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On a heym bin ikh yung geblibn  
s'hot di noyt mikh aroys getribn,  
ven ikh hob nokh keyn draytsn yor gehat.  
In der fremd, vayt fun mames oygn , 
hot in shmuts mikh di gas dertsoygn , 
gevorn iz fun mir a voyler yat.  
 
Ikh bin Avreyml der feikster marvikher,  
a groyser kinstler, kh'arbet laykht un zikher , 
dos ershte mol, kh'vel's gedenken bizn toyt  
arayn in tfise far lak'khenen a broyt, oy, oy !! 
kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn , 
kh'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn , 
kh'bin zikh mekhaye ven kh'tap aza magnat,  
Ikh bin Avreyml, gor a voyler yat!  
 
In der fremd, nisht gehat tsum leben,  
gebetn broyt, an oremer flegt nokh gebn,  
nor yene layt vos zenen tomid zat . 
Flegn oft traybn mikh mit tsorn,  
s'vakst a ganev, s'iz mekuyem gevorn,  
a ganev bin ikh, nor a voyler yat.  
 
 
Ikh bin Avreyml der feikster marvikher , 
a groyser kinstler, kh'arbet laykht un zikher,  
a yat a kleyner arayn in kutshement , 
aroys a mazik, a zeltener talent, oy, oy !!  
kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn,  
kh'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn , 
kh'hob lib a mentshn, a mildn a nash-brat , 
ikh bin Avreyml gor a voyler yat.  
 
 



 
Shoyn nisht lang vet dos shpil gedoyern , 
krank fun klep, gift fun tfise moyern , 
nor eyn bakoshe, kh'volt azoy gevolt . 
Az nokh mayn toyt, in a tog a tribn , 
zol oyf mayn matseyve shteyn geshribn ,  
mit oysyes groyse un fun gold:  
 
Do ligt avreyml der feikster marvikher , 
a mentsh a groyser geven volt fun im zikher  
a mentsh a fayner mit harts,un mit gefil,  
a mentsh a reyner vi got aleyn nor vil, oy, oy  
Ven iber im volt gevakht a mames oygn , 
ven s'volt di fintstere gas im nisht dertsoygn,  
ven nokh als kind er a tatn volt gehat , 
do ligt avreyml yener voyler yat ! 
 

 
 
 
 

בין איך יונג געבליבן, היים ַאן ָא  
,רויס געטריבןַאט די נויט מיך ָאה'ס  

.טַאר געהָאצן יײַ ך קיין דרָאב נָאווען איך ה  
,מעס אויגןַאון מֿפט ײַ רעמד ווֿפאין דער   

,ס דערצויגןַאט אין שמוץ מיך די גָאה  
.טַאוווילער י ַאון מיר ֿפרן איז ָאגעוו  

 
 

רוויכערַאיקסטער מעֿפברהמל דער ַאאיך בין   
,כט און זיכערײַ רבעט לַא'כ, גרויסער קונסטלער ַא  
,לָאס ערשטע מָאד  
,ס געדענקען ביזן טויט'וועל'כ  
!!אוי אוי, ברויט ַא קחנעןר לַאֿפיסה ֿפן אין תײַ רַא  
,טןַאסטע יָארּפווי יענע , רקןַאמ ףר נישט אויָאֿפ'כ  
,טןַאגנַאשמוציקע מ, רגעַאק ײַ ר בָאנ ּפצו' כ  
,טַאגנַאמ ַאזַא ּפאַ ט'ין זיך מחיה ווען כב'כ  

..טַאוווילער י אַ ר ָאג, ברהמלַאאיך בין   
 
 
 
 



 
ט צום לעבןַאנישט געה, רעמדֿפאין דער   

,ך געבןָאלעגט נֿפרעמער ָאן ַא, געבעטן ברויט  
.טַאס זענען תמיד זָאט ווײַ ר יענע לָאנ  
,רןָאבן מיך מיט צײַ ט טרֿפָאלעגן ֿפ  
,רןָאמקוים געוואיז 'ס, גנב ַאקסט ַאוו'ס  
.טַאוווילער י ַאר ָאנ, גנב בין איך ַא  
 
 

 
,רוויכערַאעיקסטער מֿפברהמל דער ַאאיך בין   

,גרויסער קינסטלער ַא  
,כט און זיכערײַ רבעט לַא'כ  
,ן אין קוטשעמענטײַ רַאקליינער  ַאט ַאי ַא  
!!אוי אוי, לענטַאא זעלטענער ט, מזיק ַארויס ַא  
,טןַאסטע יָארּפנע רקן ווי יעַאמ ףאר נישט אויֿפ'כ  
,טןַאגנַאשמוציקע מ, רגעַאק ײַ ר בָאנ ּפצו' כ  

..טַאוווילער י אַ ר ָאג, ברהמלַאאיך בין   
 

 
 

,יל געדויערןּפס שָאנג וועט דַאשוין נישט ל   
,מויערן- יסהֿפון תֿפט ֿפגי, ּפון קלעֿפנק ַאקר  

.לטָאזוי געווַאלט ָאוו'כ, ר איין בקשהָאנ  
טריבן ַאג ָאט ַאאין  ,ן טויטײַ ך מָאנז ַא  
,ה שטיין געשריבןֿבן מצײַ ל אויף מָאז  

:לדָאון גֿפמיט אותיות גרויסע און   
 

 
 

,רוויכערַאעיקסטער מֿפברהמל דער ַאליגט  ָאד  
,ון אים זיכערֿפ לטָאגרויסער געווען וו ַאמענטש  ַא  
,ילֿפאון מיט גע,  רטץַאנער מיט הֿפײַ  אַ מענטש  ַא  
!!אוי אוי ,ר ווילָאליין נַאט ָאריינער ווי ג ַאמענטש  ַא  

,מעס אויגןַאמ ַאכט ַאלט געווָאווען איבער אים וו  
,ס אים נישט דערצויגןַאינסטערע גֿפלט די ָאוו'ווען ס  
,טַאלט געהָאטן ווַאט ַאלס קינד ער ַאך ָאווענ נ  

!טַאברהמל יענער וווילער יַאליגט  ָאד  
 

Paroles et musique : M .Gebirtig 

 


