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 אויֿפן ּפריּפעטשיק
 

 אויֿפן ּפריּפעטשיק

,ערלַײברענט ַא ֿפ  

,און אין שטוב איז הייס  

 און דער רבי לערנט

 קליינע קינדערלעך

.בית-דעם ַאלף  

 

,ט זשע , קינדערלעךעז  

,טיַיערעגעדענקט זשע ,   

;ווָאס איר לערנט דאָ   

,זָאגט זשע נָאך ַא מָאל   

;און טַאקע נָאך ַא מָאל  

!אָ  –קמץ ַאלף   

 

,לערנט, קינדער   

-מיט גרויס חשק  

;ך ָאןַײַאזוי זָאג איך א  

עט גיכערװ´ווער ס  

,ך קענען עֿבריַײֿפון א  

 דער בַאקומט ַא ֿפָאן

 

,לערנט, קינדער   

,הָאט ניט מורא   

;ערװאיז שב ײיעדער ָאנה  

,גליקלעך איז דער   

-ווָאס הָאט געלערנט ּתורה  

?צי דַארף דער מענטש נָאך מער  

 

,וועט, קינדער, עלטער ווערןאיר    

,וועט איר ַאליין ֿפַארשטיין   

יֿפל אין די אותיות ליגן טרערןװ  

  און ווי ֿפיל געוויין ...

,איר וועט, קינדער ַאז  

,דעם גלות שלעּפן   

,ןַײאויסגעמוטשעט ז   



 

 

-זָאלט איר ֿפון די אותיות ּכוח שעּפן   

!ןַײרַאקוקט אין זיי    

 

,ערלַײאויֿפן ּפריּפעטשיק ברענט ַא ֿפ  

.און אין שטוב איז הייס   

 און דער רבי לערנט קליינע

 קינדערלעך

בית.-דעם ַאלף  
 

 

  



 

 

סגעגעבןױדי מיזינקע א  
 

 העכער, בעסער,

, גרעסער כטַאמ דָאי רד, דָאדי ר  

, כטַאגעמ טָאמיך ג טָאגרויס ה  

, כטַאער מיר געבר טהָאגליק   

- , כטַאנ נצעַאג ַאוליעט, קינדער, ה  

ןבדי מיזינקע אויסגעגע !  

 

צןַאאין די ט, קלעזמער, גטָאשל -  

צןַאמיך ש צינדַאווער וועט  ?  

, איז גרויס טָאאוי, ג-אוי  

, הויז ןַײגעבענטשט מ ךָאד טָאער ה  

 די מיזינקע גיב איך אויס -

ןבאויסגעגעדי מיזינקע  !  

 

! ר, ֿפרײלעךעשטַארק  

! דער מלך -יך אדו די מלכה,   

אױ, אין ַאלײן-אױ  

, ן געזעןױגָאב מיט מַײנע אה  

 ווי גָאט הָאט מיך מעליח געווען -

! סגעגעבןױמיזינקע אדי   

 

 

, עטער יָאסיעֿפדער טרַײער   

 און די גוטע מומע סָאסיע,

מָאל-ןתום חצהָאבן מיר   

ָאלצטַײערע ווַײנען ָאן ַא   

- , ישראל-מיר געשיקט ֿפון ארץ  

! סגעגעבןױי מיזינקע אד  

 

, שמעוןטלָאמ -  

! לַײט זַײנען געקומען-י ָארעמעד  

, טעלט זיי דעם שענסטן טישש  

! ַײערע ווַײנען, טַײערע ֿפישט  

- מיר ַא קיש ב, טָאכטער, גיװײ-ויא  

! י מיזינקע אויסגעגעבןד  

 



 

 

ַײזיק מזיקא -  

! בָאבע גייט ַא קָאזַאק די  

, הרע, זעט נָאר, זעט-ן עיןקײ  

, עט, ווי זי גייטּפי זי טוװ  

דרייֿפוי, ַא ׂשמחה, אוי, ַא א -  

! ןבויסגעגעאי מיזינקע ד  

 

 איציק שּפיציק,

? שמיציק דעםטו מיט ַײגסווָאס שוו  

! י קלעזמער טו ַא געשריידאויך   

 צי שּפילן זיי, צי שלָאֿפן זיי?

צוויי ףי סטרונעס ַאלע אוידרַײסט  -  

! ןגעבסגעױדי מיזינקע א  

 

 

  



 

 

ס טרערן´דעם מילנער  
 

 אוי, וויֿפל יָארן

, ָארןֿפַארֿפזַײנען   

? ָא דָא-איך בין מילנער ָאטזינט   

 די רעדער דרעיען זיך,

 די יָארן געיען זיך -

... ין שוין ַאלט, און גרַײז און גרָאבאיך   

 

, ַארַאנעןֿפאיז טעג ´ס  

, וויל מיך דערמַאנען´כ  

? ַאט ַא שטיקל גליקהצי כ,הָאב גע  

 די רעדער דרעיען זיך,

 די יָארן געיען זיך -

... קריער איז ניטָא צוֿפקיין ענט  

 

 

, געהערט זָאגן בהָא´כ  

גןריָאמיך ֿפַאיל װמע   

, ער מילד וןַארויס ֿפון דָארף און ֿפ  

, יען זיךרעי רעדער דד  

געיען זיך רןדי יָא -  

... , ָאן ַאן עק און ָאן ַא צילױא  

 

,נעןױעל איך ווװ ּוװ   

- ? נעןױוועט מיך שווער   

,בין שנין ַאלט, איך בין שוין מיר יךא  

, ן זיךיעדי רעדער דרע  

געיען זיך רןיָאדי    

.דייִ גייט אויס דער  זײך מיט ױאון א  
 

  



 

 

 אהרן-דער שדכן משה

 
 נַארןװָאס הָאט מען דָא די װעלט צו 

 און צו רײדן ַאזױ ֿפַארשטעלט -

 איך בין דער שדכן משה-אהרן,

 און ס´שמט מיט מיר די װעלט.

 מיך קען אי רַײך, מיך קען אי ָארעם,

 איר קענט מיר גלייבן אױף מיין ווָארט,

 ַאז איר װעט ֿפָארן קיין צֿפון ָאדער דרום -

 טרעֿפט איר מיך ּתמיד אויף מַײן ָארט.

 

 אין די ּפערעדניעס הָאב איך ֿפַײנט צו ַארן,

 ס´מעג בַײם גרעסטן נגיד זַײן!

 "ר´ משה-אהרן, ר´ משה-אהרן,

 איך בעט אַײך, קומט אין זַאל ַארַײן!"

 ָאדע,רער מ ךָאנ שועליַאּפגיי איך מיט דעם ק ָאד

 דָאס העלֿפט צום שידוך גָאר ַא סך -        .

 הײבן חײב איך ָאן צו  ֿפון דער ּפַאגָאדע,

 דערנָאך גיי איך איבער צו דער זַאך.

 

 דָא מוז מען װיסן װי צו דרײען דעם שליסל,

 ָאט דָאס ֿפַארשטיי איך ַאקורַאט,

 דָא מוז מען זַײן ַא דָאקטער ַא ביסל,

 און טַאקע ַא שטיקל ַאדווָאקַאט.

 סעקרעטן לעַאיסן װמוז מען  דָא

 און ווי דער דַײטש זָאגט: "זַײ ניכט דום!"

 רטרעטןּפָא לעַא סױרַאעם איך נ

 און צעלײג מיך מיט מַײן קרָאם...

 

 נומער איינס: קוקט מיט מַײנע אויגן,

 :ןַײז טני לָאער זרגע לָאקיין מ

 זי הָאט זיך אונטערגעשּפַארט מיט דעם עלנבױגן,

 קלוימערשט קוקט זי אין בוך ארַײן.

 דָא מעג מען אַײנשטעלן דָאס לעבן,

 מען דַארף נָאר הָאבן ַא ביסל קורַאזש,

 דָא גיט מען ֿפוֿפציק טױזנט, כ´לעבן,



 

 

 און ַא קווַארטיר אין בעל-עטַאזש...

 

 ווָאס זָאגט איר עּפעס אויף דעם ַאנטיקל,

 אין אירע אויגן איז דָא חן ַא סך,

 איך ווָאלט מיר גענומען ָאט דָאס שטיקל,

 איך זָאל זַײן ַא בחור, שווער איך אַײך...

 נָאר זי איז משגע מיסּתמא,

 :טַאקורַא ןֿפאיר ניט צוטרע ןָאאיך ק

 איף הָאב איר געבן ַא דָאקטער, שרַײט זי: "מַאמע!

 נײן, איך וויל דװקא ַא קַאנדידַאט!"

 

 הָאב איך איר ַא קַאנדידַאט געֿפונען,

 איך הָאב אים אויסגעקרַאצט ֿפון ארץ-ישראל -

 שרַײט זי: "מַאמע"! - זי איז ֿפון דעם זינען -

 זי וויל ביידע מיט ַא מָאל ...

 

 װָאס זָאל איך אַײך זָאגן, גלייבט מיר ַאלע,

 :טולצעד שוטּפזיך, איך ווער  כטַאמ´ס

 דָא גיב ַא חתן, דָארט ַא ּכלה,

 יענעם שיק צוריק דָאס בילד...

 טַאטעניו! ביז מען דערלעבט צו הערן,

 ַאז חתן-ּכלה הָאבן זיך געזען,

 מען גיכער משוגע ווערן ןָאק

 און ֿפַארלירן ַאלע ציין ...

 

 די קָאן נישט ֿפָארן - זי הָאט בַאקומען דעם קַאטַאר,

 בַײ אים הָאט זיך צעברָאכן אין װעג ַא רָאד,

 די װיל זיך מיט אים זען אין טעַאטער,        

 דָאב ַא ין, אדנַאסלױא יןא - ערעדנַאי ד...

 ווָאס טױג אייך דָאס ֿפָארן און דָאס ריּפען -

 עןװלעבן, בעסער גע´ניט, כ דער לטָאוו

 הוּפח ַא לןזיי גיכער שטע זןָאל

 און זען װעלן זיי שוין במילא זען.

 

 יז געלונגעןאדער שידוך  זַאאון 

 און איך הָאב אין אים גָאר ֿפַארגעסן גָאר,



 

 

 זינגעןבַאגוט  ןָא יךהײבן זיי מ

 און צו ֿפַארשעלטן מַײנע יָאר...

 סןרַײצו  ּפדי קע בַײ ןָאן זיך ײבזיי ה

 און צו ֿפַארשעלטן דָאס געבײן ...

 לָאזן זיי זיך רַײסן, לָאזן זיי זיך בַײסן,

 לָאזן זיי זיך ַארױסנעמען די ציין...

 

 זיצט אויבן טָאג זַא, טניצי ווייסן זײ 

 און ֿפירט אונטן מיט זַײן גרויסער הַאנט,

 און מיך הָאט ער צו דער מדרגה רערהױבן,

 איך זָאל זַײן ַא שדכן אין גַאנצן לַאנד.

 

 זַײט מיר געזונט, און טַאקע ַאלע,

 מיר וועלן זיך נָאך זען מן-הסּתם,        

 ַאז איר וועט דַארֿפן ַא חתן ָאדער ַא ּכלה,

 קלַאּפט צו מיר ַא טעלעגרַאם;

 מיר וועלן, כ´לעבן זיך ניט נַארן -

 איך הָאב די סחורה, איר דָאס געלט...

 איך בין דער שדכן משה-אהרן,

 און ס´שעמט מיט מיר די גַאנצע װעלט ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ּתנים גײען די מחו  
 

, ם גײעןּתניגייען, מחו ניםּתומח  

        , דערינים גײען! קוּתנמח  

! ן, שַאט נָאר, שַאטרײעדער, לָאמיר זיך ֿפינק  

ּונדערװחתן איז גָאר ַא  רדע -  

! ס צד´עם חתנדווַאט װישּפילט ַא   

 

 רעֿפרען:

! דזיַאם־דזיַאם, דזיַאם־דזיַאם  

! י, רידירַאםדירידדזיַאם, ־דזיַאם  

, דלילל־לידל, ליד־לדטי  

! רַאם־דיַאם, רידי־דזידזיַאם   

, ן ַאלעײעמחוּתנים ג  

; ינדװעם געשײנַא טענצעלע אין א  

 אוי, זעט נָאר, זעט נָאר, קינדער,

! דזײ טַאנצן ַאצינ װיטוּפען,  זײי װ  

! ַאם־דזידזיַאם  

 

, גײען ניםוּתגייען, מח ניםוּתמח  

מענדיק עטערֿפגייט דער  טָא -  

?זינדיקטֿפַאר רמי ןהָאב סװָאמיט   

! טַא, שרָאנ טַאש  

אינדיק ןַא יװזיך  זטָאלב רע -  

! דס צ´דעם חתנ טַאווװי ַא ילטּפש  

 

... םַאדזי רעֿפרען:   
 

, גײען םּתניגייען, מחו ניםוּתמח  

       , הקנ עטערֿפגייט דער  טָא  

! טַא, שרָאנ טַא, שהמיט דער מומע חנ  

-ה נּתעסטע מבאיז די  סדָא  

!צד ס´דעם חתן טַאווװי ַא ילטּפש  

 

... םַאדזי רעֿפרען:   



 

 

 

!גײען ניםּתגייען, מחו ניםּתמחו  

,לדרײֿפ עסטערװגייט די ש טָא  

!טַא, שרָאנ טַאנעמט זי אין רעדל, ש  

- דריידל ַא יװזי דרייט זיך   

!ס צד´דעם חתן טַאווװי ַא ילטּפש  

 

... םַאדזי רעֿפרען:   

 

,גייען םוּתניגייען, מח ניםּתמחו  

ר,עטעֿפס ´, דעם חתןליא   רב  

!טַא, שרָאנ טַא, שרל גלעט עבַײכ סָאד  

-ס עטערֿפ לעַא וןֿפ רעטעֿפער איז   

!ס צד´דעם חתן טװַאיװ ַא ילטּפש  

 

... םַאדזי רעֿפרען:   

 

, גײען םוּתניגייען, מח ניםוּתמח  

, לעַאענט זיך היי די בנעמט   

! טַא, שרָאנ טַא, שהלּכדער חתן מיט דער   

ן ממלאַײז לָאז טָאג -  

ס צד´הלּכדער  וןס א´דעם חתן !   

                                               

... םַאדזי רעֿפרען:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער ֿבעכער
 

, ּכהמל ערעַײט  

, ןַײז לסטוָאז נטוגעז  

, ערכעבאין  ןָאגיס   

! ןַײער דעם ווכאין בע  

 

, םבָא, בים־םָאים־בב  

! םבָא, בים־םָאים־בב  

 

ערכעב זיקןָאדעם ד ןֿפו -   

- ! שיין זויַא נצטַאגל רע  

, זיידע ַײןקען מנגעטרו טהָא  

... לייןַאזיידע  ןַײמ  

 

... םָאים־בב   

 

, טןַײטע צכשלע עןװגע  

, לָאמ ַאזיך  טַאכמ´ס יװ  

לטןהַאער גע טהָאער כדעם בע ָארנ  

! לָאאון שט זןאַײ  

 

... םָאים־בב   

 

- קינדער ידגעווען  מחׂשמ טהָא רע  
דיר סָאאיז ד קענטבַא -  

ערכאיז דער בע טןַאט נעםֿפו  

!געקומען צו מיד  

 

... םָאים־בב   

 

ּכה,ערע מלַײט  

!ןַײז ולסטָאז נטוגעז  

איך טרינקען לָאז עמעןװ רֿפַא  

?ןַײוו זיקןָאדעם ד  

 

... םָאים־בב   



 

 

 

ינקעןראיך ט עלװלחיים   

ִייד, ינטעלעּפדעם  רֿפַא  

מידּתזיך  טשעטומ סװָא  

!מיד לָאקיין מ ערטװ ןוא  

 

... םָאים־בב  

 

, איך טרינקען עלװלחיים   

, עק ןַא ןָא קעַאט ןוא  

רןֿפָאגע נעןַײז סװָאדי  רֿפַא  

 ... ! עקַאװק ביאיי ױףא  

 

... םָאים־בב   

 

- נאיםוׂש נעַײמ ֿפַארטרינקען  לטָאאיך וו  

! ג זײ ניט אויסָאר זָאנ  

,ערכעב וןֿפ ריצןּפ, טרערן שקוק  

...  סרויַא ערכעב ןֿפו  

 

... םָאים־בב   

 

:ערכעה ןוא רעכעהזינגט   

! סרױביסט ג ו, דטָאג  

-ר עכעב, דעם ּכה, מללטַאהַאב  

! ...סױאיז א לדלי סדָא  

 

,םָא, בים־בםבָאים־ב  

!םָא, בים־בםָאבים־ב  

 

 

 

         

                 

 

 

 



 

 

 דער זײדע מיט דער בָאבע
 )ַאכציק ער און זיבעציק זי(            

 

, רָאי ציקֿפוֿפ רןװָאגע טַאקורַא נטהַײאיז ´ס  

; רּפָא לטעַא סָאזיי לעבן זיך אין אײנעם, ד זַא  

! צי ךַײקוקט א -ערט לטזיך געע ןהָאבי זי  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

, קליין ןוא ץרוק נעןַײז בןָאדער זיידע מיט דער ב טשָאב  

:נען מלא חןַײז ןָאבב רזיידע מיט דע רדע רָאנ  

- זי ערלדערדעלע, מיטן גויב יקןכיצעּפמיטן ש רע  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

,קטליגבַא ודּכֿבמיט  ןוא שרוזיי מיט ע טהָא טָאג  

:טיגניט געקר לָאזײ זיך קײן מ ןהָאבן באין לע  

- זיי זיך צי ןוֿפר עלעָאבב רָא, נ"טעלעָאנ" רָאנ  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

לשין ביידע אי נגעןַאנט געגהײ נעןַײזיי ז  

:ילֿפ נטַאװגעד קעַאט טןָארד ןהָאב ןוא  

- אהו ךובר - ןֿפלהָאזיי גע טהָא טָאג  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

, ךלַײג עגַאנגעןג ײםַאהען זײ ַײנר שול זדע ןֿפו  

, סך ַאעך לעק ןַאנען געשטױש יזן טיש אױֿפא  

   - ֿפרי  רדעאין  ןֿפו ױןש רטװַאגע ןהָאבך ײניקלעדי א ןוא  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

, ַאץט רלבערנעזי רעד ןֿפו שןעװַאגך זי טהָאע ײדער זד  

, ַאץש ַא, ַײךא גָאקל, איך זניאײ סדָא טהָא ןעגָאסגױֿפא  

יד ָאט־ָא, ענעװדיקרצחװַאש ידטעלע ניע -  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

, טיש םוצ טעזעצ, געין־הרע ײןק זיך, טהָאלם עו ערד  

,ישֿפ ֿפַײערדיקע ױֿפגעגעבן דיא טהָאמע  זַא ןוא  

- יֿבצע־ערשעלה רב גטעזָאג הדרש ַא טהָא  



 

 

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

ִייד, ֿפרומער ַאתמיד  עװעןע איז גזײדדער  װי  

יד,ט מני לָאמ ײןאיז ער ק טסוג ןודן טייִ   

-ֿפרי אי  עטּפאי ש טָאאים ג טֿפעלה רֿפַאדער  

.עציק זיבזי ןוא, רע ציקַאכ  

 

,לע מלא־חןװַײבע ַא װעןאיז גע עבָאב די װי ןוא  

!ןַאלײ גטָאאיצטער, ז ךָאאיר נ סטּפַא רונגצי סָאד  

-י דערצ לכשמיי ַא ןָאגעט טהָא עבָאב די  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

ןװַײיסעלעך במען צו נוגע הָאט לםועדער    

,ןַארַײ דָאר יןא עןבָאב רן מיט דעדעזײ םעד ןוא  

-י צ קעטיעסלּפגע ןהָאבקלעך ײניא די  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

עגײן,ט צני ֿפרי יךז לָאגעזען, דער עולם ז טהָאמע   

ײן,לַא ַאקזָאק ַא זטָאך געלזי טהָאוש לײב רעטעֿפר דע  

-ני אײן ק ױףא ןעגקַא עןעגַאנגג יזא סיעָאמומע סדי   

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

,טנַאכ רעבלהַא ביז טהוליעזײ גע ןהָאב ױזַא  

!טַאכנ טעוג ַא -ע, ײדז ערד גטזָא - ,לעעבָאב -  

-! צי טוג יךדדעק  ןוט אעזונמיר ג ָאףשל -  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

, טלַא רזײע ןױדער זיידע איז געווען ש  

לדבַא רןָאגעוו ןָאֿפנטשלַא ראיז ע ...  

- אויגן צי יד ןַאכמ נטָאט געקני טהָא עָאבדי ב   

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

, נדיק אין בעטיגל ָאט־דָא, נטַאדערמיך ז טהָאזי   

,חתן גערעדט ַא רֿפַא טעןָאאיר נ טהָאמע  װי  

ציראיז עד געווען און שיין דע לגוֿפמ ַא -  

.עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 



 

 

,לָאמ ַאדרימלען מיט  ןהױבנגעָא טהָא עָאבב יד  

... לָאמ נדערשַא ןַאדערציילן  ךַײאיך א עלװאיר חלום   

ירצו  זןָאיידע לבזיי שוין  מירָאל  

... עציק זיבזי ןו, ארע ציקַאכ  

 

 

 

 

 

 

 

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ניו, װײן זשע, װײן!´ּכלה  
 

, ביסט דעם חתן געֿפעלן וד  

; ןֿפַײן ויסט דָאך שיין אב ועם דרָאװ  

, שטעלן הּפומען די חעט װבַאלד   

.ןַײז הַאלד וועט די חוּפב  

,דערזען עסטוװ עלטװנייע  ַא, יוא  

, ר שייןײעמען, זי איז ז גטָאז עסּפע  

רייעןֿפזיך  סטוֿפרדַאניט, צי  ייסװאיך  רָאנ -  

! ...ייןװזשע,  ייןװ, וני´הלּכ  

 

        , ָאנעןדערמ מידּתוועסט זיך  וד   

        : ילטֿפגע ווייזדקינ סטהָא וד סװָא  

        , נעןַאביסטו געשט ָאד ָאט  

... ילטּפזיך געש סטהָא טןָארד טָא          

,ןכעװשֿפַאר ןָארי נגעודי י  

,גיין וט צישנ קירזיי קומען צו  

- ןכלע נדזערוא רגייטֿפַא ױזַא  

! ...ייןװזשע,  ייןװ, וניהלּכ  

 

,יסןֿפַארגטרערן  עטװ ןַאן מדַײ זַא  

הַארץ, סָאזיין ד עטװ טרביטעֿפַאר  

,זיסןֿפַארן באים זיין לע ולסטָאז  

ץ!רַאזיין שמ ערןנגירגֿפַאר  

ןבגע ולסטָאלעך זרדיינע קינדע  

;שטייןֿפַארצו  טוג מגליקוא רנדזעוא  

... ןבײ אונדז לעבייסט ה יינעןװ זַא  

! ...ייןװזשע,  ייןװ, וניהלּכ  

 

ה,לּכצו דער  ירטֿפדעם חתן   

!גיך מעןואים מיט בל שיטבַא  

,לעַאמיר בעטן  עלןװ טָא  

ח!זיין מצלי רדי לָאז רע  

,און קערן ענדןװזיך  עסטװדו  װּו  

,שטיין מידּת ירד רֿפַא ָאטג לָאז  

- ערןהערדערן רנע טַײד לָאער ז  



 

 

! ...ייןװזשע,  ייןװ, וניהלּכ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דָאס ליד ֿפון דעם ברױט
 

גָאט, מיר זינגען לידער רסערױג -  

! ןלײַא ויסטב ףילה רנדזעוא  

, די סנָאּפעס, ברידער ױףנונעמט צ  

! ייןרגנטעועט אװיז די זון ב  

 

, רָאטןבנדז ברענען, ון אולָאז די ז  

; קלים גונדז געשיינט צוָאט אהזי   

נדז גערָאטןוזעט, דָאס ברויט איז א  

! ריקוער, קיין מָאל ניט צדקינ  

 

, עם מענטשןדעלֿפסט הגָאט, דו  רסערױג  

,טױדיר אין נ וט צרוֿפ רען עװ  

ענטשןבטער טַאקע ַײנדז וווזָאלסט א  

!און מיט ברויט הצלחהמיט   

 

, יינעםאאין  לעַאאייך  ױףנונעמט צ  

, ילֿפמיר שוין  ןהָאבנחת   

דעם שיינעם ץנַאקר דענעםָאלאון דעם ג  

! אין שיל גטָאטר נגעןַאדי ז ןֿפו  

 

יסןװ רקינדע נדזערעוא זןָאל  

, עלטװ רדע ױףן אבלע ַא ןֿפו  

יסןב ערדיע ןוא טױרב סָאד זַא  

! עלדֿפאונדזער אייגן  ןֿפואיז   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער װינטער
 

, נטערועלֿפט מיר, קינדער, אהי, וא  

! ת איז ניטָאווחּכקיין   

, ינטערװמען איז דער וגעק  

! איז שוין דָא רינטעװדער   

 

, תורעגט קיינעם קיין דעֿפער   

, ייםהער קומט צו זיך ַא  

, ־און־ּפאותדָארבייסע װמיט   

. עםברייסער, גרָאער װמיט דער   

 

, ער גטָאי עלדערװ ןוא לָאט רךוד  

; צו דער ערד קערטהױגע  

עד גטָאטרעזעם ב ַאמיט זיך   

... קערט, און קערט, און קערט ןוא  

 

, עלדערֿפעט די געבמיט שניי   

; לדַאשטייט דער וו רןױרֿפרֿפַא  

עלדערװאון די  עלדערֿפדי   

"! לטַאאיז ק´, סלטַאק" :מעןוזיי בר  

 

, מיין שיינדל נקַאט קריגעט לבאין   

; קליינע קינד סָאד -מיט איר   

, ענדלּפקיין ש באין שטו ָאניט  

...וויינט דער ווינט ענצטערֿפ אין  

 

, עדזיי לטערַא דערװַײגט, ער ש  

;דעם ןֿפוזיך נישט  טַאכער מ  

עדביי סטןֿפױאין  טַאכער ל  

... רעםבמיט דער  קלטָאש ןוא  

 

, נעןױקיינעם ניט ש ילװער   

; רושיע ןָא ייןװ טשכָא, ַײשר שכָאט  

, נעןװױצער און עלנט  װּו  

טיר רער אין דע טַאּפקל טרָאד ...  



 

 

 דָאס ֿפרײלעכע שנַײדערל
 

, זןבַאװײזיך צו  ןָאן בײהטעג  קעֿבדים־טוודי י זַא  

; לוגד ַאזיך  בַײאיך  ערװ  

זןַײן אַײמ ןומיין שער א עקַאװמיר  ײגאיך ל  

. דלָאנ ַא הָאבאיך  ּווו און  

,ןוכז עטַארבנײען,  ערטהגעױֿפא  

! טעַאט עדיקערהַארצ  

, ןכוֿפַארזצו  ֿפאום יום־טו ןװַײגלעזעלע  ַא  

... טעַאל ַאן ײגל וצ יװעסער באיז   

 

יסלב ַאקומט, ווערט מיר  ָאֿבדער יום־ט זַא  

ה;ר נשמדע ױףא ערכריילעֿפ  

,אין דער שיסל דָאאיז ´גיט, ס טָאג זַא רטבֿפ וןא  

ה...נחמ ַאן לעב סָאד ךָאד ערטװ  

ה,מחי קעַאט שוטּפאיז זיך  ץרהַא סָאד  

ע;טהריזָאקיין  ָאניט  

נייע שיםכומל ןָאטוט  הל´המיין חנ  

...טעַאּפָאע קַײדי נ -איך  ןוא  

 

,ושדחי ַא שוטּפ יזא´, סטַאז -קינדערלעך  יד  

... מקח ןואין אקח א ילןּפזיי ש  

שוקיד טןוג ַאאיך  ךַאדער שיל מ ךָאנ  

.לעקעך רענעםָאמיט ק סבַײרֿפַא ןוא  

,תונישט קײן טענ ךאי הַאב צו די ֿפיש  

-, לצןַאגעז וןא ערטֿפעֿפנען גוט געַײזיי ז  

-ה! חנ לָאן זבלע - לױמע נעמט זײ אין מ זַא  

...לצןָאזיי ממש צעשמ ערןװ  

 

,ימלה ערד װיטער, ױאיז ל לע װַײןגלעזע סָאד   

:טערװינאין  לץעּפ ַא װי, מטװַארע וןא  

, מלדרי טןוג ַא יךא כַאּפענטשן ב עםד ךנָא  

... טערונא לטכָארכ הל´החנ ײןמ  

- רדענװּושט קײן ני יזא´ס - ױףא איך מיך כַאּפ ןַאד   

:רלירןֿפַאט ַײניט קײן צ רָאמע ט  

דערינע קדײבמיט  הל´המײן חנ ירנעם איך מ  



 

 

. ןירצּפַאש ךליַאש ןױֿפגײ מיר א וןא  

 

, ֿפַארגײן וצ ןָאן בײהטעג  וֿבדיקעם־טיו די זַא  

! טעַאט יקערערהַארצ  

דערװין, נַײדש רװידע נײען  

... טעַאל ַאן ײגל רידעװ ןוא  

, ןלעב לטעַא סָאד ךזיציט  רװידע  

...ֿפַארבַײסן?צו  סװָא  ו ניטסטהָאצי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 לשנה הבאה בירושלים
 

?רטָא דָאסט עס הײס װיסט איר, װײצי   

, טָארד טערנואניט  לָאמ ײט קײןזון גדי    

װָארט:מיט אײן  גןָאעל אײך זװ יךא  

. רטָא סדָאט הײסן יוצ  

 

:שמים ראוּב םור, צנדעזשע, קי רַײטש  

        "! םבירושלי האהב נהלש"  

 

:םּתסה, קינדער, מן ךדָאאיר זעט   

; זיך אין ים לטּפיגדי זון, זי ש  

זיך אונדזער גליק לטּפיגש סָאד -  

! קיק ַא טוט רָאנ טגיי  

 

...זשע, קינדער טרַײש  

 

, עםדאין  רָאאײך, קינדער, נ נטָאדערמ  

, ייםהמיר וועלן זיין אין אונדזער  זַא  

ניט לָאזיך ניט גיסן קיינמ עטװ  

! ליטבדיש יִ דיש, ייִ קיין י  

 

...זשע, קינדער טרַײש  

 

,רטָאייליק ה, אונדזער ןואין צי  

,רטָאמיר בלומען זייען ד עלןװ  

ךהױימל היימער ביזן ב  

!ךױים אוגאתר ןוא  

 

...זשע, קינדער טרַײש  

 

,טױיר ניט קיין נמ עלןװ ילןֿפ  

;טױבר מידּתגעבן  נדזוא עטװ טָאג  

- שיטַארויט בבמיט  עלדֿפיעדעס   

!רע ניטהגיט קיין עין־  

 

...זשע, קינדער טרַײש  



 

 

 

,נדַאל נדזערוקומען אין א עטװ רעמדערֿפ ַא זַא  

;נטהַאן די בגע נטלעךַײרֿפאים  רמי עלןװ  

,רשטייןֿפַאדער קען יענעמס צער  רָאנ  

!לייןַאגעליטן  טהָא סע ערװ  

 

...זשע, קינדער טרַײש  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ציון
 

, ןברטריֿפַא, גטָאריֿפַאיים הדער  ןֿפו  

, ווינד ַאמיט  רצןהַאאון אין   

ליבןברֿפַא ָאד לייןַאין איך ב  

. דרינ ַא ןָא ןוקינד א ַא ןָא  

, ןֿפָארזיך צע נעןַײז לעַא  

, יןַאהאון דער  ערַאהדער   

ןָארי לטעַא נעַײמ ױףאון א  

. ציון ןֿפוליד  ַאזינג איך מיר   

 

, מעןָאן, ציון, גרויסער ניוצ  

! רטָאײליק ווהן, יו, צןוצי  

לומעןבײמער, שיינע ב לטעַא  

. רטָאק ליייהדײן  ױףא קסןװַא  

, עןבליק ביאיי עסטװ דוציון,   

! יסט אין ציוןב וד טָאסער גרױג  

. טָאיי גב רױסט גסיבציון, דו   

 

רןשעבַאמיר  טסלָא, זטָאג סערױגר  

, ערד דַײןצו  לןֿפַאצוצו  

,רערןייסע טה ןסיֿפַארגאון   

; ערטװ ָאסר דדי בַײין באיך  באוי  

, ריםֿבדי ק וצ לןֿפַאצוצו  

...ןװײדעם גע וןֿפ נטװַא ערד וצ  

, רעםָא ןוא לטַא ערָאב בין´כ, ױא  

... ט זעןני ןױאיך ש עלװן יוצ  

 

, קינדער, בעטןָאאייך ד רֿפַא עלװ´כ  

,עטּפש ןוא ריֿפדעם זיסן  טָאג  

, גלײטןבַא יןַאהאײך  לָאר זע  

; גלײטבַא לָאמַא נדזוא טהָאער  יװ  

, מעןָאנ סןױגר ס´ציונ יןא ןוא  

, רטָאייליק ווהס ´ונאין צי ןוא  

מעןולב עַײער, נבײמ ײענ  

! רטדָא קסןװַא זןָאער ל לָאז  



 

 

, גןלי רֿבאיך וועל אין ק זַא  

, עןֿפליצו ײגעלעֿפ ַא עטװ  

דעם ניגון טָאזינגען  עטװ ןוא  

:ןיוצ וןֿפלידעלע  סדָאאון   

! מעןָאנ ערױס, גרציוןון, צי  

! רטװָאײליק הן, יוציון, צ  

, מעןולב די טַאכרבגע רטדָא ןֿפו הָאב´כ  

. רטָאד ןֿפו עלעװַײגצ ַא ןוא  

 

, גרינע דָאס עלעװײגצ סָאד טָא"  

,טַאכרבגע רטָאד וןֿפאיך דיר  הָאב  

, הנודזער אמוננט אשײעס  ּווו  

. טַאכרּפ נדזערוא ןוקרוין א נדזערוא  

, ניט קיין קעלט לָאאיז קיין מ רטָאד  

נטערוניט א רטָאגייט ד ןודי ז לװַײ  

...! וועלט נצעַאדי ג נטַײשבַאאון   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שמחת־ּתורה
 

, הורּתת־חשמ ןהָאבקינדער, מיר   

! עלטװ נצערַאדער ג ףאוי הורּתשמחת־  

הרוטע סחסעב ידאיז  התור -  

. געקנעלט נדזומיט א ביר ערד טהָא זויַא  

 

 רעֿפרען:

!ױ־אױ־אױ, אױ־װײא  

! ױזקינדער, ָאט ַא, לעךֿפרײ  

זעק די וןֿפ לעך שיטן זיךדענר -  

! עק ןַא ןָא ֿפרײלעך  

 

, יִידל םָארע ןַאן מיר ביאיך  טשכָא  

, מוח דערמיר גוט  דַארטאון עס   

לליד ַא יךא זינג ּתורהשמחת־  

... ךױא ּכוסע טעגו ַא ךַאאון מ  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

, טעַאּפָאק די נַײעמיר  יב, גהרדֿבו  

, דינצַא קעַאט ןָאטָאנעל זי װאיך   

, טעָאלבאיז  ַאלצדינג :ןָאגר זדיל װי יןא  

... ברוך־השם, געזונט! , יזא´מ יַאב  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

גלעזל ַא ךָאזשע נ יב, גרהוֿבד  

װַײן! ןוֿבדיקם ינם־טדע ֿפון  

-? לנעז סָאד זטָאּפגעלָארַא וטהָאס װָאס  

!ןַארַײ ונאימס טַאטןׂשַײנע מ יןח אור ַא  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

-ורא? מ וטהָאס װָאס, דֿבורה, װײ־ױא  

-? ניט שטײן ןָאק´כ, ךֿפרײלעיסל ב ַא ןבי´כ  



 

 

ּתורהמחת־שם ון, אלעב־דֿבורה  

ײן!לַא גָא, זךֿפרײלעט ני יזר אװע  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

?סןַאזיך מיט מיר די ג צי עס דרייען          

וב?שט דיצי עס דרייט זיך מיט מיר   

- ןָאסאמת גענב סטוהָא טָא, הורדֿב  

...! ליבן איז עבל ָאס, דלסטוָאן זבלע  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

הנּתמ ַא טָאג וןֿפ - הורּת־תחשמ -  

! ןַײייליק זה דמיּתדז ונא לָאז  

הנֿבדי שטערן מיט דער ל ילוֿפא  

... ןװַײנקען ריט ןעַאנגגגע נעןַײז  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

ה,ורּתשמחת־ ןהָאב, מיר ערדקינ  

!וועלט נצערַאג ערדאויף  השמחת־תור  

-ה רועסטע סחבאיז די  התור  

.י מיט אונדז געקנעלטבדער ר טהָא זויַא  

 

ױ־װײ, ...ארעֿפרען:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 גָאט איז ַא ֿפָאטער
 

, ןדיע וןֿפ ָאד לטןָארשֿפַאין ב´כ טשכָא  

! ױ, אױ, אױא  

, דןַײלעב אין צרות און אין ל´כ טשכָא  

! זויַא טָא  

עמוד רןֿפַאווי  רָאנ      

:מידּתזינג איך       

!ױ, אױ, אױ, אטערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

ר,ריטע זערנעַײמיך מיט א גטָאאיר של  

! ױאוי, אוי, א  

, יטערבן שווער און בלע ןַײמ טַאכאיר מ  

זויַאט ָא !          

נאמנותב רָאנ       

         קותֿפס ןָאאיז ´ס    

!, אוי, אוי, אויטערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

, טשעןומיך מוטשען, מיר דערקט עגאיר מ  

! ױאוי, אוי, א  

, ןכרעב, ןכ, שטעגןָא, יגןָאמיך של  

!זויַא טָא  

װײ!אוי וויי, אוי       

בה,גם זו לטו      

!, אוי, אוי, אויטערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

,רויט די קינדער געבןבקײן  ןָאאיך ק  

!אוי, אוי, אוי  

,נדער ווי זיי לעבןּווו ַא רָאאיז ג´ס  

!זויַאט ָא  

,אוי, ניטע, קינדער      

:נדערװּוט קיין ניאיז ´ס      

!אוי, אוי, אוי, טערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

,ןָאבגרַאז אונדזער מזל שוין ב´צי  

ױ!אוי, אוי, א  



 

 

,ןהָאבת בף שױצי וועלן מיר א  

!זויַאט ָא  

,ןבלע הורֿבאוי, ד      

:ןבוועט גע טָאג      

!אוי, אוי, אוי, טערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

, ןֿפקומט צו לוי סחּפ עטערֿפדער   

! ױ, אױאוי, א  

,ןֿפת קויומצ ֿבאויף יום־טו ווּורּפגיי,   

! זויַאט ָא  

,הורֿב, דהורֿבאוי, ד  

:ארניט מו הָאב  

!, אויױ, אוי, אטערֿפָא ַאאיז  טָאג  

 

, געקומען עסּכינטער איז מיט װדער   

! , אויױא אוי,  

, וועלן מיר נעמען ּווו ץלהָא טלעךַײצוויי ש  

!זויַאט ָא  

,ער איך וועלטןה סָאוו      

-? און קעלטן רעסטֿפ      

!, אוי, אוי, אויטערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

,ןִיעלֿפרֿפַאט דער ווינטער וועט סדו וויי  

!אוי, אוי, אוי  

,זון גייט־אויף אין ציון דיאיך זע,   

!זויַאט ָא  

   ייסע טרערןה וןֿפ    

- ערןװ רעםַאוועט וו      

!, אוי, אוי, אוירטעֿפָא ַאאיז  טָאג      

ןרייסע טרעה וןֿפ      

- ווערן רעםַאוועט וו      

!, אוי, אויױ, אטערֿפָא ַאאיז  טָאג      

 

 

 

 

 



 

 

 ַא יִידיש ליד ֿפון רומעניע
 

רויסַאלוט ב סָאמיר ד וןֿפ טַאּפמען צ זַא  

, מעלעךּפַאטשעט מיך ואון מען מ  

ונאים אויסׂשע ַײנמ וןֿפאיך מיך גוט  ךַאל  

! ריילעךֿפ ַא רָאאון גיי מיר ג  

הלּכ רווי דער חתן מיט דע ץנַאאיך ט -  

! לעַא, ליעסקעטּפ, ליעסקעטּפ  

 

   רויסַאבלוט  ָאסמיר ד וןֿפ טַאּפמען צ זַא    

,מעלעךּפַאאון מען מוטשעט מיך       

סונאים אויׂש נעַײמ וןֿפאיך מיך גוט  ךַאל      

!יילעךֿפר ַא רָאג ראון גיי מי      

 

,טַײערע צרגע ןַא לָאמַאען װאיז גע´ס  

.נאמנותבמיר,  ַײבטגל  

,טװַײמיר געווען ניט  נעןַײז טטוי עםד וןֿפ  

:חמנותר טהַאגע טהָא טָאג רָאנ  

ס,עָאּפלכ לעַאער  טהָא גןָאגעשל  

... עסָאּפזיי ווי סנ נעןַײז לןֿפַאגע  

 

,טַײערגערע צ ןַא לָאמַאאיז געווען ´ס      

.יר, בנאמנותמ בטַײגל      

,טַײען ניט ווװמיר גע נעןַײדעם טויט ז וןֿפ      

:רחמנות טהַאגע טהָא טָאג ָארנ      

 

... איז אונדז געוועזן גוט דאיַאװ  

- צו קלערן ָאמען ד טהָא סָאוו  

אין אונדזער בלוט דןבָאזיך גע טהָאע מ  

.ערןראון אין אונדזערע ט  

טערכטעדישע זין און יִ י רָאנ  

!טערכגעלע ַאדעם  וןֿפ טַאכגעמ בןהָא  

 

... ן גוטװעז געדאיז אונ אידווַא  

רןצו קלע ָאמען ד טהָא סװָא -  

לוטב זערדאין אונ בָאדןזיך גע טהָאמע   



 

 

. רןטרע רעעדזאון אין אונ  

 

מער לויֿפמען מוטשען מיך א זָאל  

, טערֿפָא, ױאיך דיר צו, א גָאז  

, קן טרערײנציקײן א רגיסןֿפַאעל ניט װאיך   

!טערָאט דער װיער זיי האיך   

-? מורא יךא הָאב ָאס, ווגטָאז  

ה!ורּתאיז אונדזער  טָאג  

 

מער לויֿפמען מוטשען מיך א זָאל      

,  טערֿפָאאיך דיר צו, אוי,  גָאז      

,קײן אײנציקן טרער יסןֿפַארגניט  װעלאיך       

!טערָאי דער טװער זײ האיך       

 

ַײן?רידער, אומעטיק זבמען,  רףַאד ס־זשעװָא  

- עױסגר ַאן, בלע´כ, הרעֿב ןַאעס איז   

,ןַײעמער וו ןַא ןַײרַא גטָאטר מערַא  

ה!סּכו ַא ןַאכעסער מב מירָאל  

- רלידעען נגזיך מוטשען און זי  

!רידערב, קעטיעסלּפ, ליעסקעטּפ  

 

?ןַײר, אומעטיק זברידעמען,  רףדַא ס־זשעָאוו      

- סעגרױ ַאן, לעב´כ, הרבע ןַאאיז  סע      

,ןװַײעמער  ןַא ַײןרַא גטָאטר מערַא      

ה!וסּכ ַא ןַאכעסער מב מירָאל      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דָאס טרױערליד
 

, רבא ןדיע יןא לטַאק זינגער:  

, רבווי אין ק ינצטערֿפ            

...   טױער, צער און ננגוה          

, ןבעװש לקנסָאוו רצעװַאש            

...   ןעבל זערדאונ יזא ץרַאשוו          

! טױאיז דער ט סָאאוי, ד            

 

, ןּפער, שלעידרב, מירָאל :רכָא  

ןּפרידער, שלעב, מירָאל         

! ער איז גרויס װיגלות,  דעם         

,גןָאעט שלװ היז די שעב         

,גןָאוועט ז היז די שעב         

!אויס יזליד א סָאד זַא         

 

,דןלײגרויס איז אונדזער  :זינגער  

צער אונדזער גן־עדן            

.ךרײאון אין צרות             

,גיסט אײך, גיסט אײך, טרערן            

אייך ווערן וןֿפעט װ לדבַא            

.טייך נצערַאג ַאבלוט             

 

... דערברי, מירָאל כָאר:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער אמת
 

, עןנגרידער, זיבדעם אמת,  מירָאל  

! קלינגען עלט ערװאויף דער  לָאך זהױ, טַײוו  

, לעבן נצעַאג סָאאויף אמת שטייט ד  

! ןבגעגע טָאנדז גוא טהָאדעם אמת   

! אמת! אמת-   

! געגעבן טָאאונדז ג טהָאדעם אמת   

 

הרּתוייליקע ה ידער אמת איז ד -  

; מורא ןָא רטװָא סדָאעלט װויך דער ה גטָאז  

, עסער ווערןבעט װדער מענטש  לדבַאווי   

 . שווערן סדָאוועלט  עַאנצט אויך די גװע  

! אמת! אמת-   

. ערןװש סָאט דעלוו צעַאנך די גױוועט א  

 

! סןֿפַארגָאטרערן איז  לֿפאוי, ווי  

!סןָאלֿפבלוט גע ןכטיי לֿפאוי, ווי  

דעם טויט און אונטער שטיינער רֿפַא רָאנ  

!"ז איינעראי טָאג ה:נדזער שירוט אבלַײב  

!אמת! אמת -  

!איז איינער טָאג" ה:ט אונדזער שירַײבבל  

 

ר:ייס דער מינדסטעװ סָאייס דער מענטש, דװ סָאד  

,ינצטערֿפן בלע סָאאמת איז ד ןָא  

,ןרבק ַאאמת איז דער מענטש  ןָא  

!ןברָאאמת איז ער ווי געשט ןָא  

!אמת! אמת -  

!ןברָאאמת איז ער ווי געשט ןָא  

 

,בןרירטֿפַאט װײ טשכָא, גטֿפַאריָא טַײוו טשכָא  

,ןבליבגע רטֿפָא זדדער אמת איז אונ  

,שרֿבל מוק ַאנדז וא רֿפַאער איז   

.סערַאוימל אויף דעם וובי װער קומט   

!אמת! אמת -  

,סערַאוו דעם וימל אויףבער קומט ווי   



 

 

 

, דער, זינגעןברידעם אמת,  מירָאל  

! עןגאויף דער וועלט ער קלינ לָאויך זה, טװַײ  

, ןבלע נצעַאג סָאשטײט ד תאויף אמ  

! ןבגעגע טָאאונדז ג טהָאדעם אמת   

! תאמת! אמ-   

ןבגעגע טָאנדז גוא טהָאדעם אמת  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער חלום
 

, םבױאונטער דעם  רטןָאד 1.  

. יִידר דעק ויִ זיך ר טָאֿפשל  

, ַארץאיז שוו ניםּפ ַײן, זױא  

;ר איז מידֿביעדער א  

ר איז מידֿבא ערדיע  

... ס יֿפלוטיקט די בן צעוא  

, רקַאשט ױזַא טָאֿפער של ָארנ  

... זיס זויַא טָאֿפער של רָאנ  

, גװעער איז איצטער אין   

, טַאכנ בַײ, אי גָאט בַײאי   

,ער איז איצטער אין וועג  

,טַאכרשמֿפַא, אי טברשטויֿפַאאי   

ר איז מידֿביעדער א  

,יסֿפלוטיקט די בצע וןא  

,רקַאשט זויַא טָאֿפער של רָאנ  

.זיס ױזַא טָאֿפער של רָאנ  

 

:רעֿפרען  

- אויףט ניעקט אים װניטע,   

!ןִידי רעמעןָאדעם  ױלוו  

!עקַאװ! גײט ֿפַארבַײגייט   

!רידןֿפאים רוען צו זטָאל  

מענטש ערּפניט  ילטֿפ ףָאאין של  

ַארץ,יטער דעם שמב זויַא  

ה,נשמ ידרוט  ףָאאין של  

הַארץ ... יטערטעברֿפַא סָאד  

 

:און עס חלמט זיך אים 2.  

, לָאאין ט ערלדעֿפגרינע   

ף זייױען איִ לבלומען ב  

, לָאצ ַא ןָאעק,  ןַא ןָא  

,ער גײט ערֿפטי ָאסאון וו  

, ַײן־אװַאלד, אי ־אויסדלַאאי וו  

, אויף אים מער וןט די זײנש  



 

 

, ןַײ, מיט איר שטַאכרּפמיט איר   

דינצַאזיך  נטָאדערמער   

, טַײצ ליקערָאמַאאין   

, ַײדל לֿפצער, ווי לֿפווי  

... טהַאעך, געב, נעטהָאער   

טַײצ די נדןּורשווֿפַאאיז ´ס          

...רויך ערדווי  טװײרֿפַאאון   

, נטײזי ש רָאזון, נ ידאון   

. ויךהזיך  לטּפיגאון זי ש  

 

... אויף ניטעקט אים װניטע, : רעֿפרען  

 

און עס חלומט זיך אים 3.  

, עלטװמין  עַײנ ַא רָאג  

, די וועלטס ווי ױגר זויַא  

; עלדֿפ ַאזעט ער, ציט זיך   

מלעןַאאון ז ַײדןידן שנ  

, רויטב סָאינדן דבאון   

, זיך טזון זעצ ערד  

. טרוי יקדערֿפַײימל איז הדער   

:טָאצו ג ןֿפרואון זײ   

, טַאכמ ןַײ, מיט דטהַאנ ןַײמיט ד"  

, טָאג ָא, הלוגד ןַײמיט ד  

, טַאכרּפאון  הורֿבג דַײן  

, טַאכנ ןֿפו גָאט געטײלטָאּפ סטהָא  

"! טָאגרויסער ג  

לָאאון דער ט רגבַאאון דער   

"! חדא" לעַאען נגזי  

 

... אויף ניטעקט אים װניטע, : רעֿפרען  

 

, חלומט זיך אים סאון ע 4.  

, צינדַאם־טוב ואיז י´ס זַא  

ייםהאון ער זיצט אין דעק   

, ן קינדַײ, מיט זַײבן ווַײמיט ז  

ָאטג וןֿפ כהרב ַאאיז ´ס -  



 

 

, טַאכיום־טוב געמ טהָא רע  

, דקינ וםלט צכאון ער שמיי  

. טַאכאון ער קושט עס, און ל  

ד:צו צום קינ גטָאן ער זוא  

"! טױקיין נ לָאקיינמ סדו וויי"  

:צו דעם קינד גטָאאון ער ז  

"! ײןּפווייס קיין צער, קיין   

:קינדו דעם צ גטָאאון ער ז  

"! מיר זיין לָאז ָאּפק ייןד רֿפַא"  

 

... אויף ניטעקט אים װניטע, : רעֿפרען  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שטײ אױף!
 

, ןִיעלבויך, די וועלדער הזון שטייט  יד  

:טװײנקילער  ַאט װײ וןֿפצ וןֿפ  

, איז ציון טװַײניט  - הַארץ ןַײף מױשטײ א  

. צינדַא הדי שע טהָא גןָאגעשל  

 

, ניט מורא הָאב, און הַארץ ַײןף, מױשטײ א כָאר:   

- נטֿפַײר דע ירד ךָאוועט נ גןָאניט י          

הורּתייליקע העט גײן די װר די רֿפַא          

.נטהַא ןַײמ ַײןעט זװקט רעאון אויסגעשט          

 

,, געליטןהַארץ ןַײ, מוגגענ סטהָאדו   

;שריט, אויף יעדן טריט דןאויף יע  

,, קיין גוטןגָאקײן ט טהַאניט גע סטהָא  

.טולב סןָאגֿפַאר וגגענ סטהָא וד  

 

הַארץ ... ַײןף, מױשטײ א כָאר:  

 

,עטןבגע סטהָאט, דו װײנגע סטהָאדו   

- געצעלט ןַײאין מ ערטהערדר די בהָא´כ  

,קייטן נעַײד ןָאכרבצע הָאבאיך   

.וועלט ידדיר  נטֿפגעע הָאבאיך   

 

הַארץ ... ַײןף, מױשטײ א כָאר:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די טעכטער ציונס זינגען
 

 קַאנטָאר:

, הרּתוקע ליייהנדזער ואיז א סָאד טָאער ישראל ! ה, ױא  

. טבָאייליקע געה דָאסגט ליאיר  יןא גןבָאררֿפַא  

, ָאמור ןָא טויסןֿפַארש דזאונ לטָאגעוו טהָאוועלט  יד  

, טַאכמיט זײן ווילן געד טָאג טהָא נדערשַא רָאנ  

! טָאגרויסער ג  

ןָא גטָאשל ץרהַא סָאד וןלוט אביסט מער קיין ג´ס  

.. . מורא ןָא, חדּפ      

- קינד ַײן, און מיט דײבן וודײמיט  ַאצינדטו סיב ַײרֿפ  

! ל איז דירװױ     

מחתׂשד ינצַאאמת באיז ´ס -גרויס  יזא המחׂשדי   

!הורּת     

לעך צו קוקןמעגמוא יזא´ס -זון  ידנט ַײעל שהי װ  

! אין איר    

 
 

 די מײדלעך און קינדער מיט בלומען גײען ַארָאּפ ֿפון דעם בַארג.

 זײ הַאלטן בלומען און גירלַאנדעס. זײ טַאנצן און זינגען.

 

, זינגען ס´ונצי טערכדי טע  

, געןינסע לידער קלדי זי   

עןלינגער קידל יד דלבַאווי  -  

. עלדֿפ דָאס טַאכיז נבף ױיט אבל  

 

ןַאנעמדערדי זון קומט צו   

- נעןדַא וןֿפ ק"ַאװע :טַאכנ יד  

... שײנעןבַאלט װע ידאיך מוז   

        "! עלטװניט קײן  יזמיר א ןָא  

 

ץטענ  

 

        , ןָאֿפען זַײנ עןימלה יד  

ןָאֿפט אנטלװײ יזא טַאכנ יד -  

ןהָאֿפן און מיט במיט לע          



 

 

... לדװַא יןא רטדָאטיק יכווערט ל  

 

, זינגען ס´טער ציונכדי טע  

 די זיסע לידער קלינגען,        .

, עןנגדי לידער קלי לדבַאי װ  

. לטַאאון  נגזיך יו רייטֿפ ןַאד  

 

, עןיִ לבעלדער װויך, די הדי זון שטייט   

. ייטהירדן וויגט זיך שטילער רעד  

קט אויף ציוןונון קבל ערדאון  -  

        . דרייֿפ רֿפַאמוטער ווײנט  לטעַא יד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שװַארצע װָאלקנס זע איך
 

, עןיִ זע איך צ לקנסָאוו צעַארשוו  

ין זיי גייעןּוהווייס וו ָאטג ...  

, גייען זיי קײן ציון שרֿפא  

...   צו זען מעַאדי מ רטָאד

 

גןָאזי צו זען און איר צו ז  

, רויסַא ץרהַאדעם  וןֿפ  

, גןָאווי מיר וויינען און ווי מיר קל  

. רויסַאחיות גייט  סָאד װיאון   

 

, שווערן ַאך, ודעקט ַאילט אין העַײנגא   

ערד רעאויף ד מעַאט די מיצז -  

, ןערייסע טרהן גיסט וא העשבט זי יצז ָאד  

. ערטהגע וודאיַא טהָא טָאג  

 

, ך, טײערע מאמעועקטדן ַײד ָאּפעק ד  

, ןעז וך צדידז ונא זָאל  

מאּתסהמן  -טער בי זויַאדו וויינסט  זַא  

        . ןשעק געליאומג ןַאאיז   

 

, גןָאאיך ניט קל לָאז װינען, װײאיך ניט  לָאווי ז  

רטָאאויף דעם  ָאאון זיצן ד -  

גןָאגעקוילעט, געשל ,רגעטהַאגע טהָא´מ זַא  

?רטָאנע קינדער דַײמ  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די נַאכט
 

, שטייען לקנסָא, ווצטערֿפינ, ינצטערֿפאיז ´ס  

; טַאכרבווינט גע לטערַאדער ק טהָאזיי   

, ן צו זעןַײימל איז קיין שהאין   

. טַאכזיך די נ טהָא זטָאגעלָאּפרַא  

 

, מעןָאנ רדי וועלט אי טהָא רןױרלֿפַא  

; סױאיז גר´י, ווי זזליגט  טינצטערֿפרֿפַא  

, לומעןב לעַאן יגל לעטַארוויֿפַא  

. לעצטע רויז ידט יגל רבןָאגעשט  

 

, ןלטַא, דעם דלװַאדעם  וןֿפיימער בדי   

, נטגעלע ערד´רדזיך צו  בןהָאזיי   

, לטןבַאהַאזיך  בןהָאת ויחדי   

. זיך צעווײנט הָאטאון, אוי, דער מענטש   

 

?מענטשן געבן םדע טַאכקען די נ סװָא  

?יסטע קעלטװן בם געאיקען  סָאוו  

,ןבלע ָאסאיז ד טרצטעֿפינרֿפַא, רוויסטֿפַא  

.וועלט ידאיז  טרינצטעֿפרֿפַא, וויסטֿפַאר  

 

.ןָארגרבֿפַאזיך  טהָא גָאדי שײן, דער ט  

:לָאאון ט בערג גןָאוויינען, קל עס  

  ?רגןָאמ רדע לָאמ ַא טצי קומען ווע

?לָאמ ַא גָאצי קומען וועט דער ט  

 

?גןָאררבֿפַא גָאן דער טַײוועט ז נגַאווי ל  

?"טַאכטער, מיט דער נכערט זיך, וועה סָאוו"  

,רגןָאעס קומט דער מ" :גטָאז טערכדער ווע  

..." טַאכנ ידן ַײז לָאעס ז ַאנגווי ל  

 

 

 

 

 

 



 

 

 נָאך איר

 

, שיינער ערד, גָאדער ט זויַאניט   

, גןױעצוגמיך צ טהָא  

, נעררײמענט די, ניםּפי דיין װ  

. נע זיסע אויגןַײד  

         

מיםׂשבדי זיסע  זויַאניט   

, די גרינע וועלדער וןֿפ  

לומעןבנטער ון שיינקײט אַײווי ד  

. עלדערֿפטע ַײאויף די וו  

 

         

־טענעררדי טרויע זויַאניט   

, ימל־שטערןהדי  וןֿפ  

שטיינער וןֿפ טהָא סָאן ליד, ווַײווי ד  

        . ןעראויסגעריסן טר  

 

עןנגגעזו סטוהָא לָאלעצטע מ´ס -  

! יסןװ לטָאאיך דעמ לטװָא  

עןנגגעדרוכמיר דור הַארץ סָאד סטהָא  

סגעריסןױן עס אוא ...  

 

,געקומען רטֿפָאמגליק וא סָאאיז ד  

,ןבױגד גערע´יך צו דרמ  

ענומעןוגאון אויף אײביק צ  

! ...ןױגמיינע זיסע א  

 

,מיר געזונגען לידער סטהָאדו   

,ערןהוועל זיי שוין ניט ´כ  

רידערב יינעד וןֿפדעם לייד,  וןֿפ  

.זייערע טרערן וןֿפאון   

 

,, דער שיינערגָאנט דער טַײזשע ש סָאוו  

  ?ימל־שטערןהאון די 

,איינערן בין געבליבאיך  זַא  



 

 

... נע טרערןַײאיך מיט מ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די װעלט
 

:רנעשײ ערדקוקט אייך צו צו דער וועלט, צו   

; ליטבנט און זי ַײאון זי ש נגזי איז יו  

ניט איינער טהָאוועלט  יד נגעןוזבַאשוין   

. ד, רוישנדן ליןכיילעֿפר ןַײאין ז  

 

טיקע שטערןכיז די ליבאיר טיף  וןֿפ  

; וועלט ערדאויף  ַאנגגעז ריילעךֿפ ַאגייט   

, טרערן ולעדֿפייֿפרגיסן  לָאאון ט רגַאב  

.זיך און קוועלט רײטֿפביימעלע  סיעדע  

 

,ניט אונטער לָאקיינמ דָאאון די זון גייט   

ָאּפ;רַאימל הדעם  וןֿפאון זי קוקט   

,ליען אי זומער אי ווינטערבען מלוב  

ָאּפ.ניט  נעןַאיװזיי  -גן װַײצ ידאון   

 

, ה, אין נחמֿפרײדט זיך אין בדער מענטש לע  

; ן געשטעלטבלע דָאסף דערויף איז ױא  

, הע נשמנגיו ַאעלט איז װ די, ױא  

. וועלט ַא האיז יעדע נשמ´ווייל ס  

 

:שײנער ערדעלט, צו װ ערד וך צו צַײקוקט א  

; , זי איז מידטַא, זי איז מלטַאזי איז   

די וועלט ניט איינער טהָא גטָאקלבַאשוין   

.עריק, וויינענדיק לידױן טרַײאין ז  

 

:גןָאררבֿפַאת ואין איר טיף ליגן אוצר  

... שרעק ַא - ערלּפדימענטן,  ָאאיז ד´ס  

,ןָארגמיט ז מערטּוראֿפַאאיז  ץרהַאאיר  רָאנ  

.עק ןַא ןָא גטָאן קלושטענדיק וויינט זי א  

         

?רןװעזיי  וןֿפקען  סָאוו -די אוצרות  וןֿפ  

!יטער און שווערבן איז בלע דָאס זַא  

.מענט צעגייט זיך אין טרערןדייעדער   

... טרער ַאצעגייט אין  ערלּפיעדער   



 

 

 

ה,מלחמ ַאמיט דעם גליק  ירטֿפמענטש  ערד  

... רשטעלטֿפַא, נגעןהַארֿפַאגליק איז  סדָא רָאנ  

ה,נשמ לטעַא ןַאעלט איז װ דיאוי,   

.וועלט ַא הנשמ דעראיז יע´ווײל ס  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דָא אױף דער ּפריזבע
 

בין איך געזעסן עבריזּפ ראויף דע ָאד  

, געזען עלעֿפײג ַא הָאבאון איך   

,ק געגעסןויִ ל רדן קערנַײזיך ז טהָאעס   

. מלא חן עןנגרוּפען, געשנגגעזו  

, רןמיט טרע שןַאוובַא דָא יץאיך ז בערָא  

; לוטב סָאמיר ד וןֿפזיך  טַאּפז צװײעמער  

, ערןהערד הילּתֿפן ַײמ לסטָאז, טעניוָאג  

. מינוט דיצו זיך  עןממיך גענו לסטָאוו  

 

 

, געקומען טןַאן־סוחרים זיינען צום טַײוו  

, געשמועסט ןהָאבזיי  סָאערט ווהגע הָאבאון איך   

ר גענומעןדי בַײוו נדערַא ןַא סטהָא וד  

. ארוויסטֿפ ָארןאון מיינע י  

, רקינדע יצלעךּפ װײמיך מיט צ זטָאגעל סטהָאדו   

; הַארץנטער דעם ודריטע איז א סָאאון ד  

:רעזונדַאיעדער ב רעגןֿפן, זײ כזיי זו  

. ַארץס איז דער שמױגר - ?טעַאאיז דער ט ּווו-  

 

, ינעןֿפניט גע צינדַא ָאד רטָאאיך קען מיר קײן   

; שטערטֿפַארמיין וועלט  סטוהָא ױזַא  

,ינעןּפש עדערֿפנעם איך מיר רויטע   

. דווי די ער ױזַא ַארץווערן זײ שוו  

,ייעןװמיינע  וןֿפנע טרערן, ַײמ וןֿפ          

; אויס ייזכװיסלעובוחות צכ נעַײגייען מ  

, עמדלעך נייעןה רּפָא ַאוויל איך דעם קינד   

... סױרַא יםכריכזיי ת וןֿפקומען   

 

        , גןָאמיר ז סטעגלֿפ דו סָאטו, ווסגעדענק ערָאב  

; ווענט דיט װײנמיט מיר גע ןהָאב´ס זַא  

גןָאטר גטָאעזוגצ וסטהָאשטיינער און לײם  -  

. ענטהענע ײגא עדײנאויף  רטָאזי ד גסטוָאײנט טרה  

אייזן וןֿפ רקערַאין שטבאיך  זַאדו מײנסט,  ערָאב  

ליב?ן בלע סָאיר איז מיר דד ןָאאון   



 

 

זןַײוו ועלט מיר צװ ַא סטוהָא גטָאעזוגצ  

. ובגר ַא יזןװעָאנגמיר  סטהָאאון   

 

ין איך געזעסןב עבריזּפער דאויף  ָאד  

, געזען עלעֿפײג ַא הָאבאון איך   

, ק געגעסןיִ רו לדזיך זיין קערנ טהָאעס   

. מלא חן עןנגרוּפען, געשונגגעז  

, מיט טרערן שןַאוובַא ָאד ץאיך זי ערָאב  

; לוטב סָאמיר ד וןֿפזיך  טַאּפז צװײעמער  

, ערןהדער הילּתֿפ ןַײמ לסטָא, זטעניוָאג  

. מינוט דימיך גענומען צו זיך  לסטָאוו  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 דער שטײן
 

ווינט און קעלטן ּו, ווּפטעס ַאאין   

, ןװײמיט גע גןָאי  

, לטןװע וןֿפט װַײן, עגאיז געל  

. שטיין ַאעלנט, וויסט,   

 

, ןעגגעל רטדָאער  יזעלנט א  

טרײצו דעם אומגליק ג ...  

גוןניעריקן ױטר ַאמיט   

. ייטװט געניװדער  טהָא  

ַא - - - ַא - - -  

. נט געווייטװײר דע טהָא  

 

ריידןֿפ וןֿפער  טהָאסט װּוניט גע  

 אויף דער וויסטער ערד,

ןַײדנע לַײז וןֿפ טהָאקײנער   

. ערטהגע טאויף דער וועל  

 

, שטערן דיימל מיט הדער  רָאנ  

, שטיל געוויין ַאמיט   

ייסע טרערןהמיט  סָאד ןהָאב  

. צוגעזען מידּת  

ַא - - - ַא - - -  

.עזעןוגצ מידּת  

 

ווערן ינצטערֿפ רקַאשט טעגלֿפ´ס זַאאון   

, ווייען טעגלֿפווינט  ַאאון   

רןדי שטע וןֿפטרערן  לעגןֿפ  

. אויף דעם שטיין לןֿפַא  

         

, נגעןַארגֿפַאן ַײנע, טעג זרןָאי  

 טרערן מער און מער -

עןעגַאנגזיך צ יזשטײן א ערדאון   

ערשטילער טר ַאאין  ...  

ַא - - - ַא - - -  



 

 

... ר טרערלעשטי ַאאין   

 

, על דיר זינגעןװ, איך נטהַא יד יבג  

... לָאלעצטע מ סדָאאיז ´ס  

עןנגריכדדור הַארץאין  דלי דָאס לָאז -  

. לָאערג און טבווײנען   

 

, רדעלי דין אין יגטרערן ל  

... שטיין ַא הַארץ ןֿפאוי  

!רברידעעלטן! אוי, איר, װ, איר, ױא  

?ײןװן געַײערט איר מה  

ַא - - - ַא - - -  

?ן געווײןַײערט איר מה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אױף דעם ַאלטן בית עולם
 

, טנַאכאין דעם  עטּפם, טיף שולת עבי לטןַא ןֿפאוי  

, טַאכמיט מ וןש ארעמיט  זןָאלבגע טהָאנט װיר דע װען  

ַאלײן נעןַאגעשט ַאלמנהגע וני ַאאיז   

. ןװײיטער געב ַאט מיט הענדי  ןָאכרעבג וןא  

, געשימערט איר קלײד טהָא דלָאאון ג ערלּפניט מיט   

, נייטבַאן װעס גע´איז לדָאאון ג ערלּפניט מיט   

, און שווער רשטיינערטֿפַא, סןַאלב, דעם ניםּפאויף איר   

. עררט ַא ךָאנ עררט ַא - נגעןהָאנען טרערן געַײז  

 

! וויי איז מיר :ענט און געוויינטהדי  ןָאכרבגע טהָאזי   

! דיר וצ, נעם מיך טָא, גרֿבן קַײמ ערכגי ןֿפע  

... מורא צו זען ַאאיז ´ס - אראומגליקטֿפוועלט איז  ַאשוין   

,ביטער געוויין ַאוויינען  ריםֿבער, די קה  

,שווער וןא מידּת וןֿפמײן גורל מיט טרערן  גָאטר´כ  

,שוין ניט מער קען´כ רָאערן, נװמײן גורל, דעם ש גרָאט´כ  

דנּווו ענעָאֿפען דעם ווײטיק, די וזניט צ קען´כ  

.דעם קינד וןֿפמוטער, די טרער  רעמערָא ערד וןֿפ  

 

,לוטבמיט  דןָאזראֿפשע טרערן, ִידיי, איר יוא  

  ?זײט איר דען ניט ּווו –שע טרערן ִידיאוי, איר י

,קעלט וןֿפווינט און  וןֿפ עטָאװרקֿפַא, רוירןֿפרֿפַא װי  

!וועלט ַא -שטיינער  וןֿפאייך שטײנער,  וןֿפאויס  קסןַאוו  

,שיעור ַא ןָאנט װײגע הלמנַאדי  טהָא זויַא  

;ער שטייט נעבן איר -מלאך  ַאזעט זי  לוציםּפ  

,ענטהשרעק מיט די  רֿפַא םּפני סַאאיר בל עקטֿפַארדזי   

:אומגליק געווענדט עםדזיך צו  טהָאאון דער מלאך   

 

הַארץ!, אומגליקלעך ו, דמערָאאוי, ניט ווײן און ניט י -  

ַארץ;שמ ייןדר שטילן די לעןיגלֿפף ױין געקומען אב´כ          

... צוריק לדבַא ליֿפאיך  רָאר, נדיגעקומען צו  בין´כ  

!גליק סָאן דבאין לע -ן בגליק אין דעם לע סדָא בין´כ  

,וועלט יקערדצו דער זינ לָאמ ַאאיך וויל קומען   

,רשטעלטֿפַא ון, די זנגעןהָארֿפַאדי זון איז  ּווו  

לָאער טב, איבערג, איבער רען מיט מינגרעבאיך וויל   



 

 

!לָאמ ַא ךָאערד נ די גליקןבַא -דעם גן־עדן   

 

, קריימל צוהמלאך צום  ערדאיז  רטָאם וודעמיט    

, גליק סָאאיז ד וועקַא -אומגליק  סָאן דיבלעבאיז ג´ס  

, טַאכר נין דעף אטי, עטּפית־עולם, שב ןלטַא ןֿפאוי  

. טַאכמ ןַײדער ווינט מיט ז צןֿפזי ערטהגעֿפניט אוי טהָא  

, געווען ערדין איך וויב טרָאייליקן הם דעאויף   

, געזען טןדָאראיך  הָאב טלַאגעשט עַארצשוו ַאאון   

, ענטרקעד רֿבק םבַײ הלמנַא לטעַא יד הָאב´כ  

. ענטהדי  ןָאכרביטער געוויינט און געב טהָאזי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חד־גדיָא
 

דָאן וא רטדָאזינגען  מירָאל 1. -  

! לדיֿפ, נעם דעם המש  

, ָא, חד־גדיָאדעם חד־גדי  

. לדלי עלטַא סדָאזינג   

, לטַאלידעלע איז  ָאסד טשכָא       

... לדבַאנגער יִ י רןעװוועט עס        

! ָא, חד־גדיָאיד־גד, חדיָאחד־ג       

  

, ןָא לעַאעס רונסט דיצי   

ןָאט זיך בייהלידל  סָאל דװײ -  

! ָא, חד־גדיָא, חד־גדיָאחד־גדי  

 

, ן קלײןו, גרויס אסָאר ווײס דדעיע 2 .  

טןַאט לטןַאיים ב זַא  

... ציגעלע געווען ַאאיז   

 : ןּתא־מׂשמ ַאערט ה  

, וילֿפניט  יזא´קעצל, ס ַאקומט        

, עלע אין מויליגצ סָאד טכַאּפ       

! ָאיד, חד־גָא, חד־גדייָאחד־גד       

עלעװיגערט אין הגע ךָאנ הָאב´כ  

, עלעיגדעם צ ןֿפו ידלל סָאד  

! ָא, חד־גדיָאיד, חד־גיָאחד־גד  

 

סרי ַאדער קייט  ןֿפוטוט זיך  3.  

, ינטלה טעַאיסקּפ ַא  

ביס ַאקעצעלע  סָאטוט ד  

. ווינטל ַא װיך ַײגל גטָאי  

, יקרצו ירֿפ לעַאאויף  גטָאי      

, ריקב ַא ןָא סערװַאער באי      

! ָאיד, חד־גָא, חד־גדיָאחד־גדי      

ינטעלעהזיך  גָאזיך טר גָאי -  

...   ווינטעלע ַאווייט  מידּתניט 

! דיָא, חד־גָא, חד־גדיָאחד־גדי  

 



 

 

, געשען רטָאײטער דװאיז ´ס סװָא 4.  

:גןָאז לדבַאל איך אייך װע  

, ןגײשטעקעלע צו  ַאמט וק  

גןָאינטל שלה סָאד טכַאּפ ...  

, לדַאגעוו ַאאיז ´סט, ַײינטל שרה סדָא        

, לדבַא ןװיגנטשַאיז עס ווערט ב        

! ָא, חד־גדיָאיד־גד, חָאידחד־ג       

 שטעקן, שטעקן, שטעקעלע,

, עקעלע ןַאזייט  ערדיע וןֿפ  

         ! ָא־גדיד, חָאיד, חד־גָאחד־גדי  

 

, רטָא ןֿפר אויֿפַײע ָאסקומט ד 5.  

, ותּכנמיט ס שוטּפ  

, רטָאאון ד ָארענט זיך דבאון צו  

.ערחמנותבאומ רָאג  

,רויך ערדימל גייט היז אין ב       

,שטעקעלע אויך סָאד רענטברֿפַאאון        

ָא!־גדיד, חָא, חד־גדיָאחד־גדי       

... ריטב ס! אוי, עערֿפַײ, ערֿפַײ  

... און זידט טָאכן קבלע סָאאוי ד  

ָא!־גדיד, חָא, חד־גדיָאחד־גדי  

 

.6 - דערזען סָאד סערװַא סָאד טהָא   

- ערײילף איז טהאוי, די   

,ך צו גייןַײגל סערַאוו סָאקומט ד  

... ײערֿפ ָאסד טשרלעֿפַאאון   

,נקֿפו ַאגעווען  רָאאיז נ´ס יוו       

נג ...לצדיַא לדַאב שןָארלֿפַאאיז        

ָא!, חד־גדיָא־גדיד, חָאידחד־ג       

!! גיס און גיסערַאס, ווסערװַא  

... גרוס ַא ָאּפ ב, גיסטֿפלוי וד ּווו  

ָא!יד־גד, חָא, חד־גדיָאד־גדיח  

 

, סױניט גר לייןַא, סקָא ןַאקומט  7.  

, סערױנער גרעהמיט  רָאנ  

, אויס ערַאסוו נצעַאג סָאטרינקט ד  



 

 

        . וסעּכ ַאנקט רימען ט װי  

לעקטבַא רקַאמיט דער צונג זיך שט      -  

, אים געשמעקט וסעדי ּכ טהָא´ס       

! ָאיד, חד־גָא, חד־גדיָאחד־גדי       

, רטָאד קסןָאאון  דָא קסןָא  

... רטָאוו ַא ןָאן ולש ַא ןָא  

ָא!, חד־גדיָא, חד־גדיָאחד־גדי  

 

ץ,לַאווי שמ עטֿפשוחט  רקומט דע 8.  

,מעסער ןֿפרַאש ַאמיט   

- לדזהַא רןעבמעסער אי סָאד טַאכמ  

... עסערֿפ נצעַאלוט רינט גב  

,טרעהמען גע טהָא ּפריכ ַא רָאנ       

... שוין אויף דער ערד קסָאליגט דער        

ָא!, חד־גדיָא, חד־גדיָאחד־גדי       

- נטהַאע נגגרי -ט, שוחט וחש  

ד ...!נַאל נצןַאגיסט זיך בלוט אין ג´ס  

ָא!יד, חד־גָא, חד־גדיָאידחד־ג  

 

- מות צו גייןהקומט דער מלאך־ 9.  

- ןבקר ַא ונעןֿפגע טהָאער   

,דער שוחט אים דערזען טהָא  

.ןָארבגעשט בלהַאאיז ער   

?"סָארוו"ֿפַא רעגטֿפשוחט ווײנט און  ערד       

,זָאנ רשנעל אין דע ַא קומעןבַאער  טהָא       

ָא!, חד־גדיָא, חד־גדיָאחד־גדי       

:אין דער טיר טַאּפמות קלהמלאך־ רעד  

! ...דיר ךָא, איך קום נןֿפ, עןֿפע -  

ָא!, חד־גדיָא, חד־גדיָאחד־גדי  

 

לייןַא ָאּפרַא טָאזיך ג זטָאל 10. -  

עסָאװטַאבט ניט קיין קַײער טר -  

ערזעןדף דער ערד ױער א טהָא  

תהמומלאך־ לטןַאדעם  ...  

, זיך צוגערירט צו זײן שויס טהָא טָאג       

, ױסא רןָאמלאך געוו וןֿפאיז        



 

 

ָא! ־גדיד, חָא־גדיד, חָאידחד־ג       

, ויףַארימל האיז צוריק אין  טָאג  

. סוף ַא טהָאיעדעס לידל   

! ָא־גדיד, חָא, חד־גדיָאחד־גדי  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

בליקמיט אײן   
 

ליקבמיט איין   

 איז מיין גליק

ןױגלֿפוועקגעַאמיט דיר  ...  

איך שטיי ּווו  

, איך גיי ּואון וו  

;נע אויגןמַײ רֿפַאשטייסטו   

, רטָא, אי דָאאי ד  

, רטָאאויף יעדן   

ן לעבןַײאיך דיך, מ ןַאדערמ -  

, ןבאיך ניט געגע טלָאוו סָאוו       

?קוק ַאאויף דיר  ןטָא לָאאיך ז       

 

עטוםמאו  

רוםַאאיך  נדזשעָאלב  

לומען שיינעבאון זע  ...  

, לָאמ ַא הָאב´כ סװָא  

, לָאאון ט ַארגאויף ב  

ןבגעזען אין מיין לע -  

, איך ניט געגעבן לטָאוו סװָא       

?  קוק ַאאויף דיר  ןטָא לָאאיך ז       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די בָאבע 
 

, טַאכאון טר ליג´כ       

, טַאכווי נ גָאט       

ערןרהעדמיך  לָאז טָאג      -  

לדבַאיסט שוין ב       

, לטַא נציקַאצוו       

. חתן ווערן ַאצייט        

טָאשט זערדאונ       

, סָאד ַאאיז        

?לומעןבדען ניט  קסןַאוו       

דיר אויס ַײבקל       

, ױזר ַאזיי  וןֿפ       

. נימיןב, וליבמיר צ       

 

 צירעלע, מירעלע,   

, יי קינדערװצ לדענעָאג     

 גיטעלע, ריטעלע -

! רדענּווו ַא רָאג ירד גָאז´כ  

 

רעלעעׂש, ערעלעּפ -  

, ןבצווײ שיינע טוי רָאג     

, , גנעסעלעעסעלעּפ  

?ןױבצו קל ָאאיז ד סָאוו     

 

לעברַײנעלע, החנ -  

דעדימענט יע ַאאוי,     ...  

לעכהרברחלע,  -  

!דעבײימל־שטערן ה     

 

רינצעניוּפ, שנטשעניוכַא  

עלןֿפגע רָאקענען ג     

 ריקעלע, מיקעלע ־

ן!צושטעל רָאר נעקייס רןֿפַא     

 

טַאכליג און טר´כ       



 

 

,טַאכווי נ גָאט       

?  נימיןבמיט דיר,  סדָאאיז  סװָא       

לדַאן בױיסט שב       

,לטַא נציקַאצוו       

!נימיןב, ךָאחור נב ַאאון ביסט        

טָאאונדזער שט       

ָאד,ס ַאאיז        

... וילע שיינע בלומעןה וןֿפ       

סאוי ירד ַײבקל       

,רויז ַאזיי  וןֿפ       

., בנימיןליבמיר צו       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די בָאבע גײט ַא טַאנץ
 

טַאכגיי און טר´כ   

טַאכדי נ טָא -  

! ןבויהערדמיך  סטוהָא, ווי טָאג  

, זויַא טָא       

, זויַא טָא       

! ןױבדיך ל טָאוויל איך זיסער ג  

,ןױבא וןֿפקומט  כהבר יד זַא     

...   ןדערהױב הַארץן ַײן מױש סטוהָא   

ַאנגגעז ןֿפולריידֿפאון מיט   

, נקַאוק איך מיך צו דיר מיט דב  

, ןבאוי וןֿפקומט  כהרבדי  זַא  

... ןהױברדע הַארץן ַײן מױש סטוהָא  

.נגַאניט ל רטסטוַאוו -דיך  טוֿפמען ר זַא  

ַאנץ!ט ַא ַאנץ!ט ַא       

ַאנץ!ט ַאקומט  עןָאבדער ב       

, נעַײקינדער מ, אוי  

, הקײן טענ טָאצו ג הָאבאיך   

ערע וועגןַײא לעַאאויף  -  

! נטקעגןַאאײך גיין  טָאג לָאז  

, אויבן וןֿפקומט  כהרב יד זַא     

ןהױבערד הַארץן ַײמ ױןש סטוהָא    ...  

 

ין שוין אויך געוועןבאיך   

 יונג און שיין -

! ט מיר אלע גלייבןעגאיר מאוי,   

, זויַא טָא       

, זויַא טָא       

., שוועבןןַאנצען, טנגאיך זי לעגֿפ  

,ןבלע´כ, גןָאז ךַײאוי, איך קען א     

... ןבער לעדזאיז אונ ַאנץט ַא זַא     

,ןָאגוט  רָאזיך ג נצטַאמען ט זַא  

.ןָאמוז מען ענדיקן דעם ק  

,ןעבל´כ, גןָאז ךַײאוי, איך קען א     

... ןבער לעדזאיז אונ ַאנץט ַא זַא     



 

 

ַאנץ!ט ַא! ַאנץט ַא       

ַאנץ!ט ַאקומט  בעןבָאדער        

 

,נעַײמ ערדאוי קינ  

ה,קײן טענ טָאצו ג הָאטאיך   

- ןעגוו רעעַײא לעַאאויף   

!נטקעגןַאך גיין ַײא טָאג לָאז  

,ןעבל´כ, גןָאך זַײאוי, איך קען א     

... ןבלע זערדאיז אונ ַאנץט ַא זַא     

 

לדַאב יןב´כ טשכָא  

לטַא ציקַאכ -  

! רןָאי ידגײט ניט אין ´ס רָאנ  

, נגניט יו טשכָא       

נגסטו גריוזמ       

! רןֿפָאן עבאין ל -ף דעם ים ױא  

ָארןערן גיבא עסַאליווכ זןָאל    -  

! ָארןי לטעַאקוק ניט אויף די      

, ףױרַא טָאצו ג ץלַאנענטער   

. ן סוףַײיז אין דב זויַאן וא  

רןָאערן גיבא סיעלכװַא זןָאל -  

! רןָאי לטעַא דיקוק ניט אויף   

ץ!נַאט ַא ץ!נַאט ַא        

ץ!נַאט ַאקומט  עןבָאב ערד       

 

,נעַײקינדער מ ױא  

ה,קײן טענ טָאצו ג הָאבאיך   

- ערע וועגןַײא לעַאאויף   

!נטקעגןַאאײך גיין  טָאג לָאז  

- רןָארן גיבעא ליעסַאבוו זןָאל     

ָארן!י לטעַאף די ױקוק ניט א     

 

 

 

 

 

 



 

 

 דעמ ָאדלערס קלָאג
 

טהַאגע ליגלֿפסע ױגר לָאמַאך ױא בהָאאיך  ...  

. ַאהיןאון  ערַאה עןיִ לֿפ גלעֿפ´כ  

. טװַײדעם טויט שוין ניט  וןֿפין בן ואיך א יגנט להַײ  

...   ליעןֿפמיך ניט רירן, ניט  ןַאאיך ק

. לוטב סָאר שוין דמי ןֿפוען מ טהָא טַאּפצַארױסגע  

ַאהער!... קוקט ָא ניט ליגלֿפקיין    

:ל עס שוין ניטװיאיך  ?ןבלע ַײןמיר מ ױגט סװָא  

! ניט מער ליגלֿפ נעַײמ הָאב´כ זַא  

 

, רויףַאימל האין  ביזן הײב, מיך ליעןֿפ לעגֿפ´כ  

...   לָאער טיב, אבערגער יב, אלדַאוו ורךד

ףױף דערױדער ערד, א ומיך צ זןָאלָאּפרַא לעגֿפ´כ  

... לָאמ ַא ךָאק נריימל צוהצום  לָאז´כ  

, גוט ַאנץג ענטעטּפ, געעטָאװאיך געק יגל נטהַײ  

...מיר שווער יזא סָאאי ד - ןָאט ֿפץזי ַא  

טנין ױל עס שװיאיך  ?ןבלע סָאמיר ד ױגט סָאוו  

!ניט מער יגללֿפ ַײןמ הָאב´כ זַא  

 

ד?צינַאזענט איר  ּומיר, וו גטָאקינדער, אוי, ז  

!מיר וןֿפזענט איר  געריסןָאּפ  

ד,נּון ווַײטוט מיר מ װײ, און ווי הַארץן ַײווי רייסט מיר מ  

שיעור ַא ןָאלוט במיר  וןֿפאון ווי רינט   

,לוטבן ַײ, און שטילט מיר מעןיִ לֿפ ואוי, קומט גיך צ  

!ן לעצטע טרערַײ, מױנעמט־צו, א  

:ל עס שוין ניטװיאיך  ?ןבן לעַײטויג מיר מ סָאוו  

... ניט מער ליגלֿפנע ַײמ בהָא´כ זַא  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אױף קידוש השם
                 

, ערֿפַײאין  ָאליג ד´כ  

מיר םַארורענט ב´ס -  

,ערַײגעטר טערֿפָא  

.דיר רֿפַא ָאד ַארבשט´כ  

די שטערן ינצטערֿפ  

        , ן געצעלטַײאין ד  

גיסן זיך טרערן´ס  

. עלטװדורך אויף דער   

 

- ןבקר ַאיל װדי וועלט   כָאר:    

; מיט לעַאנט װײ          

                , ןברָאדער גוף איז געשט          

        ! ניט ערָאבדי זעל           

 

ענט אין קייטןהדי   

; איך קוים אויף בייה  

ן זיי בעטןױגדי א  

. ףוס עםד רעכגי  

, ערֿפַײלייגט אונטער   

! לױט אונטער אסגי  

:ערַײ, ביסט מיר טטַאכנ  

! ראלששמע י-   

 

- ! יסט איינערבדו  טָאג :כָאר   

. מיט לעַא גטָאז           

, ײנערב ידרענען ב´ס           

! ניט בערָאדי זעל            

 

לעבן סָאווײ, וועם ד  

! טַאכגעל לָאקיין מ  

,ןבשווע סלקנָאווען וו  

... טַאכנ יד גןָאי  

דער מינדסטער ךדָאווײסט   

;גָאאיך ז סָאוו סָאד  



 

 

רינצטעֿפווערט  מידּת  

.גָארט טװע´אײדער ס  

 

... - ןבקר ַאוועלט וויל די  כָאר:   

 

,ערֿפַײ סדָאס ױגייט א´ס  

הַארץ ... סָאד גטשלָאשטיל   

,געטרייער טערֿפָא  

ַארץ.ט קיין שמני ילֿפ´כ  

 

, ןבגעגע סטהָאדו   

וריקצט סדו נעמ ...  

, ןבלע סָאשווער איז ד  

. גליק ַא ןברַאשט  

 

ןרבק ַאדי וועלט וויל  כָאר:  - ...  

 

מורא ַא רטדָא נטַײש´ס -  

, ן זעלַײשרעק ניט, מ  

הורּתגיט מיר די  -  

! ראלששמע י  

, רידערב, נטערָאנ  

, טָאאיז ג ענטָאנ  

ימלשע לידערה  

! א ח ד :זינגען  

 

ןרבק ַאיל װעלט װ יד כָאר:  - ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נעבן קלַײזל
 

! , דירה, משרגןָאגוט מ-   

ג - !, יענקעלע, דיררגןָאוט מ  

ר?יד בַײ, המש, סעּפערט זיך עה סָאוו -  

?מיר ַײב ןרעהזיך  לָאז סָאאיי! וו -  

:ן איז צוקער־זיסבלע סָאד  

. יסֿפ ידביז  ָאּפק עםד וןֿפ רצטװַארשֿפַאאיך ווער   

. טכרעבלעבן  סָאט. דבײגן בלע סָאד  

?טכגערע רשֿפין אבאיך וויין. איך   

 

! , דירה, משרגןָאגוט מ-   

! נקעלע, דיריע, רגןָאוט מג -  

?ירבַײ ד, ה, משעסּפע יךערט זה סָאוו -  

?מיר בַײערן הזיך  לָאז סָאאיי ! וו -  

, ךָאוו נצעַאג ַאגער הונ ךאי  

. .. ךָאנ ןּפוועל איך שלע ַאנגניט ל  

! טכאיז שלע´, סהמש :טַײשרַײב וו סָאד  

?טכגערע שרֿפאיז א ַײבוו סָאד  

 

 

!, דירה, משרגןָאגוט מ -  

!, יענקעלע, דיררגןָאוט מג -  

?ירד בײ, ה, משסעּפערט זיך עה סָאוו -  

?מיר בַײערן הזיך  לָאז סָאאיי! וו -  

,לטַאאון ק סַאאיז נ הרדיאין דער   

.לדבַא ןֿפרװַאסױרַאוועט מיך  סבָאלעבַאדער   

,טכנע נצעַאדער מוח טריקנט ג  

?טכגערע שרֿפאיז א סבָאלעבַאדער   

 

!, דירה, משןָארגגוט מ -  

! , יענקעלע, דיררגןָאט מגו -  

?דיר בַײ, ה, משעסּפערט זיך עה סָאוו -  

?מיר בַײערן הזיך  לָאז סָאאיי! וו -  

,מיר געווען בַײאיז  ּפריץדער   

,צײן די ןּפרשטוֿפַאאים געמוזט  הָאבאיך   



 

 

... טכעה ַא סערװַא יןמיך, ווי א רףװַאאיך   

?טכגערע שרֿפאיז א ּפריץדער   

 

! רדי, ה, משרגןָאט מוג-   

! ירד, יענקעלע, גןָארגוט מ-  

?ירד בַײ, משה, עסּפערט זיך עה סװָא -  

ר?מי בַײערן הזיך  לָאז סָאאיי! וו -  

, טולבמיט  ּפַײ, איך שנקַאין קרבאיך   

  ... טניאין ביקור־חולים נעמט מען מיך   

... טכלי ַא װי סגיי אוי, איך ברַאאיך שט  

! רעכטאיז גע טָא, ברודער, גַאש  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ּפסח
 

, הׂשמע ַא, ערד, קינָאציילן דרך דעַײאיך וועל א-   

!מיך דָאט־אויס רעה, אוי, ןָאֿפזיך געטר טהָא´ס סָאוו  

,ןרָאֿפזיך געט טהָא´ס סָאוו       

ןָאֿפלֿפַארזיך  טהָא´ס סָאוו      -  

. ערן דיךה, וויי, זיידעניו, מיר ויאאוי, וויי, זיידעניו!   

 

. געזונגען הגדהם טיש די ַײב ןהָאביר מ  

! גָאט ערכריילעֿפ ַא -געוועזן  חסּפ  

ליעןֿפזעען מיר שטיינער  לוציםּפ               

! יןַאהאון  ערַאה       

! גָאקל ַא, רמעָאי ַאאוי, וויי, זיידעניו, אוי וויי, זיידעניו, -   

 

... לןֿפַאלען געהרׂשן ַײמ ױגשטיין איז אין א ַא-   

.רהָא ַאט אויף ױט ונעםֿפקינד איז געווען  סדָא  

, ןָאכגעקר רענצטעֿפען דורך די ַײנזיי ז      

... ןָאכגעריסן, געבר      

! רָאווי, זיידעניו! אוי וויי, זיידעניו, וויי איז די י ױא  

 

, , די קישנס געריסןןָאכרבענקלעך געבדי -   

ערד ערדווי שניי אויף  לןֿפַאאיז גע וךּפ ערד ...  

ניגון ןכריילעֿפ ַאאון מיט       

... גןריאון געש טֿפַײֿפגע בןהָא      

!שערטבַאאומגליק  ןַאאוי וויי, זיידעניו! אוי וויי, זיידעניו,  -  

 

... מדרשה־תיב ױסדעם גר לןבַאֿפַא נעןַײזיי ז -  

ץ!רַאזער שמדען און טיף אונװגעי גרויס איז װ  

,  צעריסן ריםֿפדי ס      

... און צעשמיסן לעקטֿפרֿפַא      

סָאד זדאונ ַײס, ניט רעניודוויי, זיי ױ! אעניודאוי ווי, זיי -  

 הַארץ!

 

ה ...צו דער לווי סןָאגעג טהָארעגן  ַא -  

?גָאט זיקןָאד עםד רגעסןֿפַאער וועט װאוי,   

,ריםֿפדי ס לטןַאהַאב טהָא´מ זַא      



 

 

... ריםֿבק לעַאגעוויינט  ןהָאב      

!גָאקל ַא, מערָאי ַא, עניוד, זייװײ! אוי עניודאוי וויי, זיי -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ּתנחום דער טרובַאטש
 

טַאקורַא צײלןרך דעַײאיך וויל א  

, טעָאכָאס ױמיט גר קעַאט  

טַאלדָאס ַא רֿפַאגעדינט  הָאב´כי װ  

. טעָאאין די ערשטע ר  

 

טשַאנגוי ַא! םָא! טרםָאטר       

, נערבײין איך געווען מיט ב       

, טשבַאטרו ַא רֿפַא טַאכמיך געמ טהָאמען        

. ווי קיינער ילטּפגעש הָאבאיך        

! רַא־ַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טרַאט       

. י קיינערװ ילטּפגעש הָאבאיך        

 

נגניט גרי יזא´, סגןָאאייך ז וויל´כ  

, עןבע צו טרוובאויף דער טר  

נקּווו ןֿפזיך אוי רשטייןֿפַאמוז מען  ָאד             

. ןהָאב רןאון גוטע אויע  

 

"! וי"ּפ ןַאכ! צו מםָא! טרםָאטר       

, ערנגגריך ס ַא, איז ןבלע´כ       

זויַא טָא ילןּפמוז מען ש ָאד       

.ינגערֿפ ידמיט  ןַאכאון מ       

! ַא־רַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       

. ינגערֿפ ידמיט  ןַאכאון מ       

 

, ךַײא רֿפַא רלייקענעןֿפַאאיך וויל ניט   

, ילןֿפ ריילעךֿפמיך  לעגֿפאיך   

סך ַא רָאלעך גיקשט עגלֿפאיך  זַא  

. ילןּפע שבן טרוַײאויף מ  

 

דַא! אין ערשטן ריםָא! טרםָאטר      -  

. לןמיך שטע ירדנַאמָאק ערד לעגֿפ       

, דַארּפַא ןֿפאוי ילןּפש עגלֿפאיך  זַא       

. נקוועלןָא ירדנַאמָאק רדע גֿפלע       

! ַא־רַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       



 

 

. נקוועלןָא לַאר גענערדע עגלֿפ       

 

, ײװאויף צ ָאּפטיילט זיך  יעיוויזדדי  זַא  

, עסגרוי סנעָאיזַארנג  

:געשריי ַאטוט  לַאגענער ערדאון   

"! ַאיסטרויס, םָאדָאווװז, ַאווַארּפס"-  

 

ןַײרַא לטֿפַא ָא! דםָא! טרםָאטר       

, זןַײא וןֿפקול  ַאע מיט בטרו יד       

, ןַאבַארבַאדער  ט־אונטערֿפעלהאיר  וןא       

. דעם חזן לעךרענגי זיװ       

! רַא־ַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       

. חזן עםדערלעך זינגווי        

 

, שווער זויַאאיז  סָאװרעניַאאויף די מ  

; המלחמ ַאווי אין  ךַײגל  

, ערַאה און ַאהין ןֿפלוי טןדַאלסָא  

הנשמ ערדמיט  ינעןּפ ...  

 

נטַאיקוזמ רעד! םָא! טרםָאטר       

, הטוע ײןז טינ זיך רָאט       

           - נטהַא ערדמיט  ךַאמ ַאטוט  לַארנעדער גע     

. ּו"יָאּבטָא´ק"ער שוין  ילטּפש       

! ַא־רַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       

. ּו"יָאּבטָא´ק"ן ױער ש ילטּפש       

 
, טֿפַײנ עםד רָאג גןָאמוז מען של לָאמ ַא  

. ערַײכגל יזא כץלעװײינטערה  

נטהַאיקס אין דער ב ערדמיט  טןדַאלָאדי ס  

. ערבַײכ ידף ױן זיך אײגל  

 

נגעגרייטָא טהָא´! מםָא! טרםָאטר       

,ךָארּפָאמיט  עסערֿפ נצעַאג       

, ייטהשטילער ילןּפט שסייה לַאגענער ערד       

! ךָארָאערן קײן שהניט  לָאמען ז       

! ַא־רַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       



 

 

! ךָארָאערן קיין שהניט  לָאמען ז       

 

רטָאם דע וןֿפ טןדַאלָאס ידזיך  זןָאל ָאד  

. קעַאטַאדער  וך צַײגל  

רטָאאון ד דָא, לן, קויעסבמבָא  

! קעַארא טומ ַאאיז ´ס  

 

ןָאנבאוי וןֿפ! םָא! טרםָאטר       

, ערֿפַײאיך און גיי אין  ילּפש       

, ןֿפָא רן דעבוועל איך לע לןֿפַא       

. ערַײזי איז מיר ט רעםָאוו       

! ַא־רַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       

. ערַײזי איז מיר ט רעםָאוו       

 

, ועותֿבש רוםַא המלחמ ערד ךָאנ  

, ןבלירקדע ייםַאהאיך מיך  הָאב  

, סֿפו ַא ןָאין באיך  זַאדערזען,  טהָארחל  זַא  

. ןבליבאיז זי חלשות גע  

 

. ! ניטע ווייןםָא! טרםָאטר       

. ןבן לעַײרחניו, מ       

לײןַא טָאג זַא ךדָאט סדו זע       

! ןבלע ַײןמ טעוועטַאגער טהָא       

! ַא־רַא־רַא־טַא! טרַא־רַא־רַא־טַאטר       

! ןבן לעַײמ טעוועטַאגער טהָא       

 

 אוי, וויינען, רחלע, איז מיאוס,        

:רגןמָאער די טרערן אויף באי זָאל  

- וסֿפ ַא ןָא, צי וסֿפ ַאצי מיט           

!ןָארגן זױש טָאוועט ג רֿפַאערד  

 

לײןַא! דער קייסער םָא! טרםָאטר       

, געגעבן לַאמעד ַאמיר  טהָא       

ען צו זעןװגע כהאים זו הָאבאיך       -  

! ןבוועל איך לע רָאי ערטדונה       

! ַא־רַא־רַא־טַאטר! ַא־רַא־רַא־טַאטר       



 

 

! ןבוועל איך לע רָאונדערט יה       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די שיף
 

, ט, אויף דעם ים, אויף דעם גרויסןַײ, ווטָארד  

;שיף ַאמויער,  ַאווי  סייט, גרויטש           

, אויסן וןֿפאינען,  וןֿפענטשן מ טעז´מ  

. רויףַאאון  ַארָאּפ, ןֿפן, לויײעג  

         , דערקענען דאיַאווַאוועט זיי  ראי  

        . טערהזייער אומגליק גע טהָאאיר   

, , ווי עלנט זיי זענעןגןָאקל ײז  

. דרע ידווי  ַארץאיז שוו ניםּפ סָאד  

 

, גלידער לעַא רטַארדֿפַא, רטריקנטֿפַא  

נויט וןֿפער, הונג וןֿפ רמוטשעטֿפַא -  

, ערבריד רעמעָאנע ַײזייט איר מ´ס  

... דעם טויט ניםּפערע ַײן אויף אײעאיך ל  

, סדרּכ רןיטערע טרעב ָארנ  

. רגָאז צרות און וןֿפן בלע ַא  

, ערדדי רע ערַאסוו ָאסדן דַײטיף שנ  

. רקָא־יניודי שיף קיין  גןָאזיי טר  

 

,מוטער ַא הלמנַא ןַאזיצט  רטדָא  

ס,ף איר שויױקינד א רעמעָא סָאד  

,יטערב זויַא, רקַאשט זויַאזי ווײנט   

!מגליק איז גרויסואיר א -צי ווייסט איר   

- וירןב, געקסןעװַאזי איז ג ּו, וורטָאד  

... לייןַא מעַאטע־מַאט זטָארלֿפַא  

,רןױרלֿפַאיק בזיי אויף איי הָאטזי   

!ן מער ניט זעןױזיי וועלן זיך ש  

 

,יטערע טרערןבד וויינט מיט יִ י ַא  

,טַאכרשמֿפַא, גלטָארווֿפַא, מערטָאריֿפַא  

- ווערן רטָאד ערדוועט מיט די קינ סָאוו  

... טַאכדי נ ינצטערֿפאיז ´ס, נדזשעןָאלבזיי   

-? טן דעם סדרריכמיט וועם וועל איך  -  

.רקַאשט ױזַאזיך צעוויינט  טהָאער   

,די רעדער סערװַא סָאד ןַײדטיף שנ  



 

 

.רקָאו־ינידי שיף קיין  גןרָאזיי ט  

 

,רעדנקי יצלעךּפזיך  לגערןַאוו רטָאד  

.ת־דםּפקיין שום טי ניםּפאין   

!נדערּווו ַא אידווַא´ס ?איר טעגרֿפ סָאוו  

:םּתסהזיי מוטשען זיך מן־  

 

, ביסן ערדט, יעױרבשטיקעלע  סָאד  

... ייןװקינד מיט גע עםדאויך  ןָאקומט־  

אויף שטיקער געריסן טהָא הַארץ סָאד  

. צו זען רןעדי טרערן, די טר  

 

, שטערן יד נגעןעגַאגרשוין אונטע  

רטָא עםדאויף  ןָאקט־ור לקןָאוו ַא -  

, יטערע טרערןבנען די ַײז סָאד  

... רטָאט־דָאטרערן,  סענעֿפַארגָא  

,יעדער וונטַאגעד טהָא רֹואּכ  

ָארג,איז דער צער און די ז עקַאװ  

- ן די רעדערונט. אַײגעש טהָאדי זון   

שױן געברַאכט קײן ניו־יָארק.די שיף   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ַא בריװ ֿפון ַאמעריקע
 

, ערע מוטערַײ, טמעַאערע מַײט-   

הַארץ! שרּכ, ערַײט ןַײדו מ   

ביטער זויַאן װײ, ווי איך ודצי ווייסט   

ַארץ?ן שמַײמ ָאי טיף איז דװאון   

, וועקגעגעבןַאאיך ניט  לטװָא סָאוו  

! ליקב ַאאויף דיר  ןָאט לָאאיך ז  

, ןבלע סָאד טדיר געשטרעק רֿפַא לטָאאיך וו  

...   קומען צו דיר צוריק לָאאיך ז

 

, רןָאי זיקעָאד דיאיז ניט ´ס רָאנ  

נג:לצדיַא ןָאמען קען גיך ט סָאוו  

רןֿפָאניט  ירדקען צו ´כ, מעַאמ -  

! נגניט גרי סדָאן איז מיר ַײבשר  

, מורא טהָאניט, זי  זטָאניו להלא  

, ציטערט זי זיװ"רי"ּפם דע רֿפַא  

, הורֿבן דַײמ דקינ יצעלעּפ ַײןן מוא  

. וענטלעך צהמיך מיט אירע  לטהַא  

 

:רט מיר גרינגערװעאיך זע זי  זַא  

! זי רעדט װיערן ה לסטָאדו ז  

ערנגיֿפזט מיטן גרויסן ַײווי זי וו  

... טרעטּפַא עניוסבַאבאויף דער   

, ניַאן סַײנג, מון שײנער יַײאון מ  

! ענטה רע טהָא לדענעָאג - עטברַא  

        ," אני הדומ"שוין  גטָאז הל´המש  

...   רקענטדעניט  לסטוװָארחלען 

 

מאּתסהזײ מן־ נסטָאדו דערמ  

... ט רָאד וודאיַאענטשסט זיי באון דו   

, מעַאערע מַײגריסן, קושן דיך, ט ײז  

רטָאאיין וו ךָאנ רָאגעזונט! נ ַײז :       

ועותֿבש ֿבמיר ער ןהָאב טַײרצָאי -  

, גןָאז טןַאט עםד רטָאד דו לסטָאז  

גרוס ַא ָאּפאיך שיק אים  זַא ...  



 

 

 

, רערע מוטעַײ, טמעַאערע מַײט-   

הַארץ! שרּכן טייער, ַײדו מ   

יטערב זויַאן װײייסט דו, ווי איך װצי           

ץ?רמַאן שַײמ ָאאיז דאון ווי טיף   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער מַאמעס ענטֿפער
 

ריוובן דַײאוי,   

מיר טיף טהָא  

; צעשניטן װײאויף צ הַארץ סָאד  

לייןַא טָאג          

, געזען טהָא  

. געליטן הָאבאיך  ָאסוו  

רטָאוו סיעדע       

ריוו צו מירבאין        

; זונדערבַאאיך אויסגעקושט  הָאב       

געווען ביןאיך        

ירדן בנע       

. נע קינדערַײאון נעבן ד  

 

, ןעבעט גװ טָאג  

 מיר וועלן זיך זען -

; ערײנט קנין ווייסט װיל טסָאג  

מען וועטוק  

, ײןג וצ גָאט ערד  

. ערײנמען וועט דער שוק  

מען וועטוק       

, צו גײן גָאר טדע       

; ערײנש ערדט װעקומען        

ַײןז לָאמיר ז       

, ןוז ַײן, מירד רֿפַא       

!רנעײב דַײנע רֿפַאן וא       

 

גָאד, ניט קלינק  

, ײןיט וונן וא  

; רשליסןֿפַא הַארץ ָאסד סטֿפרדַאדו   

דעלֿפ עםדאויף   

, עןװאיך געין ב  

. גריסן זןָאל טןַאדעם ט  

, קרוין ַײן, מוד  

, הַארץן ַײדו, מ       



 

 

; כהרב מעסַאנעם צו דער מ       

, סגרוי זויַא       

, ץרַאן שמַײמ ָאד װי       

ה!צלחהן דַײן ַײז לָאז        

 

 זיי געזונט

קינד וןא װַײבמיט  -  

; ע מוטערַײטר ןדַײין ב יךא  

טוװײנסזשע  סװָא  

, צינדַא ױזַא  

?יטערב זויַאזיך  גסטָאקלבַא          

 

 קומען וועט

, גָאדער ט לָאמ ַא  

 קומען וועט דער שיינער!

יט ווײןנקינד           

, גָאאון ניט קל  

! ריינעב מעסַאמ ערד רשויןֿפַא  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 װי הַאלט איך דָאס אױס?
 

. ןבלע´כאיך ניט,  רשטייֿפַא -אויס  סדָא ךאי לטהַאווי   

. שערטבַאשוין  ױזַא טָאג וןֿפ דאיַאװ´ס  

, שטיקעלע לעבן סדָא וֿביעדן איז יום־ט בַײ  

. ווי די ערד ץרַאן שוובלע סָאמיר איז ד ַײב  

, שוין ניט איינער עגטֿפר סָאד -ווען  ֿפַאראון  סָארווֿפַא  

! סיסט גרויבדו  טָאג :די קשיא ערטֿפרענטֿפַא´ס  

. די ביינער וןֿפ רךַאעס טריקנט אין מיר דער מ  

! ניט אויס סדָא לטהַא, איך סניט אוי סָאד לטהַאאיך   

 

, דערװּונ ַא איַאװד´ס -ס ױא סדָאאיך  לטװי הַא   

, יסֿפ װָאלענע, געשעַאֿפשל ַײנעמ לעּפש´כ װי  

... ערנדקי מעָארעע ַײנמיט מ םַארו שעדזנָאלב´כווי   

:טסווי וןא צטערֿפינם איז מיר וי איך קװ, גײווי איך   

, ןליגט ני  מָאן דָא טָאר, ײןט שטנימען  ָארט ָאד  

... סַארױ תוחכ די מיר וןֿפנעמט מען  רטָאד  

גון:ינעם ײגענם אדעער איך האון אומעטום   

! סױניט א סדָא לטהַא ין, אױסניט א ָאסד לטהַאאיך -   

 

,םָארעך, צי רַײך, צי ַײא ןֿפו רדעיע, ױא  

. עזעןג דאיָאװלם עו־ביתדזער ונא טהָא  

, םֿבריע קֿפינצטער, ענעָאכרבשטײען צע רטדָא  

. ןװײגע ַאם גײט ֿבריק די ןֿפואון טיף   

, ברא רעדיע רן מיאי ןעברָאכצ יןא ױזַא  

... סױגר יזזי א װי, צטערֿפינעלט װ יד ױזַא  

! רֿבק ינצטערערֿפן ַײ, מערכף גיױך אדיק דעאוי,   

! ױסט אני סָאד לטהַא, איך ױסניט א סָאד לטהַאאיך   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 עס זינגט זיך ניט
 

, רך זייעַײמיר, איך בעט א ערטֿפאוי, ענט  

?עןנגצעזו זויַאאיך מיך  בהָא סָאוו  

, שווער זויַא ןָאלעבן קומט  ָאסד  

. רונגעןּפט צעשני קערשטָאווערט  הַארץ סָאד  

 

...   לוטבזיך  טֿפטרי רטןָא, אי דָאאי ד

! לידער עכיילעֿפר, ר, אירשטומטֿפַאאוי, ווערט   

, ערד, בריטריטעברֿפַאלעבן איז  סָאד  

. זיך ניט נגטעס זינגט זיך ניט, עס זי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 די זון
 

, עןַאנגגעגױֿפדי זון איז א  

...   רטָא ןדנט אין יעַײעס ש

עןַאנגימלשע געזהמיט   

. רטָאאון ד דָא לֿפײג עןיִ לֿפ  

, ער! זיסע לידער קלינגעןה  

רויסַא ץרהַא סדָאעמען נזיי  ...  

עןנגזיַאזיי קלינגען, זײ ב  

. זי איז גרויס װידי וועלט   

 

, נעןַײדי זון ניט ש לָאווי ז  

:רײעןֿפזיך נישט  ייגלֿפדי    

, נעןַאד וןֿפאונדז אויס  ירטֿפ טָאג  

! , אויס געווייןרןאויס טרע  

...דןבונגעױֿפן אױענט שהדי   

... ט די קייטיגל ןָאכצעבר  

, נדןּורשווֿפַאדער גלות איז   

! צער און לייד נדןּורשווֿפַא  

 

ן וועט זינקעןודי ז ןַאיז ווב -  

! ןַײעסטן וובדעם  טַאנגדערל  

:לחײם וועל איך טרינקען  

!ןַײמצליח ז ָאטג זָאל  

,דעררילחיים אונדזערע ב  

!נדֿפרַײלחיים אונדזערע   

,ערידויך, איר, להויך, קלינגט הקלינגט   

.נטהַײווי  ױזַא מידּתאויף   

 

,עןַאנגגעגֿפדי זון איז אוי  

... רטָאנט אין יעדן ַײזי ש  

נגעןַאימלשע געזהמיט   

.רטדָאאון  ָאד ייגלֿפ ליעןֿפ  

.לידער קלינגעןער ! זיסע ה  

... רויסַא הַארץ סדָאזיי נעמען   

זינגעןַאזיי קלינגען, זײ ב  



 

 

.די וועלט ווי זי איז גרויס  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

רה און רֿבקהׂש  
 

, מעסטריווקעַאכר ײןין געקומען קבאיך  זַא  

:טערס געזעןסצווײ שײנע שווע רטָאאיך ד הָאב  

, הקֿבר ערעדנַא די, רהׂשן סייהגע טהָאאיינע   

. געווען סדָאזענען  לותּכשײנע  װײצ  

, המעל ערַאנד ןַא טהַאגע טהָאזיי  ןֿפו עדיע  

:רטָא ןֿפאוי ָאּפק ערדמיר  טרײרדֿפַא ךזי טהָא דָא  

ה,לּכ ַא רֿפַאאיך מיר נעמען  לָאז ײז ןֿפו װעלכע  

?רטװָא סָאן דבאיך גע לָאיידע זב וןֿפע װעלכ  

 
 

.ך נישט קוקןלַײן קען מען גױגלעס אהרׂשאין   

זײ. נעןַײש ױזַא מוזּתזון אין  דיווי   

,דן, זײ קוויקןרײ, זײ ןַאכלען, זיי לכזיי שמײ  

,מיט זיי רָאקוק נ ַאזי טוט  זַא, ץרהַא דָאס  

,ערֿפַײרענען ווי בס אויגן הקֿבר ערָאב  

ד:דער ער יןטיף א סָאווי די קוילן, וו װַארץש  

,ערַײן טבלע סדָאט זײ אויף, ווערט הײבזי  ַאז  

... ן קיין ווערטבלע סָאד טהָא - ָאּפרַאזיי  זטָאזי ל זַא  

 

,לעךכיבאיר ניט אין די  ינטֿפגע הרׂשווי  עכזעלַא  

... זען רָאנ לטָאאיר ז -זי  טהָאענט ה ענעדלָאג  

,ךכלעשי ענעדלָאג רַאּפָאזיך  רֿפַא טֿפעהגעױסא טהָאזי   

ײן".ג ּפהעל איך צו די חו"װזי,  גטָא, זזײ"אין "  

,קלײדל ַא גענייטױֿפא טיקַײרֿפאין איין  טהָא הקֿבר  

... ריֿפ דער יןא רמי בצולי ןָאנגעטָאזי עס  טהָאת באון ש  

דלמיי סדָא טָאעט נעמען װ װָאסן דער, זַײגליקלעך וועט   

!צו רָאך נַײקוקט א ?איר שיינקייט גטָארמֿפַאווער   

 

ןהרׂש ערוימטַײנגסוד אין אוייער א ַא לָאמ ַא הָאבאיך  -  

. קינד יצעלעּפ ַאנט ווי װײזי זיך צע טהָא  

,רןֿפָאביסטו געקומען צו "זי מיך,  טֿפרעג, "סָאוו קעגן"ַא          

?"דער ווינט ערצוַאה טַאכרבגע דיך טהָא סָאצו וו  

, ּפהדי ווילדע קלי ילטּפזיך אין מיר צעש טהָאעס  זַא  

.ענעם סודײגערוימט דעם אנגן אייהקרֿבאיך  הָאב  



 

 

! ּפהחו ַא רירֿפשטעל  - ?קוש ַאלסט װי ו! דרַאנ"  

!טָאעדֿפיסט ניט ב וד, קעהָאּפניט  רין דיבאיך   

 

, ן מיר עצותגעב, און געטַאכגעקלערט און געטר הָאב´כ  

; טַײז ַאאויף  הושב די וועקגעלײגטַא בהָאיז איך ב  

, לײצעסּפאויף די  סיֿפ ידמע מוז נעמען  ניםּפ ַא טָא  

. שטּפ ַאאיך געלערנט אין דער גמרא  הָאב זויַא  

, ןליבט געקניאיך מער  הָאב ןָא לָאדענסטמ וןֿפ  

... גוט ַאנץן געדענק איך גרֿבקהן און רהׂש רָאנ  

... בחור געבליבן לטערַא ןַאין ב, איך ױא  

!מיך שוין ניט רעגֿפ, החרט הָאבאיך  באוי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טרערן
 

, גןָאאין צווייען איז גרינגער צו קל זַא, גסטָאז וד  

ץרַאער דער שמנגיינען אין צווייען ווערט גריװצו  -  

  ?גןָאז ָאסרודער, ווי קענסטו דב ַײןמניטע, , ױא

, גןָאצו טר קאומגלי סָאד רעראין צווייען איז שווע  

. הַארץ סָאד קלעמעןֿפַארטרערן  עכזעלַא  

 

 : , איינס קען איך דיר שווערןגןָאאיינס קען איך דיר ז  

, ייטהשטילער ַאנגאיך אויסגעוויינט ל הָאב ץרהַא ןַײמ  

, ערןרנע טַײניט זען מ לעגטֿפך ַײא וןֿפווען קיינער   

, ערןהאין שטילן מיך  לעגטֿפ לייןַא רָאנ טָאווען ג  

. דַײן למַײ, רצע ןַײיר ווערן ממ רענגגרי לעגטֿפ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אױף איר קֿבר
 

, טןַײדעם ים דעם וו וןֿפ  

, גןרָאד געטַײמיך ל טהָא  

ין צו דיר געקומעןב´כ  

. גןָאקלבַאצו  רֿבן קַײד  

 

, ןָאכ, צעברלטַאין ב´כאוי,   

, רֿביעדער א יזמיד א  

, האיז מיר, דינ ינצטערֿפ  

. רֿבדיר אין ק ַײווי ב  

 

, ית־עולםב, אויף דעם רטָאד  

,לטןַא, דעם עלדֿפאויף דעם   

,גןָאמען דיך געטר טהָא  

.לטןבַאהַאמען דיך  טהָא  

 

, םרורויף, קײן דַא רטָאד  

        , נעןָאערמדמיך  ךיל איװ  

ריםֿבק לטעַאצווישן   

... נעןַאן שטיין געשטַײד יזא  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

בלוטיקט מַײן הַארץ´װָאס מער ס  
 

, ץרהַאן ַײלוטיקט מב´סמער  סָאוו  

, אין אים קעלט ילֿפ´כמער  סָאוו  

ץרַאן שמַײמ ערֿפמער טי סװָא -  

טער די וועלטַײוו ראיז מי  ...  

 

, ץרהַאן ַײלוטיקט מב´מער ס סװָא  

, טהָאדן עס ַײמער ל סָאוו  

הַארץן ַײמ ערֿפמער טי סָאוו -  

!טָאג ץלַאאיז מיר נענטער   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דער ֿפָאדעם
 

, לטןבַאהַאזיך  טהָאדי זון   

. ָאן ניטױאיז ש ַײןאיר ש  

 איך נײ און ניי,

 איך זע, איך זע

. ָאזי איז שוין ד - טַאכדי נ  

דלָאמיט דער נ ךָאיעדער שט  

... רצןהַאאין  ךָאשט ַאמיר  וטט  

ןּפַײן ַײקיינער ווייס נישט מ  

. רצןַאנע שמַײן מוא  

  

,ניםּפ ָאס, דםּפני סדָא      

; ַאסלבט ױר טדע װי      

עםֿפָאד ערד, דעםֿפָאדער               

. ַאסן נערטר ןֿפו      

 

, ןברָאאיז געשט טעַאדער ט  

. לָאיטּפאין ש מעַאמדי   

נײ און יןא נײ,  

 איך זע, איך זע

. לָאמ לעַאייטיק װאיר   

מעןַאצו דער מ ןָארגגיי מ´כ  

טַאכנ נצעַאג ַאאויף  -  

:טַאכרבגע הן נשמַײר מדי הָאב, איך מעַאמ  

 

... ניםּפ ָאס, דםּפני סדָא      

 

- נאיםּת די געשיקטָאּפ טהָא ודד  

!רָאנע יַײווײ איז מ  

,ן נײואיך נײ א  

 איך זע, איך זע

!רָאער מיך ג טהָא רטַאגענ  

.מיידל נדערַא ןַאער גייט   

... , מיט געלטָא, יהלּכ ַא  

!לטװען ַײמ יזא ינצטערֿפוויסט און   



 

 

 

... ניםּפ ָאס, דםּפני סדָא      

 

עטַארבערסטער װדער ש בַײ  

. מיר רֿפַאילד ב דסדו ײטשט  

, און נײ נײ יןא  

זע, איך זע יןא  

! ער מיט איר יזך איקלעגל  

?קדילוש ָאד זיאיז  סװָא ָארנ  

... הַארץ  ַאך ױא ךדָא טהָאזי   

ַארץ!עם שמײגענם אדעזי  ילטֿפ שרֿפא   

 

... ניםּפ ָאס, דםּפני סדָא      

 

, עןױסגעגַאנגט איז אליכ דָאס  

. גָאן קלַײמ ױסייט ניט אג´ס רָאנ  

, ן נײונײ א יןא  

זע, איך זע יןא  

.גָאט רןװָאן געױש יזא´ס  

. םֿפָאדער דעך זי טהָא ןריסגעָאּפ  

... װײ ף צױא הַארץן ַײמ װי  

. אױף זײ ןָאּפטר רערןן, טסגי רערןט  

 

... ניםּפ ָאס, דםּפני סדָא      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 אויֿפן ּפריּפעטשיק
 

 אויֿפן ּפריּפעטשיק

 ברענט ַא ֿפַײערל,

 און אין שטוב איז הייס,

 און דער רבי לערנט

 קליינע קינדערלעך

בית.-דעם ַאלף  

 

 זעט זשע , קינדערלעך,

 געדענקט זשע , טיַיערע,

 ווָאס איר לערנט דָא;

  זָאגט זשע נָאך ַא מָאל,

 און טַאקע נָאך ַא מָאל;

ָא! –ַאלף קמץ   

 

  לערנט, קינדער,

-מיט גרויס חשק  

 ַאזוי זָאג איך אַײך ָאן;

װעט גיכער´ווער ס  

 ֿפון אַײך קענען עֿברי,

 דער בַאקומט ַא ֿפָאן

 

  לערנט, קינדער,

  הָאט ניט מורא,

 יעדער ָאנהײב איז שװער;

  גליקלעך איז דער,

-ווָאס הָאט געלערנט ּתורה  

 צי דַארף דער מענטש נָאך מער?

 

  איר וועט, קינדער, עלטער ווערן,

  וועט איר ַאליין ֿפַארשטיין,

 װיֿפל אין די אותיות ליגן טרערן

  און ווי ֿפיל געוויין ...

 ַאז איר וועט, קינדער,

  דעם גלות שלעּפן,

  אויסגעמוטשעט זַײן,



 

 

-זָאלט איר ֿפון די אותיות ּכוח שעּפן   

  קוקט אין זיי ַארַײן!

 

ענט ַא ֿפַײערל,אויֿפן ּפריּפעטשיק בר  

  און אין שטוב איז הייס.

 און דער רבי לערנט קליינע

 קינדערלעך

בית.-דעם ַאלף  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 אהרן-דער שדכן משה

 
 װָאס הָאט מען דָא די װעלט צו נַארן

 און צו רײדן ַאזױ ֿפַארשטעלט -

 איך בין דער שדכן משה-אהרן,

 און ס´שמט מיט מיר די װעלט.

 מיך קען אי רַײך, מיך קען אי ָארעם,

 איר קענט מיר גלייבן אױף מיין ווָארט,

 ַאז איר װעט ֿפָארן קיין צֿפון ָאדער דרום -

 טרעֿפט איר מיך ּתמיד אויף מַײן ָארט.

 

 אין די ּפערעדניעס הָאב איך ֿפַײנט צו ַארן,

 ס´מעג בַײם גרעסטן נגיד זַײן!

 "ר´ משה-אהרן, ר´ משה-אהרן,

 איך בעט אַײך, קומט אין זַאל ַארַײן!"

 ָאדע,רער מ ךָאנ שועליַאּפגיי איך מיט דעם ק ָאד

 דָאס העלֿפט צום שידוך גָאר ַא סך -        .

 הײבן חײב איך ָאן צו  ֿפון דער ּפַאגָאדע,

 דערנָאך גיי איך איבער צו דער זַאך.

 

 דָא מוז מען װיסן װי צו דרײען דעם שליסל,

 ָאט דָאס ֿפַארשטיי איך ַאקורַאט,

 דָא מוז מען זַײן ַא דָאקטער ַא ביסל,

 און טַאקע ַא שטיקל ַאדווָאקַאט.

 סעקרעטן לעַאיסן װמוז מען  דָא

 און ווי דער דַײטש זָאגט: "זַײ ניכט דום!"

 רטרעטןּפָא לעַא סױרַאעם איך נ

 און צעלײג מיך מיט מַײן קרָאם...

 

 נומער איינס: קוקט מיט מַײנע אויגן,

 :ןַײז טני לָאער זרגע לָאקיין מ

 זי הָאט זיך אונטערגעשּפַארט מיט דעם עלנבױגן,

 קלוימערשט קוקט זי אין בוך ארַײן.

 דָא מעג מען אַײנשטעלן דָאס לעבן,

 מען דַארף נָאר הָאבן ַא ביסל קורַאזש,

 דָא גיט מען ֿפוֿפציק טױזנט, כ´לעבן,



 

 

 און ַא קווַארטיר אין בעל-עטַאזש...

 

 ווָאס זָאגט איר עּפעס אויף דעם ַאנטיקל,

 אין אירע אויגן איז דָא חן ַא סך,

 איך ווָאלט מיר גענומען ָאט דָאס שטיקל,

 איך זָאל זַײן ַא בחור, שווער איך אַײך...

 נָאר זי איז משגע מיסּתמא,

 :טַאקורַא ןֿפאיר ניט צוטרע ןָאאיך ק

 איף הָאב איר געבן ַא דָאקטער, שרַײט זי: "מַאמע!

 נײן, איך וויל דװקא ַא קַאנדידַאט!"

 

 הָאב איך איר ַא קַאנדידַאט געֿפונען,

 איך הָאב אים אויסגעקרַאצט ֿפון ארץ-ישראל -

 שרַײט זי: "מַאמע"! - זי איז ֿפון דעם זינען -

 זי וויל ביידע מיט ַא מָאל ...

 

 װָאס זָאל איך אַײך זָאגן, גלייבט מיר ַאלע,

 :טולצעד שוטּפזיך, איך ווער  כטַאמ´ס

 דָא גיב ַא חתן, דָארט ַא ּכלה,

 יענעם שיק צוריק דָאס בילד...

 טַאטעניו! ביז מען דערלעבט צו הערן,

 ַאז חתן-ּכלה הָאבן זיך געזען,

 מען גיכער משוגע ווערן ןָאק

 און ֿפַארלירן ַאלע ציין ...

 

 די קָאן נישט ֿפָארן - זי הָאט בַאקומען דעם קַאטַאר,

 בַײ אים הָאט זיך צעברָאכן אין װעג ַא רָאד,

 די װיל זיך מיט אים זען אין טעַאטער,        

 דָאב ַא ין, אדנַאסלױא יןא - ערעדנַאי ד...

 ווָאס טױג אייך דָאס ֿפָארן און דָאס ריּפען -

 עןװלעבן, בעסער גע´ניט, כ דער לטָאוו

 הוּפח ַא לןזיי גיכער שטע זןָאל

 און זען װעלן זיי שוין במילא זען.

 

 יז געלונגעןאדער שידוך  זַאאון 

 און איך הָאב אין אים גָאר ֿפַארגעסן גָאר,



 

 

 זינגעןבַאגוט  ןָא יךהײבן זיי מ

 און צו ֿפַארשעלטן מַײנע יָאר...

 סןרַײצו  ּפדי קע בַײ ןָאן זיך ײבזיי ה

 און צו ֿפַארשעלטן דָאס געבײן ...

 לָאזן זיי זיך רַײסן, לָאזן זיי זיך בַײסן,

 לָאזן זיי זיך ַארױסנעמען די ציין...

 

 זיצט אויבן טָאג זַא, טניצי ווייסן זײ 

 און ֿפירט אונטן מיט זַײן גרויסער הַאנט,

 און מיך הָאט ער צו דער מדרגה רערהױבן,

 איך זָאל זַײן ַא שדכן אין גַאנצן לַאנד.

 

 זַײט מיר געזונט, און טַאקע ַאלע,

 מיר וועלן זיך נָאך זען מן-הסּתם,        

 ַאז איר וועט דַארֿפן ַא חתן ָאדער ַא ּכלה,

 קלַאּפט צו מיר ַא טעלעגרַאם;

 מיר וועלן, כ´לעבן זיך ניט נַארן -

 איך הָאב די סחורה, איר דָאס געלט...

 איך בין דער שדכן משה-אהרן,

 און ס´שעמט מיט מיר די גַאנצע װעלט ...

 

 

 
 

 


