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YASH-יש 
 

PAROLES :I. KERLER     MUSIQUE V. SHAINSKI 
 
 

 

Ven ikh nem a bisele yash, oy-oy, 

Finklt alts un glantst, (bis)  

Kh’gib a vorf di puste flash, oy-oy. 

Un mir gey a tants, 

Un mir gey a tants, oy! 

Oy, oy, tsuker-zis 

Halt mikh bay di hent; 

S’flekhtn beygelekh di fis, 

Di neshome brent! 

 

Vos mir shviger, ver mir vayb, oy-oy, 

Veys ikh zey di shlek, 

Veys ikh zey di shlek! 

Mitn ershtn kelishik vayn, oy-oy, 

Shvimen zey avek, 

Shvimen zey avek! 

Oy, oy, tsuker-zis, 

Brider, kumt in kon, 

Lomir vayzn vild un vist 

Vos a kabtsn kon! 

 

 

Vos mir dayges, ver mir zorg, oy-oy, 

Shtrof nit far di reyd, 

Shtrof nit far di reyd! 

Gib mir, gotenyu, oyf borg, oy-oy. 

Khotsh a tropn freyd, 

Khotsh a tropn freyd, oy! 

Oy, tate, tsuker-zis, 

S’redele zikh dreyt, 

S’kostn tsores halb umzist, 

Shpringt tsehitsterheyt! 

אוי אוי , װען איך נעם ַא ביסעלע יש  
!  ֿפינקלט ַאלץ און גלַאנצט  

,אוי אױ, ַא װָארף די ּפוסטע ֿפלַאש ביגאיך   
 און מיר גײ ַא טַאנץ
אױ, און מיר גײ ַא טַאנץ  

,זיס-אוי צוקער, אוי  
די הענט בײַ לט מיך ַאה  
יסֿפלעכטן בייגעלעך די ֿפ'ס  

 די נשמה ברענט
 

אוי אוי, בײַ ווער מיר וו, ס מיר שוויגערָאוו  
,ווייס איך זיי די שלעק  
.ווייס איך זיי די שלעק  

ן אוי אויײַ ק וועמיטן ערשטן קעליש  
וועקַאשווימען זיי   
וועקַאשווימען זיי   

זיס - אוי אוי צוקער  
ןָאברידער קומט אין ק  

זן ווילד און וויסטײַ מיר ווָאל  
ןָאס א קבצן קָאוו  

 
 

װער מיר זָארג אױ אױ, ותגאװָאס מיר ד  
! שטרָאף ניט ֿפַאר די רײד  

 גיב מיר גָאטעניו אױף בָארג אױ אױ
 כָאטש ַא טרָאּפן ֿפרײד

!ַא טרָאּפן ֿפרײ אױ טשכָא  
זיס-אױ טַאטע צוקער  

רעדעלע זיך דרײט'ס   
,הַאלב אומזיסט ותסקָאסט צר  

.שּפרינגט צעהיצטערהײט  
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Ven ikh nem a bisele yash, oy-oy, 

Bin ikh gornit der! 

Bin ikh gornit der! 

Kh’gib a vorf di puste flash, oy-oy, 

Un mir gey a sher, Un mir gey a sher! 

Oy, oy, tsuker-zis 

Halt mikh bay di hent. 

S’flekhtn beygelekh di fis, 

Di neshome brent! (bis) 

 

 
 
 
 
 

 
 

,אױ אױ, שיװען איך נעם ַא ביסעלע   
,בין איך גָארניט דער  

.איך גָארניט דער ןבי  
אױ אױ, גיב ַא װָארף די ּפוסטע ֿפלַאש 'כ  

,און מיר גײ ַא שער ,און מיר גײ ַא שער  
, זיס -אױ אױ צוקער  

.די הענט בײַ הַאלט מיך   
  ,ס ֿפלעכטן בײגעלעך די ֿפיס

.ברענט המשדי נ  

 
 
 
 

 


