײן געליבטער
 

 װילסטו, געליבטע, איך זָאל הַײנט
 זיך ָאֿפן דיר דערקלערן?

 קום מיט מיר ַארױס אין ֿפעלד,
 דָארט װעט אונדז קײנער שטערן.

 
 קום מיט מיר ַארױס אין ֿפעלד,

–גַאנץ אױבן, דַארֿפסט נישט שרעקן  
 כ׳װעל הַײנט ַאלע סודות דיר,

 װָאס כ׳טרָאג אין הַארץ, ַאנטּפלעקן ...
 

 דָא, געליבטע, קען איך נישט,
 דָא עסט דער שטױב די לונגען.

 דָארט איז שטיל, די לוֿפט איז ֿפריש,
נגען ...ּואון ס׳לעבט זיך נישט געצװ  

 
ױףזע! די זון קלַײבט שױן צונ  

–די לעצטע רױטע שטרַאלן,   
 זע, װי רױט דָאס ֿפעלד איז איצט,

–קָארַאלן.די גרעזלעך װי   
 

 הער! װי שײן דער סלָאװיק זינגט
געבעט צום הימל.-זַײן נַאכט  

לַאף,שזע, ַא בין, נָאך ֿפַארן   
 דָארט הַאלדזט און קושט ַא בלימל ...

 
 קום, געליבטע, העכער דָארט!

 ַאך, סַארַא ֿפַארגעניגן
 ֿפון קײן מענטש צו זַײן געזען

 אין װײכן גרָאז צו ליגן ...
 

 ֿפון קײן מענטש צו זַײן געזען
–נהֿבן ֿפון דער לבַײם שַײ  

 שענק איך דיר ַא הײסן קוש
 ֿפון הַארצן ַא מתנה.

 
 װעסט ֿפַארגעסן ָאן דער װעלט,

–ֿפַארגעסן ַאלע לײדן:  
איך, –ביסט חוה, ָאדם  –דו   

עדן ..-מיר לעבן אין גן  
 
 

  



 

 

 גָאטס שמײכל
 

 יָא, יָא, מַײן קינד, װען גָאט נָאר װיל
–ס׳זָאל װערן טָאג ֿפון נַאכט,  

...דַאן גיט ער נָאר ַא שמײכעלע   
ַא ּפרַאכט. –שַײנט אױף די זון   

 
אױ, מַאמעניו, כ׳הָאב זיך דערמָאנט: –   

–געשען איז דָאס ֿפַאר יָארן  
רברענטַאװען די זון הָאט דָא ֿפ  

 די גערשטן, װײץ און קָארן;
 

 װען געהונגערט הָאט די שטָאט,
–געמוזט די קרָאם ֿפַארמַאכן,  

 אױ! הָאט דָאס דער ליבער גָאט
 געמוזט דָארט הַארצלעך לַאכן! ...

 
 

  



 

 

 מיט איר זיך בַאקענט
 

 מיר זַײנען צוזַאמען געװען אױף ַאן ָאװנט,
 און כ׳הָאב זיך מיט איר דָארט בַאקענט:

 גערעדט נָאר מיט מיר ֿפון ַא גליקלעכער צוקונֿפט,
 ֿפון ֿפרַײהײט, געהיצט זיך, געברענט:

 
–הָאט איר שטים געקלונגען –ס׳װעט קומען ַא סוף   

 צום גָאלדענעם גָאט, צו זַײן מַאכט!
–הַארן אין גָאלדענע רינגען ...׳׳ ַא סוף צו די  

 ַא "נביא", הָאב איך זיך געטרַאכט.
 

 נָאר ּפלוצלונג ... איז זי גָאר געװָארן ַאנטשװיגן,
–איר בליק הָאט ֿפַארלָארן דעם ברען,  

 דָאס היציקע מײדל, זי הָאט אױף מַײן ֿפינגער
רינגל דערזען ...-ַא שײן קידושין  

 
 

  



 

 

 בײלקע
 

 אײנס דער זײגער ַאלע שלָאֿפן
–מיט דער נַאכטאין דער   

 בײלקע זיצט נָאך ַאלץ בַײם ֿפענצטער
 טרױעריק, טיף ֿפַארטרַאכט.

 
 טרױעריק, כָאטש ער הָאט שױן נעכטן

 ָאֿפן זיך דערקלערט,
 ַאז ָאן איר קען ער נישט לעבן:

 זי איז אים בַאשערט.
 

 ַאז אין שלָאף, אױך בַײ דער ַארבעט
 װען ער זיצט אין נײט:

 װאו ער קוקט און װאו ער שטעלט זיך
ֿפַאר אים שטײט.בײלקע   

 
 עּפעס װילט זיך איר נישט גלײבן

 כָאטש ער רעדט איר אַײן,
 ַאז אין אירע שװַארצע אױגן,

 מוז ַא כישוף זַײן.
 

 איז דָאס מעגלעך, קלערט ַאלץ בײלקע,
 טרַײבט ער נישט קײן שערץ?

 װעט ער נישט, װי יענער ליגנער,
 ברעכן איר דָאס הערץ?

 
 װעט ער נישט, װי בַאלד ער׳ט װיסן

ן נדן זַײן,ס׳װעט קײ  
אױגן-אױף די שװַארצע כישוף  

חן?-װַארטן ַאן אום  
 

 דען אױך יענער ֿפלעגט זײ לױבן ...
–בײלקע זיך ֿפַארטרַאכט  

 און ַא זיֿפץ ֿפון טיֿפן הַארצן
 הערט זיך אין דער נַאכט.

 
 

  



 

 

לײגערין-די קָארטן  
 

 קום ַאהער, מַײן קינד, ָא, שעם זיך נישט,
נע סודות ַאלע:ַײכ׳װײס ד  

מיר: די קָארטן דָא, זײ זָאגן  
 דו ביסט געװען ַא כלה.

 
–דו הָאסט דַײן חתן שטַארק געליבט,  

 ָא, זעסט די קָארט אין מיטן?
 ער הָאט דיך אױף ַאן ַאנדערער,

 מַײן ַארעם קינד, ֿפַארביטן:
 

–הָאסט אים דַײן נדן ָאנֿפַארטרױט,  
 זעסט דָארט די קָארט די לינקע?
 ער זיצט זיך אין ַא ֿפרײלעך הױז

 און קושט דָארט ַא בלָאנדינקע ...
 

שלָאֿפסט נישט גַאנצע נעכט, מַײן קינד, דו  
–נָאר װײנסט, ֿפַארגיסט ֿפיל טרערן,  

 די קָארטן דָא, זײ זָאגן מיר,
 דו װעסט בַאלד מוטער װערן ...

 
 איצט גיב, מַײן קינד, דַײן רעכט הַאנט

 און לײג ַא קרױן אױף מַײנע:
 כ׳הָאב דַײן ֿפַארגַאנגענהײט געזען,

 כ׳װיל זען די צוקונֿפט דַײנע ...
 

װעטער ענדערט זיך,יָא, יָא, דָאס   
 ס׳שַײנט אױף דַײן טריבער שטערן,
 דו װעסט ַאמָאל נָאך גליקלעך זַײן.

 ַא לוסטיק מײדל װערן ...
 

 ַא ליכטיק הױז, ַא ֿפרײלעך הױז
–מיט זײדענע גַארדינען  

 און שטיבלעך ֿפיל און מײדלעך ֿפיל,
 ֿפיל מענער זַײנען דרינען ...

 
 דו ביסט די שענסטע, זָאגן זײ,

טן:זײ ברענגען דיר בוקע  
–דו יָאגסט און טרַײבסט זײ װי די הינט,  

 זײ קושן דיך און גלעטן ...
 

 און אױך דַײן חתן קומט צו דיר ...
 דו װײנסט? װילסט מער נישט הערן?
 נישט װײן, מַײן קינד, דו װעסט ַאמָאל

 ַא ֿפרײלעך מײדל װערן ...
 
 

  



 

 

 די ֿפַארֿפירטע
 

 װָאס ביסטו ַאזױ קַאלט צו מיר?
ֿפן!ָאגעליבטער, זָאג מיר   

הָאט זיך דיר ַאן ַאנדערע,צי   
 ַא שענערע געטרָאֿפן?

 
 צי הָאסט ֿפַארגעסן יענע נַאכט,
 דו הָאסט דַײן װָארט געגעבן, 

 דו הָאסט געשװָארן, נָאר מיט מיר
 װעסט אײביק, אײביק לעבן?

 
 צי הָאסט ֿפַארגעסן יענע נַאכט,
 אין װעלדל דָארט גַאנץ אױבן.
 דו הָאסט מיט דַײנע זיסע רײד

 צום הימל מיך דערהױבן?
 

הָאסט מיט דַײנע זיסע רײדדו   
 ֿפַארשיכורט מיך, בַאטרונקען ...

בעכער ביז צום דנָא-דעם לעבנס  
 בַאװאוזסטלָאז אױסגעטרונקען ...

 
 איצט קוקסטו אױף מיר קַאלט און ֿפרעמד,

 איצט קענסטו מיך נישט לײדן?
 דו הָאסט צעברָאכן מיר מַײן הַארץ!

 איצט, װילסטו מיך אױסמַײדן?
 

גערױבטשטָאלץ -דו הָאסט מַײן ֿפרױען  
–מַײן הָאֿפענונג און מַײן שטרעבן,  

 צוליב אײן זיסן אױגנבליק
 ֿפַארסמט מַײן יונגעס לעבן ...

 
ֿפַארטרָאגסט דעם אמת נישט? –דו שװַײגסט?   

–געליבטער! זָאג מיר ָאֿפן,  
 בעֿפָאר איך גײ, ָא זָאג מיר, זָאג,
 הָאב איך נָאך װָאס צו הָאֿפן? ...

 
 

  



 

 

 די נשמה
 

לַאנג,-יעדע נַאכט, שױן יָארן  
ב נָאר ָאן צו דרימלען:װען כ׳הײ  

 שװעבט זיך מַײן נשמה ֿפרַײ
 ַארום אין ַאלע הימלען ...

 
 אױ! װי ּפלָאגט מיך דער געדַאנק:

–ער סמט אין רױבט מַײן זינען,  
 זי װעט ַאמָאל ֿפַארבלָאנדזשען זיך,
 דעם װעג נישט צוריק געֿפינען ...

 
 אױ! װי ס׳ּפלָאגט מיך דער געדַאנק:

–עס ציטערט יעדער אבר,  
שּפעט ַארָאּפ זי קומט ַאמָאל צו  

 מַײן גוף ליגט שױן אין קבר ...
 
 

  



 

 

 געֿפָארן גַאנץ װַײט
 

 אױ, מַאמע! װָאס זױמט דיך דער טַאטע ַאזױ לַאנג?
 ער קומט נישט מער שלָאֿפן, נישט עסן:

 איך װיל זען דעם טַאטן,  ... מיר איז ַאזױ בַאנג!
 צו הָאט ער ָאן אונדז שױן ֿפַארגעסן? ...

 
–טַײדער טַאטע, מַײן קינד, איז געֿפָארן גַאנץ װ  
 גַאנץ װַײט, העט דָארט אונטער די שטערן!

 דָארט לעבט מען שױן אײביק, ָאן צרות, ָאן לײד,
 ֿפון דָארט װילט זיך קײנעם צוריקקערן.

 
 דָארט איז ַאזױ רואיק, מען הונגערט נישט מער

 קײן שנאה ... נישטָא קײן מַאגנַאטן ...
–אױ, מַאמעניו מַאמע! כ׳װיל דָא נישט זַײן מער  

דָארטן, בַײם טַאטן ...כ׳װיל ליבער זַײן   
 
 

  



 

 

 מַײן ֿפרילינג
 

 כ׳הָאב געהָאֿפט ַאלץ, װען דער ֿפרילינג
 װעט נָאר קומען,

 װען די ערד װעט װידער צירן
 זיך מיט בלומען:

 װען די זון די קַאלטע בײמעלעך
 װעט דערװַארעמען

ליבע-און מיט הײסער שטרַאלן  
 זײ אומַארעמען:

 
 װען דעם סלָאװיקס זיסן טרילער

 כ׳װעל דערהערן,
נגעריי  על איך אֿפשר ֿפריער, װ  

 דַאן אױך װערן.
 און דער אומעט, װָאס אין הַארצן

 ליגט ֿפַארבָארגן,
 װעט ֿפַארשװינדן, און מיט אים אױך

 ַאלע זָארגן ...
 

 כ׳הָאב געהָאֿפט ַאלץ, און דער ֿפרילינג
 איז געקומען.

 אױסגעּפוצט הָאט זיך די קַאלטע
 ערד מיט בלומען.

יעט שטײען בײמלעךַאאױסגעסטר  
עמֿפַאנגעןצו   

–געסט, װָאס קומען צוריק שױן-ֿפרילינגס  
 מיט געזַאנגען.

 
 און דער סלָאװיק קנַאקט און ֿפַײֿפט זיך

 זַײנע שטיקלעך ...
 בלימלעך טַאנצן, ַאלץ איז ֿפרײלעך,

–איבערגליקלעך,   
 איך נָאר שטײ בַאטריבט, ֿפַארביטערט

 און ֿפַארלָאזן,
 צװישן יונגע, ֿפרישע ֿפלַאנצן.

 צװישן גרָאזן;
 

ן בײמער,ָארעם שֿפל צװיש  
 צװישן נעלקן,

 ַאלץ בליט זיך, איך נָאר אײנער
 הַאלט אין װעלקן.

 ָאּפגעקירצט מיט נָאך אײן ֿפרילינג
 איז מַײן לעבן,

 איך זע שױן דעם קַאלטן װינטער
 ֿפַאר מיר שװעבן ...

 
 

  



 

 

 הערשעלע
 

ֿפרײלעך, קינדערלעך! ֿפרײלעך,  
–ֿפרילינג איז שױן הַײנט,  

 ֿפון די נָארעס קריכט ַארױס!
שױן אױֿפגעשַײנט.די זון הָאט   

 
ך און גרעזעלעךעבלימעל  

 צירן שױן די ערד:
 דָאס געזַאנג ֿפון ֿפײגעלעך
 שױן ֿפון ֿפעלד זיך הערט.

 
 בינעלעך און ֿפליגעלעך

 זשומען שױן ַארום:
ים און ַא לױבגעזַאנגתשב  

 הערט זיך אומעטום.
 

 גיכער, גיכער, קינדערלעך!
 קומט ַארױס אין ֿפעלד:

–נעמט אַײך בַײ די הענטעלעך,  
 הוליעט, טַאנצט און קװעלט!

 
 שטעלט אַײך אױס ַא רעדעלע!

–ָארעם ָאדער רַײך,  
 דען בַײם ֿפרילינג, קינדערלעך!

 זענט איר ַאלע גלַײך ...
 

 שּפילט אַײך, שּפילט אין "ֿפערדעלעך",
קַאמער טיר",-"קַאמער  

 "קעצעלע און מײזעלע",
 װער ס׳װעט כַאּפן ֿפריער:

 
 שטעלט אַײך אױף ַא הַײזעלע,

 ַא ברונעלע, ַא מיל...
 נָאר אין זעלנער שּפילט אַײך נישט!

 ָא! העסלעך איז דָאס שּפיל ...
 

 נָאר אין זעלנער שּפילט אַײך נישט,
 קינדער! ס׳איז נישט גלַײך;

 הערשעלע דָאס יתומל
 איז דָא צװישן אַײך.

 
 װעקט נישט אין זַײן הערצל אױף

–דעם װײטיק װָאס ער ֿפילט,  
 דען זַײן טַאטע הָאט זיך אױך
 אין זעלנערלעך געשּפילט.

 
 געגעבן אים ַא ביקסעלע,
–געשיקט ַארױס אין ֿפעלד,  
 געקומען דַאן ַא בריװעלע:
 "געֿפַאלן װי ַא העלד" ...

 
 געקומען איז ַא בריװעלע,
 די מַאמע הָאט געװײנט:
–געלערנט אים ַא קדישל  

 יָא, ער געדענקטס נָאך הַײנט!



 

 

 ֿפון דעמָאלט ָאן הָאט הערשעלע
–צעברָאכן זַײן געװער,  

 מיט ביקסעלעך און זעלנערלעך
 שּפילט ער זיך נישט מער.

 
 ֿפון דעמָאלט ָאן װען הערשעלע

 אין גַאס ַא זעלנער זעט,
–קוקט ער נעבעך, ס׳דַאכט זיך אים:  

 זַײן גוטער טַאטע גײט ...
 

 דַארום, ליבע קינדערלעך!
 שּפילט אַײך, װָאס איר װילט!

 נָאר צוליב דעם יתומל
 אין זעלנערלעך נישט שּפילט ...

 
 

  



 

 

 ֿפַאר װָאס שװַײגט ער דָארט? ...
 
 

 טַאטעניו! דער רבי זָאגט,
 ַאז גָאט אונדז שיצט און היט:

 ער װײסט ַאלץ װָאס דָא זיך טוט,
–און ַאלץ, װָאס דָא געשיט  
 איז אים אױבן קלָאר ...

יָא, מַײן קינד, ס׳איז װָאר! –  
 

 טַאטעניו ֿפַאר װָאס װען אונדז
 מען ּפַײניגט און מען שלָאגט,

 מען שעכט אונדז ָאן רחמנות אױס,
–ען ּפלָאגטמען קװעלט אונדז און מ  

 ֿפַאר װָאס שװַײגט ער דָארט? ...
שטיל, מַײן קינד, קײן װָארט ... –  

 
 

  



 

 

 סליחות
 

דעלעך!י  ישרע ּכדעלעך, הײליקע, י  "י  
הבורא שטײט אױף,-ודתֿבצו ע  

לידעלעך,-מישט אױף די סליחות און מיט די קלָאג  
 אַײער ַאלטינקן טַאטן װעקט אױף ..."

 
–יָארןאיר בעט און איר װעקט אים שױן הונדערטער   
 ער שװַײגט גלַײך ער הערט נישט קײן װָארט:
 צי איז דָאס געבעט אים שױן נמאס געװָארן?

 צי שעמט ער מיט אַײך זיך גָאר דָארט?
 

 צי ברענט נישט זַײן צָארן? װען ער זעט ֿפון הימל,
 װָאס דָא אױף זַײן װעלטל זיך טוט:

 זַײן הײליק געבָאט ליגט אין שמוץ און אין שימל,
ֿפון בלוט!זַײן ערד, רױט בַאטרונקן   

 
 צי ברענט נישט זַײן צָארן? װען ער זעט ֿפון אױבן,

 װי טעגלעך צעֿפַאלט זַײן געבָאט:
 ַא מסחר געמַאכט הָאט מען דָא ֿפון זַײן גלױבן,

 מען הַאנדלט, מען שַאכערט מיט גָאט!
 

 צי ענטֿפערט ער נישט, װַײל איר הָאט אים זַײן הימל,
הכבוד ֿפַארֿפלעקט?-זַײן כסא  

געטומל,און ערגעץ ֿפון אַײער גערױש און   
 אױף אײביק ֿפַאר אַײך זיך ֿפַארשטעקט?

 
! הערט אױף צו קלָאגן!הײליקע דעלעך,י  י  

–אומזיסט איז ַא יעדערע טרער,  
 די סליחה ֿפַארמַאכט, נעמט אַײך קדיש צו זָאגן,

ער הערט אַײך נישט מער! ... -אַײער טַאטע,   
 
 

  



 

 

סָארטן-שטערן  
 

 זָאג מיר, מַאמע, װָאס דָארט אױבן
גלױבן, שַײנט און ֿפינקלט? זָאל איך  

 װָאס אין חדר איך ֿפלעג הערן,
 ַאז יעדער מענטש הָאט דָארט ַא שטערן?

 
–יָא, מַײן זונדל, נָאר אױך דָארטן –  

 זענען שטערן דָא ֿפיל סָארטן:
 זעסט, צװײ שטערן? קוק דָארט װַײטער ...

–אײנער טריב, עס שַײנט דער צװײטער  
 װאו, למשל, דו מַײן קלײנער,

 און אונדזער װירטינס זון דער שײנער.
 

 דַאן געהערט, כ׳מעג אױך דָאס גלױבן?
 גָאט דער גוטער, װאױנט דָארט אױבן.

–נה איז זַײן שכינה,ֿבדי ל  
 און זי שַײנט דָארט לױט זַײן מינע? ...

 
יָא מַײן קדיש, מעגסט עס גלײבן, –  

 זָאלסט אים אײביק, אײביק לױבן;
 גָאט װײסט ַאלץ, װָאס מיר דָא קלערן,
 גָאט בַאשַאֿפט דָאס דָארט די שטערן,

בַאשַאֿפט די מענטשן ַאלע ...גָאט   
 

מוטער! ... –  
שװַײג, מַײן קינד, ֿפרעג מער קײן שאלה! ... –  

 
 

  



 

 

 ֿפון װַאנען?
 

װינט-ֿפון װַאנען קומט דער שטורעם  
–װָאס רַײסט אױף בײמער, בלומען?  

 ער קומט ֿפון הימל. דָארט, מַײן קינד,
 ער קומט ֿפון הימל. דָארט, מַײן קינד,

 װאױנט גָאט, זַײן ליבער נָאמען.
 

דער דונער, װָאס אין ֿפעלד, און  
 דעם טַאטן הָאט דערשלָאגן?

 אױך ֿפון הימל ... גײ, מַײן װעלט,
 ס׳איז שּפעט, דַארֿפסט קדיש זָאגן.

 
 

  



 

 

 אין ֿפַאבריק
 

 אַײל זיך, אַײל זיך, לױף געשװינדער!
–ס׳ֿפַײֿפט אױף דיר שױן די ֿפַאבריק:  

 בליק נָאך אײן מָאל אױף די קינדער,
 דען ס׳קען זַײן דער לעצטער בליק.

 
 דָארט די רעדער, די מַאשינען
 ָאן דיר שטײען טױט און קַאלט:

 נָאר דַײן שװײס קױם הײבט ָאן רינען,
 װעקט צום לעבן זײ אױף בַאלד.

 
 אַײל זיך, אַײל זיך, נישט ֿפַארשלָאֿפן!

–גיב זײ לעבן, גיב זײ קרַאֿפט  
 הערסט נישט װי די רעדער רוֿפן?
 ַארבעט, ַארבעט, נָאר געשַאֿפט!

 
 װען דו שטײסט בַײ די מַאשינען,

 דענקט נישט ָאן דער שײנער װעלט;
 װען דַײן קינד ֿפַארנעמט דַײן זינען,

 טרַײב עס, דען ס׳קָאסט צַײט, ס׳איז געלט.
 

 װען דו שטײסט בַײ די מַאשינען,
 דרױסן שַײנט די זון, ַא ֿפרײד!

 דַארֿפסט אױף איר קײן בליק זיך גינען,
 יעדער בליק ֿפַארנעמט דיר צַײט.

 
 װען דו שטײסט בַײ די מַאשינען,

ֿפילסטו, דיר װערט נישט גוט; ּפלוצלונג  
 ָאנשטָאט שװײס, הײבט ָאן צו רינען

–גַאנצע שטרָאמען זודיק בלוט  
 

 װײס ַאז מער װעסט זיך נישט ּפלָאגן!
 הָאסט, שױן ָאּפגעדינט דַײן צַײט,

לַאנג דעם יָאך געטרָאגן,-יָארן  
זיך בַאֿפרַײט ... –ענדלעך, ענדלעך   

 
 אַײל זיך, אַײל זיך, לױף געשװינדער!

–די ֿפַאבריק; ס׳ֿפַײֿפט אױף דיר שױן  
 בליק נָאך אײן מָאל אױף די קינדער,
 דען ס׳קען זַײן דער לעצטער בליק.

 
 

  



 

 

 אונטער גײט די װעלט
 

כ׳קום אַײך זָאגן, –הערט, איר מענטשן!   
 איר דַארֿפט זיך שױן מער נישט שלָאגן,

–נישט מער מוטשען זיך, נישט יָאגן:  
 נָאך דעם מיאוסן געלט ...

 
 גָאט דער הערשער איז געװָארן

 אױף אַײך מענטשן שטַארק אין צָארן;
 בַײ זַײן טרָאן הָאט ער געשװָארן:

 אונטער גײט די װעלט ...
 

 גָאט הָאט אַײך צו לַאנג געשװיגן,
 זיך געלָאזט ֿפון אַײך בַאטריגן:
 אַײער ֿפרעכקײט איז געשטיגן

 ביז צו זײן געצעלט.
 

 און ֿפון כעס זַײן קרױן צעביסן,
 און ֿפון שַאנד די זון צעריסן;

–ערט, זַײט װיסן!אױסגעדונערט: ה  
 אונטער גײט די װעלט ...

 
 

  



 

 

רויּפּכ-ערב יום  
 

 ַא מּתנה מַײן ליבן ֿפרַײנד
 משה לײב שטערנֿפעלד

 און זַײן ליב װַײבל שרהלע
 
 

יּפור, טריבלעך אין גַאס,ּכ-ערב יום  
 די זון רױט ֿפון בושה, צי אֿפשר ֿפון כעס

–ַארָאּפ ערגעץ נידערט  
 

זַײט הימל צעברענט.-דעם מערב  
יּפור, נָאך מנחה ֿפַארנַאכט,ּכ-ס׳איז ערב יום  

 און דָא שטײען שולן װי תֿפיסות ֿפַארמַאכט,
 אױף זײערע טױערן

 די שלעסער װי קײטן אױף הענט.
 

יּפור, שױן מערבדיק נַאכט,ּכ-ערב יום  
דישע געסלעך ֿפון שונא בַאװַאכט,י  ידי   

 װי קינדער ֿפַארשעמטע
 ֿפַארחידושטע שטײען ַאצינד,

–געזַאנגרן עגעװאױנט איצט ֿפון שולן צו ה –   
 דערהערן ֿפון זעלנערישע שטיװל דעם גַאנג,

ל ֿפון ביקסן,ַאדָאס קנ  
 דָאס סקַאמלען ֿפון הײמלָאזע הינט.

 
–װי לַאנג נָאך, װי לַאנג? –יּפור ּכ-ערב יום  

דישע גַאסן ַא טומל, ַא דרַאנגי  יאין   
 ֿפון ַאלע זַײטן רָאגן,

 דער עולם צום דַאװנען שּפַאנט,
–די בענק און די שטענדערס אין שולן בַאזעצט  

 הַײנט שטײען זײ לײדיק, ֿפַארשעמט און ֿפַארלעצט
 זינט הונדערטער יָארן

 דָאס ערשטע מָאל הַײנט ַאזַא שַאנד.
 

יּפור! ַא מנין די צָאלּכ-ערב יום  
 ֿפַארשּפַארט אין ַא שטוב װי אין שּפַאניע ַאמָאל,

–געהילט אין טליתים   
 אין דרױסן שטײט אײנער און היט,

 בַײם שַײן ֿפון ַא יָארצַײט, װָאס ברענט אױף דער שַאנק,
 דערהערט זיך ַא קול, ַאזַא טרױעריק געזַאנג,

 דערהערט זיך דָאס ליד,
 דָאס ַאלטע מָארַאלישע ליד,

אױ, װײ! אױ, װײ-אױ, אױ-אױ, אױ  
נדרי!-לּכ  
 

1939נָאװעמבער  25קרָאקע,   
 
 

  



 

 

 שיֿפרעלעס ּפָארטרעט
 

 אױף דער װַאנט לינקס ֿפון מַײן בעט
 הענגט מַײן טָאכטער  שיֿפרעלעס ּפָארטעט.

דער נַאכט,ָאֿפט מָאל אין דער מיט   
 װען איך בענק נָאך איר און טרַאכט,

 זע איך, װי זי קוקט אױף מיר,
 הער איך, װי זי רעדט ...

 
 טַאטערשי! כ׳װײס, ס׳איז דיר בַאנג,

 ס׳װעט דער קריג שױן נישט געדױערן לַאנג,
 קומען װעל איך בַאלד צו דיר,

 ס׳קלַאּפט דער ֿפרילינג שױן אין טיר,
 שמײכלט ליב צו מיר און רעדט

עלעס ּפָארטרעט ...שיֿפר  
 

1939דעצעמבער  2קרָאקע,   
 
 

  



 

 

 ס׳טוט װײ ...
 

 ס׳טוט װײ!
 ס׳טוט װײ שרעקלעך װײ!

 נישט ַאזױ דער הַאס,
 װָאס אין שונא ברענט.

ֿפילן נישט די קלעּפַא  
 ֿפון װילדן שונאס הענט,

דוד-נישט דער מגן  
 אױף דער הַאנט.

 ַא שַאנד!
 אױף דורות לַאנג,

 ַא שַאנד!
 װעט דָאס זַײן ֿפַאר זײ.

 
 ס׳טוט װײ!

 ס׳טוט װײ שרעקלעך װײ!
 װען נישט דער ֿפרעמדער שונא,

 נָאר זײ!
 ּפױלנס זין און טעכטער,

 װעמעס לַאנד ַאמָאל
ך מיט זײ,װעט שעמען זי  

 לַאכן, קַײכן ֿפון געלעכטער,
 זעענדיק אין גַאס,

 װי אונדזער בײדנס שונא
דן שּפַאס.י  יטרַײבט מיט   

 שלָאגט און ּפַײניקט ַאלטע לַײט,
אומגעשטערט,ּפלינדערט   

 שנַײדט ַאזױ װי ברױט מען שנַײדט
דן ָאּפ די בערד ...י  י  

 און זײ!
 װָאס זַײנען איצט װי מיר

 געבליבן ָאן ַא לַאנד,
 װָאס ֿפילן איצט װי מיר

 דעם װילדן שונאס הַאנט,
 לַאכן, ֿפרײען זיך און לַאכן

 אין ַאזַא מָאמענט.
 װען ּפױלנס שטָאלץ און כבוד

 װערט ַאזױ געשענדט.
ָאדלערװען ּפױלנס װַײסער   

 װַאלגערט זיך אױף דער ערד,
 צװישן בערד.

 שװַארצע, גרױע הָאר
–דנס בערדי  יֿפון    

 איז דָאס נישט ַא שַאנד
 ַאן אײביקער ֿפַאר זײ?
 איז דָאס נישט ַאלײן

 אין ּפנים זיך ַא שּפַײ?
 ס׳טוט װײ!

 שרעקלעך טוט עס װײ!!!
 

1940קרָאקע, ֿפעברוַאר   

  



 

 

 בלַײב געזונט מיר, קרָאקע!
 

קרָאקע!בלַײב געזונט מיר,   
 בלַײבט זשע מיר געזונט.

 ס׳װַארט די ֿפור געשּפַאנט שױן ֿפַאר מַײן הױז,
 ס׳טרַײבט דער װילדער שונא,

 װי מען טרַײבט ַא הונט,
 מיט אכזריות מיך ֿפון דיר ַארױס.

 
 בלַײב געזונט מיר, קרָאקע!

 איך זע זיך אֿפשר הַײנט
 ס׳לעצט מָאל מיט ַאלץ װָאס ליב איז מיר,

 אױף מַײן מַאמעס קבר
ױסגעװײנט,ס׳הַארץ זיך א  

 שװער געװען דָאס שײדן זיך מיט איר.
 

 אױסגעװײנט די אױגן
 ביז דער לעצטער טרער,

 בַאנעצט מיט זײ דעם טַאטנס קַאלטן שטײן ...
 כ׳הָאב דעם זײדנס קבר

 נישט געֿפונען מער,
 עס מוז שױן זַאמד ֿפון זַײן מצבה זַײן ...

 
 בלַײב געזונט מיר, קרָאקע!

 הײליק איז דַײן ערד,
דָאך אין איר.מַאמע רוען -טַאטע  

 לעבן זײ צו ליגן
 איז מיר נישט בַאשערט,

 ס׳װַארט ַא קבר ערגעץ װַײט אױף מיר ...
 

 בלַײב געזונט מיר, קרָאקע!
 בלַײבט זשע מיר געזונט.

 ס׳װַארט די ֿפור געשּפַאנט שױן ֿפַאר מַײן הױז,
 ס׳טרַײבט דער װילדער שונא,

 װי מען טרַײבט ַא הונט,
 מיט אכזריות מיך ֿפון דיר ַארױס.

 
 

1940ָאקטָאבער  24קרָאקע,   
 
 

  



 

 

 איך הָאב שױן לַאנג ...
 

 איך הָאב שױן לַאנג, שױן זײער לַאנג,
קלַאנג,-נישט געהערט קײן ֿפידל  

 נישט געזונגען, װי איך ֿפלעג ָאֿפט,
 קענטיק, ַאז מַײן מוזע שלָאֿפט.

 
 כ׳הָאב דערֿפַאר זיך ָאנגעהערט

 דָאס געזַאנג ֿפון ביקס און שװערד,
 ֿפון בָאמבָאװצעס דָאס געברום,

בום.-בום-ם, בוםזו-זום-זום  
 

 כ׳הָאב געהערט און איך הער נָאך הײנט
 װי ַאלץ יָאמערט, קלָאגט אין װײנט,

–צו ֿפון הונגער, נױט און ּפַײן  
 אײן יללה, אײן געװײן ...

 
 ס׳װײנט ַא מַאמע, װײנט זי בלינד,

 נָאך ַא זון, איר אײנציק קינד,
 טרָאגט ַארום בַײ זיך אין טַאש,

 ֿפון זַײן גוף ַא ביסל ַאש.
 

ֿפרױ, ַא יונגע ֿפרױ,ס׳װײנט ַא   
 ֿפון ֿפיל צרות ַאלט און גרױ,

–צוגענומען איז דער מַאן  
 און קײן שּפור ֿפון אים ֿפַארַאן.

 
 ס׳װײנען ֿפעלדער, ס׳װײנט דער װַאלד,

 נָאך יעטװעדן מענטש, װָאס ֿפַאלט,
 אײן געװײן אױף גָאר דער װעלט,

 נָאר דער טַײװל לַאכט און קװעלט.
 

 איך הָאב שױן לַאנג, שױן זײער לַאנג,
קלַאנג,-הערט קײן ֿפידלנישט גע  

 נישט געזונגען, װי איך ֿפלעג ָאֿפט,
 קענטיק, ַאז מַײן מוזע שלָאֿפט.

 
 שלָאף מַײן ליבע! רו זיך אױס,

 װי דָאס קינד אין מַאמעס שױס,
 װָאס נישט ֿפילט און װָאס נישט הערט,

 דָאס געזַאנג ֿפון ביקס און שװערד.
 

 װען ס׳װעט ענדלעך װערן שטום
 ֿפון בָאמבָאװצעס דָאס געברום,

דָאס געװײן, –ֿפון געּפלָאגטע   
 ֿפרידן אױף דער װעלט ס׳װעט זַײן.

 
 דַאן דערװַאכט! און מיט גרױס ֿפרײד,

צַײט,-װי דער ֿפױגל ֿפרילינגס  
–װען דָאס ערשטע בלימל בליט  

ליד!-זינג מַײן ליד! מַײן ֿפרילינגס  
 

1941לַאגיעװניקי, יַאנוַאר   
 

  



 

 

 געהַאט הָאב איך ַא הײם ...
 

טיקל רױם,געהַאט הָאב איך ַא הײם, ַא װַארעם ש  
ָארעמע לַײט, ַײַא ביסל װירטשַאֿפט, װי ב  

 צונױֿפגעבונדן ֿפעסט די װָארצלען צו ַא בױם
 הָאב איך זיך מיט מײן ביסל ָארעמקײט.

 
–געהַאט הָאב איך ַא הײם, ַא שטיבל און ַא קיך  

 און שטיל געלעבט ַאזױ זיך יָארן לַאנג,
רים ַארום זיך,ֿבגעהַאט ֿפיל גוטע ֿפרַײנד, ח  

געזַאנג.ַא שטיבל ֿפול מיט לידער און   
 

ס און טױט,ַאגעקומען זַײנען זײ מיט שנאה, ה  
 מַײן ָארעם שטיקל הײם װָאס איך ֿפַארמָאג,

 װָאס איך מיט שװערע מי הָאב יָארן לַאנג געבױט,
 ֿפַארניכטעט הָאבן זײ דָאס אין אײן טָאג.

 
 געקומען זַײנען זײ, װי קומען װָאלט ַא ּפעסט,
 ַארױסגעיָאגט ֿפון שטָאט מיט װַײב און קינד,

, װי ֿפײגל ָאן ַא נעסטגעבליבן ָאן ַא הײם  
 נישט װיסנדיק ֿפַאר װָאס, ֿפַאר װעלכע זינד?

 
ט הָאב איך ַא הײם, איצט הָאב איך זי נישט מער,ַאגעה  

–ַא שּפיל געװען ֿפַאר זײ מַײן אונטערגַאנג  
אױ זײער שװער –איך זוך איצט ַא נַײע הײם, נָאר שװער   

און כ׳װײס נישט אױף װי לַאנג. –און כ׳װײס נישט װאו   
 

1941לַאגיעװניקי, מַאי   
 

  



 

 

 ַא זוניקע שטרַאל
 

 ַא זוניקע שטרַאל איז ַארױף אױף מַײן בעט,
 ֿפון ליבינקען ֿפרילינג דער ערשטער שטַאֿפעט,

 און צערטלעך גענומען מיך װעקן,
 שטײ אױף, מענטש, עס טָאגט שױן, דער הָאן געקרײט!

 דער ֿפרילינג, דער מלך ֿפון ליבע און ֿפרײד,
 ער קומט ָאן ֿפון ַאלע ֿפיר עקן ..

 
–מענטש! עס טָאגט שױן דער שטרַאל צו מיר רעדט –שטײ אױף   
מיט ליבע מיך צערטלט און גלעט, –און װַארעם   

 ַארױס גײ, ֿפַארשּפרײט די ידיעה,
 ס׳װעט בַאלד און גיך קומען אױף װַאלד און ֿפעלד,
 אױף ַאלע מין ֿפײגל, אױף מענטש און אױף װעלט,

 די לַאנג שױן דערװַארטע ישועה.
 

–דער שטרַאל צו מיר רעדט מענטש, עס טָאגט שױן –שטײ אױף   
מיט ליבע מיך צערטלט און גלעט, –און װַארעם   

 דער ֿפרילינג, דער ָאנזָאג ֿפון ֿפרידן,
 בַאלד װעט ֿפון זַײן בליק זיך צעבליען דָאס ֿפעלד

–און ליכטיק און ֿפרַײ װעט בַאלד װערן די װעלט  
דן.י  יֿפַאר ַאלע! און אױך ֿפַאר אַײך,   

 
1941לַאגיעװניקי, מַאי   

 
 

  



 

 

 מײן חלום ...
 

 כ׳הָאב געהַאט ַא זיסן חלום,
 כ׳ֿפיל נָאך איצט, װי ס׳הַארץ מיר קװעלט,

 ס׳איז שױן ֿפרידן! ס׳איז שױן שלום!
 שלום אױף דער גַאנצער װעלט.

 
 ַא געזַאנג אין ַאלע גַאסן,

 ס׳טַאנצן קינדער, ַאלטע לַײט,
–און אין רײען ציען מַאסן  

 און זײ זינגען ֿפול מיט ֿפרײד.
 

דן,ס׳איז שױן שלום, ס׳איז  שױן ֿפרי  
 נעכטן שונאים, הַײנט שױן ֿפרַײנד,

דן,י  ימער ֿפון ַאלע זינגען   
הַײנט. ֿבטו-זײער גרעסטער יום  

 
 עּפעס װי משיחס צַײטן,

 מענטש צו מענטש איז גוט און מילד,
–ך קלינגען קײטןּפלוצלונג הער אי  

 און איך דערזע ָאט ַאזַא בילד.
 

 אין ַא שטַײג געשמידט אין אַײזן
לטַאליגט ַא נַאקעט מַאנס געשט  

 ענלעך צו ַא װילדן, בײזן,
 הונגעריק װי ַא װָאלף אין װַאלד ...

 
 מענער, ֿפרױען, קינדער קלײנע,

 װער נָאר עס גײט ֿפַאר אונדז ֿפַארבַײ,
להֿבװי עּפעס ַא נ  

 גיט אין שטַײג ַארַײן ַא שּפַײ.
 

 און מיט לוסט און ֿפַארגעניגן
 אױף זַײן ּפרצוף שּפַײען זײ,

 און ַא מחנה בײזע ֿפליגן
 רױען זיך אין דעם געשּפַײ.

 
 שּפַײען, שּפַײען! הער איך שרַײען ..

רסמט,ַאער הָאט אונדזער װעלט ֿפ  
 אײביק װי דער נָאמען קין

 זָאל זַײן נָאמען זַײן ֿפַארסמט ...
 

 שּפַײען, שּפַײען! הילכט אין גַאסן
–ס׳װידער קול ֿפון דעם געשרײ  
 און ֿפַארבַײ אים ציען מַאסן,

 יעדער גיט אױף אים ַא שּפַײ.
 

 איך הָאב דָאס בילד געזען אין חלום
איך הָאף אין גיכן גָאר,נָאר   

 ַאז מַײן שײנער זיסער חלום
 װעט בקרוב װערן װָאר.

 
1941לַאגיעװניקי, מַאי   

 
  



 

 

 גלָאקן קלַאנג
 

 קלינגען די גלָאקן 
ג-נ-ַא-ל-ג-נ-י-ל-ג  
ג-נ-ַא-ל-ג-נ-י-ל-ג  

 װי ס׳װָאלט װער זיך ֿפרעגן,
 װי לַאנג נָאך, װי לַאנג?
 װי לַאנג נָאך, װי לַאנג?

 װעט מענטשן זַײן ַא חיה,
טשן זַײן ַא שַאנד,װעט מענ  

 װעט מענטשן זַײן ַא הֿפקר
 בַײם טַײװל אין הַאנט.

 װי לַאנג נָאך?
 װי לַאנג זַײן ממשלה?

 
 קלינגען די גלָאקן 

ג-נ-ַא-ל-ן ג-י-ל-ג  
ג-נ-ַא-ל-ן ג-י-ל-ג  

 װי ס׳װָאלט װער געענטֿפערט,
 נישט לַאנג שױן, נישט לַאנג!
 נישט לַאנג שױן, נישט לַאנג!

 װעט הוליען דער טַײװל,
דַאנקװָאס אים נָאר ַא   

 די װעלט שטײט אין ֿפלַאמען.
גלַאנג-גלין-גלַאנג-גלין  

 נישט לַאנג שױן!
 עס קומט זַײן מּפלה!

 
1941לַאגיעװניקי, ָאקטָאבער   

 
 

  



 

 

טָאג ֿפון נקמה! ַא  
 

 און איך זָאג אַײך, ברידער, געדענקט, װָאס איך זָאג!
סע און נחמה.ײדי אײנציקע טר  

 ס׳װעט קומען, איר הערט? ס׳װעט קומען ַא טָאג.
ֿפַאר אונדז נעמען נקמה!װָאס װעט   

 
 נקמה ֿפַאר אונדזערע לײדן און ּפַײן,

 ֿפַאר בלוט, װָאס די שונאים ֿפַארגיסן,
 נקמה ֿפַאר די, װָאס ֿפון זײער געבײן,

 װעט קײן מָאל קײן מענטש זיך דערװיסן,
 

 נקמה ֿפַאר מעשים אין סדום נישט געהערט.
 ֿפַאר מַאמעס, יתומים, אלמנות,

 נקמה װעט שרַײען ַארױס ֿפון דער ערד,
 דָאס בלוט ֿפון מיליָאנען קרבנות.

 
 דער מענטש װעט דערװַאכן קײן סֿפק נישט מער,

 דערזען דעם גרױל ֿפון מלחמה.
 װי אונדזערס ַא נביא ַא הילך טָאן װעט ער:

 נקמה! כ׳װעל נעמען נקמה!
 

 ס׳װעט קומען דער טָאג, יָא, איך הָאף און גלױב,
 איך זע, ברידער, זַײן ָאנקום ֿפון װַײטן

ר אונדז װי נחס ַא טױבאון ברענגען װעט ע  
 ַא בשורה ֿפון ֿפרידלעכע צַײטן.

 
1942יַאנוַאר  5לַאגיעװניקי,   

 
  



 

 

 זון, זון, זַאנג
 

נג,ַאטרָאגט זיך ַא געז  
 קינדערלעך, זַײט ֿפרײלעך הַײנט.

 טַאנצט און קװעלט.
 ֿפרילינג אױף גָאטס װעלט,

 זעט, װי ליב די זון הָאט אױֿפגעשַײנט.
–ֿפעלד און װַאלד שױן גרינט און בליט  

דער ֿפױגל זינגט מיט ֿפרײד זַײן ליד.און   
 זון, זון, זַאנג,

 טרָאגט זין ַא געזַאנג,
הַארציקע ליד.-ס׳ערשטע ֿפרילינג ליב  

 
1942געטָא ֿפרילינג -קרָאקע  

 
 

  



 

 

 אונדזער ֿפרילינג!
 

 ֿפרילינג אױף בײמער, אין ֿפעלד און אין װַאלד,
און קַאלט. יקנָאר דָא אין געטָא איז הַארבסט  
און טריב. יקנָאר דָא אין געטָא איז הַארבסט  

 װי בַײ ַאן אבל אין שטוב.
 

 ֿפרילינג! אין דרױסן שױן ֿפעלדער ֿפַארזײטע.
 דָא ַארום אונדז הָאט זיך יאוש ֿפַארשּפרײט.

 דָא ַארום אונדז שטײען מױערן בַאװַאכט.
 װי ֿפַאר ַא תֿפיסה בַײ נַאכט.

 
בַאלד קומט ָאן דער מַאי. –שױן ֿפרילינג  –ֿפרילינג   

לַײ.נָאר אין דער לוֿפט ֿפילט זיך ּפולװער און ב  
 ס׳ַאקערט דער תלין זַײן בלוטיקע שװערד.

די ערד. –אײן גרױס בית  עולם   
 

1942געטָא מאי -קרָאקע  
 
 

  



 

 

 אין געטָא
 

 גלַײך װי די טריט אױף ַא זַאמדיקן װעג
 ֿפון מחנות ֿפַארמַאטערטע קנעכט,
 ציען אין געטָא זיך אונדזערע טעג.

 אונדזערע שלָאֿפלָאזע נעכט ...
 

בלַײ,ציען די שעהן זיך שװערער װי   
 מינוטן ֿפול אימה און שרעק.

 בעט מען דער טָאג זָאל כָאטש זַײן ֿפַארבַײ,
 די נַאכט זָאל בשלום ַאװעק.

 
 שלָאֿפט מען נישט גָאר, נָאר מען הָארכט און מען װַאכט,

 ֿפַאלט עּפעס שרעקלעכעס אַײן.
 אױף װעמען װעט ֿפַאלן דער גורל די נַאכט.

 זײערס ַא קרבן זַײן ...
 

סליגט מען ַאזױ און די אימה איז גרױ  
 הערנדיק סקריּפען ַא טיר,

 ציטערט דָאס הַארץ, װען ֿפון הונגער ַא מױז
 גריזשעט ַא שטיקל ּפַאּפיר.

 
 שטַארבט ָאּפ אײן אבר, װען ס׳טרָאגט זיך ַארום

 אין הױף מיט ּפַאּפירלעך דער װינט.
–געזעגנט מען זיך ָאן שום לשון, װי שטום  

 מיט מַאמעס, מיט װַײב און מיט קינד.
 

און שרעק, און ַאזױ ליגט מען, אין אימה  
–געיָאגט און דערנידעריקט װי קנעכט  

 און ַאזױ ציען זיך אונדזערע טעג,
 אונדזערע שלָאֿפלָאזע נעכט.

 
1942געטָא, מַאי -קרָאקע  

 
 

  



 

 

 מינוטן ֿפון יאוש
 

 ַא יָאר שױן מלחמה
 װי שרעקלעך װי גרױס

 װי לעבט מען דָאס איבער
 װי הַאלט מען דָאס אױס.

 
 ַא יָאר ֿפון רדיֿפות
 ֿפון צרות ֿפון ּפַײן

 װָאס װעט ֿפון אונדז װערן
 װָאס װעט ֿפון אונדז זַײן.

 
 אומזיסט אונדזער בעטן

כט נישט גָאטס צעלטַײס׳דערגר  
 דער הימל ֿפַארשלָאסן

 װי דָאס הַארץ ֿפון דער װעלט.
 

 דער הימל ֿפַארשלָאסן
דיק שװַארץהראון מ  

 עס הײבן ָאן סֿפקות
 צו נָאגן מַײן הַארץ.

 
 עס הײבן ָאן סֿפקות
 ַאנטּפלעקן דעם סוד

קײן יושרנישטָא מער   
 נישטָא מער קײן גָאט.

 
 קײן שטיקל נחמה
 נָאר צרות און ּפַײן

 װָאס װעט ֿפון אונדז װערן
 װָאס װעט ֿפון זַײן.

 
 
 

  



 

 

 די מַאמע
 

 װיגןרזָאל יַאנקעלע ֿפא´די מַאמע הָאט מיר ָאנגעזָאגט, כ

 די מַאמע שטײט ַא גַאנצן טָאג מיט בייגעלעך אין גַאס;
 זע, לאה´לע, הָאט זי געזָאגט, דָאס קינד זָאל נַאס נישט ליגן,

 ּפַאס.-און-און מָאטל זָאל אין שולע גיין, נישט לויֿפן ּפוסט
 

 זיץ איך מיר און וויג דָאס קינד,
 ֿפריילעך איז אין הױף ַאצינד,

 לידלעך און געלעכטערלעך הערן זיך ַארויף;

 יָאסעלע און בערעלע,
 חוה´לע און ּפערעלע,

 רוֿפן מיך: "קום, לאה´לע, ַארָאּפ צו אונדז אין הויף!"
 

 די מַאמע הָאט מיר ָאנגעזָאגט, כ´זָאל ס´קעּפל מיר אױסווַאשן,
 ס´איז ֿפרַײטיק הַײנט, הָאט זי געזָאגט, כ´קום שּפעט ַאהיים ֿפון גַאס;

 און ּפרעס דיר אױס דַײן קליידעלע, דָאס רױטע, מיט די ּפַאסן,
 רויטע, ווַײל דַײן ּפנימל איז, נעבעך, ַאזוי בלַאס.´יָא, ס

 
 גייט די מַאמע נָאר ַארויס,

 ווַאש איך מיר דָאס קעּפל אויס,
 ּפרעס איך מיר מַײן קליידעלע, מיט די מעשלעך צוויי;

 יָאסעלע און בערעלע,
 חוה´לע און ּפערעלע,

 רוֿפן מיך, אױ, ווילט זיך מיר ַארָאּפ אין הויף צו זיי!

 
 די מַאמע הָאט מיר צוגעזָאגט, זי וועט דערֿפַאר מיר קויֿפן

 אויף שבת ַא ּפָאר שיכעלעך, ווַײל בָארוועס איך שוין גיי;
 נָאר שוין זיי ָאּפ, הָאט זי געזָאגט, דו זָאלסט ַארום נישט לויֿפן,
 ווַײל שווער קומט ָאן דעם ָארעמַאן ביז ער ֿפַארדינט אויף זיי.

 
 שלָאגט דער זײגער דרויסן, ֿפיר,
 קלַאּפט דער שבה שוין אין טיר,

 ברענגען װעט די מַאמע בַאלד שיכעלעך ַארַײן;
 יָאסעלע און בערעלע,
 חוה´לע און ּפערעלע,

 וועלן זען די שיכעלעך און מיך מקנא זַײן.

 
 שוין שבת בַאלד, די מַאמעניו איז נָאך ַאלץ נישט געקומען,
 הָאט אֿפשר דער ּפשָארָאווניק זי ַארָאּפגעֿפירט ֿפון גַאס?

 אויך יענע ווָאך, נישט הַײנט געדַאכט, הָאט ער איר צוגענומען
 דָאס קערבעלע מיט בייגעלעך, געמוזט נָאך צָאלן קנס.

  
 עֿפן איך מיר ס´ֿפענצטער אױף
 וויין ... און קוק ַארָאּפ אין הױף,

 ליכטיק ַאלע ֿפענצערלעך, נָאר בַײ אונדז - אוי, וויי!
 יָאסעלע און בערעלע,        



 

 

 חוה´לע און ּפערעלע,        

   זינגען לידלעך, ֿפרייען זיך, מקנא בין איך זיי ...
 
 
 

  



 

 

 בַײ גֿבירים ַא דינסטמױד צו זַײן
 

 ַאזוי ווי ס´איז ביטער ַארומצוגיין לער,

 ֿפון הונגער ֿפַארביסן די ציין ;
 ַאזוי איז אױך ביטער, און אֿפשר נָאך מער,

  גֿבירים ַא דינסטמויד צו זַײן.בַײ
 

 לַא ...-לַא-לַא-טרַא
 

 ַאזוי װי עס בוכעט ֿפון אױוון ַא ֿפלַאם,
 ווען ס´בדָאטן זיך גענדזלעך ַא ּפָאר;

 ַאזוי בוכעט ס´הַארץ, ווען סע שרַײט  די מַאדַאם:
 "די מױד ֿפרעסט און טױג נישט צו גָאר!"

 
 לַא-לַא-לַא-לַא, טרַא-לַא-לַא-טרַא

 
 
 טשעּפעט און קריגט זיך מיט מירַאזוי װי זי ,

 װען איך שמיר מיט שמַאלץ מיר דָאס ברויט ;
 ַאזוי טוט אויך טשעּפען מַײן הער זיך צו מיר,

 ַײערע מױד.בין, זָאגט ער, ַא ט´כ
 

 ...לַא -לָא-לַא-לַא, טרַא-לַא-לַא-טרַא
 

 ַאזוי װי איך הַאס אים, איך טרַײב אים און שעלט
 ווען ער טרעֿפט ַאליין מיך אין שטוב;

  ַאזוי ווָאלט איך הַײנט נָאך חוּפה געשטעלט
 מיט דעם, ווָאס איך הָאב ַאזוי ליב.

 
 לַא-לַא-לַא-לא, טרָא-לַא-לַא-טרַא

 
 

  



 

 

 ַא לידעלע, טַײער װי גָאלד
 

 לעב, דיר זינגען-און איצט וועל איך, קינד
 ַא לידעלע, טַײער װי גָאלד;

נגל,  דָאס לידעלע איז ֿפון ַא יי 
 ווָאס הָאט נישט גָאר שלָאֿפן געווָאלט.

 
 ליו,-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 ליו.-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 

נגל,  דָאס לידעלע איז ֿפון ַא יי 
 ַא שיינינקער, שלעכט אויך דערצו,

 ווָאס לָאזט אויך זיין מַאמען נישט שלָאֿפן,

 ווָאס הַאלט אין איין וויינען, ווי דו.
 

 ליו,-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 ליו.-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 
 קומט איין מָאל, ווי עּפעס ֿפון הימל, 

 ַא זינגער אין שטיבל ַארַײן,

 און גיט ַא רֿפואה  ַא לידל,
 ווָאס שלעֿפט ּתיכף קינדערלעך אַײן.

 
 אַײ-ליו-ליו, אַײ-ליו-ליו-ליו,

 ליו.-ליו-ליו-אַײליו, -ליו-אַײ
 

 הָאט מַאמע גענומען אים זינגען
 ַײער װי גָאלד;דָאס לידעלע, ט

נגל,  איז בַאלד אַײנגעשלָאֿפן דָאס יי 

 ווָאס הָאט נישט גָאר שלָאֿפן געווָאלט.
 

 ליו,-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 ליו.-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 

 איצט וועל איך דָאס לידל דיר זינגען,
נגעלע, צו  נָאר מַאך, ווי יענץ יי 

 די ליבטיקע אייגעלעך דַײנע,
 און שלָאף זשע מיר, אליו, ליו. -ליו-ַײ
 

 ליו,-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 ליו.-ליו-ליו-ליו, אַײ-ליו-אַײ
 
 

  



 

 

 קער, בעזעמל, קער
 

 אױֿפגערוימט דָאס שּפַײזע-צימער,

 יעדעס ווינקל בלענט;
 מַײן מַאדַאם זָאגט, כ´בין ַא ֿפוילע,

 ב געליימטע הענט.ָאה´כ
 

 קער, בעזעמל, קער!
 אוי, אויֿפן הַארץ איז שווער,

  - הביתטע-ַא בעל זַײן ֿפַאר זיך שוין

 בעט איך ָאן אױֿפהער;
 קער, בעזעמל, קער!

 
 

 צימער,-אויֿפגערוימט דָאס הערן
 קוקט אויס ליכטיק, ריין;´ס

 ר, בין ַא שלומּפע´הבית זָאגט, כ-מַײן בעל
 ַײן.כ´וועל גישט לַאנג דָא ז

 
 קער, בעזעמל מַײן!

 צע נעכט איך וויין,נאוי, גַא
 כ´ווַארט און ווַארט אויף מַײן בַאשערטן,

 ווען וועט דָאס שוין זַײן?

 קער, בעזעמל מַײן!
 
 

 אויֿפגערוימט דעם זון דָאס צימער,
 קוקט ער אויף מיר ליב;

 קוועלט און זָאגט, איך בין ַא בריה,

 ֿפינקלט ַאלץ אין שטוב.´ס
 

 בעזעמל, קעד!קער, 

 שיינער יונג איז ער! ַא
 ָאט ֿפון ַאזַא שײנעם בחור
 טרַאכט איך ָאן אויֿפהער;

 קער, בעזעמל, קער!

 
 

 ן די יָארן,´ביידע מיר דערגיי
 נָאר דער זון איז װױל;

 שטיֿפט מיט מיר און שיילט מיר ניסלעך
 .גלַײך ַארַײן אין מויל

 קער, בעזעמל מַײן! 
 ַײן! דער זון איז װױל און ֿפ

 די מַאדַאם איז ַא מכשֿפה,
 הביה געמיין;-דער בעל

 קער, בעזעמל מַײן!



 

 

 ביידע ווילן מיך ַארויס טר

 זָאגט דער זון צו זיי -
 ער מיך ליבט און וועט מיך נעמען,

 ווי איך שטיי און גיי.
 

 קער, בעזעמל, קער!
 איך וועל נישט דינען מער!

 די מַאדַאם וועט זַײן מַײן שװיגער,

 דער בעל-הבית מַײן שװער; 
 דערװַײל, בעזעמל, קער! 

 
 
 

  



 

 

 געװַאלד װעל איך שרַײען!
 

 ַײען!געווַאלד וועל איך שר

 אוי, מענטשן, כ´וועל ַארָאּפ ֿפון זינען! 
 ַײעןווָאס קען נָאר קַא מַאן הָאב איך, 

 און קען קיין גרָאשן נישט ֿפַארדינען.
 

 נחמה הָאט ַא מַאן,
 און דֿבורה הָאט ַא מַאן,

 שרה;-שמועסט, חיהנט, ווער ַײאון ה

 בערל ַארבעט שווער,
 ַאֿברום גײט אויך נישט לעד,        
 נָאר מיך הָאט געטרָאֿפן ַאזַא צרה.

 
 ָאט ַאזוי טענה איך שוין גַאנצע יָארן צוויי,

 ס´לעבן מַײנס איז טרױעריק און גרױ;
   בייזער זיך און שרַײ,´ליב מַאנעלע, ווען כַײן און מ

ק, ָאט ַאזוי:  ענטֿפערט ער מיר רוי 

 
 לע, גערעכט´ביסט, ׂשרה,

 איך ווייס, ַאז ס´איז דיר שלעכט,
 נָאר וועמען טשעּפעסטו, אוי, וועמען?        

 ווָאס בין איך שולדיק, ווָאס,
 בעטסלָאז?רַאז איך בין ַא

 ער זָאל די וועלט שוין ַארומנעמען!ַײַא ֿפ
 געווַאלד !!! 

 
 געווַאלד וועל איך שרַײען! 

 גַאנצע לעבן!´איז נימאס מיר שוין ס´ס 

 קַײען.די קינדער, נעבעך, ווילן 
 קען קיין שטיקל ברויט זיי געבן.´און כ

 
 בער,-דער קרעמער יָאסל

 עד וויל נישט בָארגן מער,
 בן;ַײשוין מיד, זָאגט ער, ֿפון דעם שר 

 געלט!-דירה  -די ווירטין: 

 זי בייזערט זיך און שעלט,
 און זָאגט, ַאז זי וועט אונדז ַארויסטרַײבן.

 
 ָאט ַאזוי טענה איך שוין גַאנצע יָארן צװײ,
 בַאטריבט ווי איך, איז זעלטן ווּו ַא ֿפדױ;

 בייזער זיך און שרַײ,´און מיין ליב מַאנעלע, ווען כ
ק, ָאט ַאזױ:  ענטֿפערט ער מיר רוי 

 
 ס´וועט קומען נָאך ַא צַײט,

 ווען מיר, ָארעמע-לַײט,

 מיר וועלן די וועלט גָאר איבערקערן!



 

 

 אוי, גליקלעך וועט זיין דַאן,

 -ַאיעדער ָארעמַאן 
 ים וועלן מיר דַאן ווערן!תב-די בעלי

 געווַאלד!!!
 
 

 געווַאלד וועל איך שרַײען!

 מען רעדט ַאזעלכע נַארישקייטן!
 ַײען,אוי, ווָאס זשע, ֿפרעג איך, וועלן מיר ק

 ביז קומען וועלן יענע צַײטן?
 

דן, טעגה איך,  די יי 
 זיי טרייסטן, נעבעך, זיך,
 ַײטן;משיח וועט קומען צו ר

 דערװַײל איז ָאך און וויי,
 געּפייניקט ווערן זײ,

 ַײטן.דערװַײלע זענען טרויעריקע צ
 

 צע יָארן צװײ,נָאט ַאזוי טענה איך שוין גַא
 קײן ברויט אין שטוב, כָאטש נעם און קַײע שטרױ! 

 בייזער זיך און שרַײ,´און מיין ליב מַאנעלע, ווען כ

 ענטֿפערט ער מיר רויק, ָאט ַאזוי:
 

 ַײטָאט יענע שיינע צ

 איז גָארנישט ַאזוי ווַײט,
 ס´קען זַײן נָאך הַײנט, צי גָאר מָארגן;

 ברענג, ׂשרהלע, מַײן קינד,
 ַא ברויט ַארױף געשווינד,

 !לעצטע מָאל נָאך בָארגן´בער הַײנט ס-זָאל יָאסל
 לד!!! ַאגעוו

  



 

 

 הײ, ציגַײנערל!
 

 היי, ציגַײנערל! נעם דַײן ֿפידעלע
 מיט ציגַײנעריש געֿפיל!

נגעלע, דיין ליב לידעלע  ֿפון מַײן יי 
 אויף דַײן ֿפידעלע מיר שּפיל!

נגעלע, דיין ליב לידעלע  ֿפון מַײן יי 
 שּפיל זשע, שּפיל, ציגַײנער, שּפיל!

 
 

 רעֿפרען: ַא ֿפַארּכישוֿפט ּפָארל
 װױנט אין ֿפידעלע,        

 מיט איין הערצל, איין געדַאנק;

 ווערט ֿפַארשוועכט ַא ליבע, 
 וויינט דָאס ֿפידעלע,

 טרויעריק געזַאנג.הערט זיך ָא ´ס
 

 שּפיל דַײן לידעלע, שּפיל ַא ביסעלע,
 ֿפון מַײן אומעט מיך בַאֿפרַײ!

 צו דַײן הערצעלע גיב ַא שליסעלע,

 כ´וויל זען, צי ס´איז מיר נָאך טרַײ;
 צו דַײן הערצעלע גיב ַא שליסעלע,
 שּפיל זשע, שּפיל מיר ֿפון דָאס נַײ!

 
 ליּכרעֿפרען: ַא ֿפַארּכישוֿפט 

 איז דָאס ֿפידעלע,

 ַא מכשֿפס ַא געדַאנק;
 איינעם שּפילט עס אויף

 ַא ֿפריילעך לידעלע,
 איינעם ַא טרויעריק געזַאנג.

 
  גיב ַא שליסעלע, קריגסט ַא צווַײערל,

 ס´ווילט זיך וויסן, ָא, איך ֿפיל,

 צי אין הערצל דיינס ברענט נָאך ס´ֿפַײערל,
 צי אין הערצל דָארט איז קיל?

 צי אין הערצל דיינס ברענט נָאך ס´ֿפַײערל,
 שּפיל זשע, שּפיל, ציגַײנער, שּפיל!

 
 רעֿפרען: ַא ֿפַארּכישוֿפט ּפָארל ...

 
 גיב ַא שליסעלע, ָארעמער ווַאנדערער,

 ס´ווילט זיך וויסן, ס´איז ּכדַאי,
 צי אין הערצל דַײנס ווױנט ַאן ַאנדערער,

 צי מיט מיר איז ַאלץ ֿפַארבַײ?
 צי אין הערצל דַײנס װױנט ַאן ַאנדערער,

 שּפיל זשע, שּפיל מיר ֿפון דָאס נַײ!
 



 

 

 רעֿפרען: ַא ֿפַארּכישוֿפט ּכלי ...

 
 הער, ציגַײנערל, שּפיל דַײן לידעלע 

 מיט ציגיינעריש געֿפיל!
 דריק דיין בענקשַאֿפט אויס אויף דיין ֿפידעלע,

 ווָאס איך אין מַײן הַארצן ֿפיל;
 אויף דַײן ֿפידעלע, דריק דַײן בענקשַאֿפט אויס

 שּפיל זשע, שּפיל, ציגַײנער, שּפיל!
 
 רעֿפרען: ַא ֿפַארּכישוֿפט ּפָארל ... 

                                              
 
 

  



 

 

 טַאק-טיק
 

 טיק-טַאק, טיק-טַאק, קלַאּפט מַײן הַארץ,

 ס´ווייסט ווָאס דָאס בַאטַײט -
 ֿפָארסט ַאוועק שוין, מלּכה´לע,

 איבער ימען ווַײט.
 

 טיק-טַאק, טיק-טַאק, קלינגט אין הַארץ,
 כ´ווייס דעם זין ֿפון קלַאנג;        

 ס´וועט ָאן דיר זַײן, מלּכה´לע,

 אומעטיק און בַאנג.
 

 ֿפָארסט ַאוועק שוין, מלּכה´לע,

 איבער ימען ווַײט;
 הַארץ, טַאק, קלַאּפט מַײן-טַאק, טיק-טיק

 ֿפָאר געזונטערהײט!
 
 

                                               
 
 

  



 

 

 אױ, מַײן חֿבר!
 

 דו הויכער בוים, דו שטָאלצער,
 ַא חֿבר ביסטו מיר;

 איך זע מַײן ֿפינצטער גורל,
 קוק זיך אַײן אין דיר.´ווען כ

 
          

 אוי, מַײן חֿבר,
 ֿפרילינגאונדזער 

 איז שוין ָאּפגעלעבט:
 דיר דער ווינטער,

 מיר די עלטער -
 בלימלעך וועבט.-קֿברות

 

 די גרינע בלעטלעך דַײנע,
 געלבלעך ווערן זיי;שוין 

 די הָאר, די שווַארצע מַײנע,

 ען גרָא ווי בליי.נזיי זע
 אוי, מַײן חֿבר ...

 

 דער ווינטער הָאט ֿפַאר דיר שוין
 קלייד;-ַא שנייװַײס מתים

 שויןדי עלטער הָאט ֿפַאר מיר 
 ּתכריכים ָאנגעגרייט.

 אוי, מַײן חֿבר ...
 

 בַאלד עקט זיך אונדזער זומער,

 דער ָאסיען קומט, איך שּפיר,
 און דָאך, מַײן טרַײעד חֿבר,
 איז ערגער מיר ֿפַאר דיר,

 אוי, מַײן חֿבר ...
 

 די געלע בלעטלעך דײנע,

 זיי רייסט דער װינט ַארָאּפ;
 די גרויע הָאר ֿפַארבלַײבן
 ַא צירונג אויף מַײן קָאּפ.

 

 אוי, מַײן חֿבר ...
 

 און דָאך, מַײן טרַײעד חֿבר,
 איז ערגער מיר ֿפיל מער;

 דַײן ֿפרילינג קומט נָאך װידער,
 מַײן יוגנט קומט נישט מער ...

 

 אוי, מַײן חֿבר ...
 

  



 

 

 אונדזער טָאכטער חיה
 
 

  - בַאלד הָאט חתונה אונדזער טָאכטער חיה,
 כ´הָאב צו דיר, ַאֿברהמל, ַא בַאגער:
 ַאלץ וועט טַאנצן יענע טענץ, די נַײע,

 ַאחוץ ווַאלצער קענען מיר נישט מער.
 דָאס זָאל אונדזער דאגה זַײן אין גַאנצן! - 

 -אויֿפגעשטעלט  רנָאזָאל די חוּפה זַײן 
 וועל איך מיט דיר ַאחוץ ווַאלצער טַאנצן,

 סַארַא טַאנץ דיר, דֿבורה, נָאר געֿפעלט.
 

 רעֿפרען: לָאמיר זיך שוין, כלעבן, לערנען טַאנגָא!

 חיהלע, זָאל לעבן, שטַארבט נָאך טַאנגָא!
 יעדער שריט הָאט עּפעס ַא מין ֿפַארלַאנג,

 די מוזיק איז ווי ּכישוף-געטרַאנק;
 לָאמיר זיך אין איינעם לערנען טַאנגָא,

 ווייל ֿפַאר אונדז זקנים איז נָאר טַאנגָא,

 עּפעס וועקט דער ניגון אויף ֿפון דָאס נַײ,
 ֿפיל נחת און טרוימערַײ,
 ווָאס איז שוין ֿפַארבַײ.

 
  - חן און מזל זָאל הָאבן בַײ אים חיה,

 קען גוט טַאנצן ַאלע טענץ, די נַײע,
 ַא ווויל מיידל, שיין, בַאטעמט און זיס;

 אויסצוקושן זענען אירע ֿפיס
 - און געבילדעט איז אויך אונדזער חיה,

 רעדט גוט ּפױליש, שרייבט אויף ַא מַאשין;
 מוזיקַאליש, כ´זָאג דיר, ַא מחיה,

 שּפילט אין טעניס און אויף מַאנדָאלין.        
 

 שוין, ...רעֿפרען: לָאמיר זיך 
 

 - און איר חתן, ער איז ֿפון די סּפָארטמענער,
 קען גוט שווימען, ֿפעכטן מיט ַא שווערד;

 שּפילט אין ֿפוסבַאל, איז ַא גוטער טרענער,
 זָאג דיר, ווי ַא ֿפערד´היינט זיין לויֿפן, כ

 - און ַא גיבור, כ´הָאב געהערט ֿפון חיהן,
 הייבט די שווערסטע לַאסט גלייך ֿפון דעם ָארט ;

 היינט ַא ּתענוג איז צו זען אים קַײען,
 איז זַײן ליבסטער סּפָארט ... הדי ַאכיל

 
 רעֿפרען: לָאמיר זיך שוין, ... 

  



 

 

 הָאב רחמנות
 

 קַאלט און טריבלעך איז אין דרויסן, 

 ס´רוישט און ֿפַײֿפט דער ווינט;
 גָאט אין הימל, הָאב רחמנות,

 און בַאשיץ מַײן קינד!
 

 גָאט אין הימל, הָאב רחמנות,
 הַאלט דַײן רעכטע הַאנט

 אויף מַײן קינד, ווָאס זוכט און בלָאנדזשעט

 ערגעץ אין ַא לַאנד.
 

 צי ער שטייט אין מיטן ַאקער,

 גרָאד אין מיטן שטעג;
 צי ער ברעכט די הַארטע שטיינער,

 בויט ַא נייעם וועג;
 

 צי ער ליגט אין טָאל ֿפַארמַאטערט,
 בענקט ַאצינד;טרַאכט און 

 גָאט אין הימל, הָאב רחמנות

 און בַאשיץ מַײן קינד!
 
 

 


