
 
 

,ןַײֿפר ָא זונעלע גַא, נגעלעיִי קליינעם ַאב ָאאיך ה  
.ןַײנצע וועלט איז מַאכט זיך מיר די גַא ד, איםעווען איך דערז  

 
כטַאן שיינעם ווען ער ווַײמ,  איםךזעלטן זע אי, ר זעלטןָאנ  

כטַא נַייר בָאגאיך זע אים . נדיקָאֿפשלאימער  ]תמיד[איך טרעף אים   
 

,עט צוריקּפזט  מיך שָאאון ל ,רויסַא ריֿפ בט מיךַײרבעט  טרַאדי   
!    בליקַאן קינדס ַײרעמד מֿפ, ַא, בַײן אייגן לַײרעמד איז מיר מַא ֿפ

 
,ינסטערניש געהילטֿפאין , הייםַאקלעמערהייט עאיך קום צ  

.ילטּפס קינד זיך שָאן דֿפַיילד ווי ַארוי דערציילט מיר בֿפן בלייכע ַײמ  
 

  ַאמע גוטע מַא מָא '' , רעגטֿפווי קלוג עס ,  עס רעדטסוי זיו
''? ַאּפגוטער , ן גוטערַײמ, עני מירּפ ַאווען קומט און ברענגט   

 
  ! עס מוז געשעןָאי,  ָא י - עס מוז - ער עס צו און איילהאיך 
!...יך זעןמעס מוז מַײן קינד   :קערט אויףַאלֿפטערליבע ֿפָאדי   

 
..ַאאון ש, ערהן או ,ע און זגרלע געלןַײזזזז ַײאיך שטיי ב  

?''  ַא װּו איז ּפָא,  װּוָא '':עלעךּפוועגט די ליַאטרוים ב, ַא  
  

 
''! קינדַא'' ענען זיךֿפזיי ע, ע אייגעלעךויאיך קוש די בל  
.טזיי זעען מיך און שליסן זיך געשווינ   זיי זעען מיך,

 
 

''!  ַאעלע דיר נענּפ ַא, ערערַײ טַאּפַאּפן ַײשטייט ד ָאד ''  
?''ַאּפ איז װּו ַא,  איזװּו ַא''  :עלעךּפוועגט די ליַא טרוים בַא  
 

  און איך קלער,רביטערטֿפַא, ב צעווייטיקט און צעקלעמטַייאיך בל
....ינסטו מיך ניט מערֿפגע ,ן קינדַיימ, לָא מַא דערװַאקסטווען דו   
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Mayn Yingele ( Morris Rosenfeld) 
 
Ikh hob a kleynem yingele, a zunele gor feyn, 
Ven ikh derzey ihm dakht zikh mir, di gantze velt iz mayn! 
 
Nor zelten, zelten ze ikh ihm, Mayn sheynem ven er vakht, 
Ikh tref im immer shlofndik, Ikh ze ihm gor bay nakht. 
 
Di arbet traybt mikh frih aroys, Un lozt mikh shpeyt tsurik, 
A fremd iz mir mayn eygn leyb, O, fremd mayn kinds a blik! 
 
Ikh kum tseklemterheyt aheym, ln finsternish gehilt, 
Mayn bleykhe froy dertseylt mir bald vi fayn dos kind zikh shpilt. 

 
Vi zis es ret, vih klug es fregt, "0 mame, gute ma, 
Ven kumt un brengt a penny mir, Mayn guter, guter pa?" 
 
Ikh her es tsu un ayl-es muz Yo, Yo es muz geshen! 
Di foterlibe flakert oyf, es muz mayn kind mikh zen ! 
 
Ikh shtey bay zayn gelegerl, un zey, un her, un sha!  
A troym bavegt di  lipelekh, "0 vu, 0 vu iz pa? 
 
Ikh kush di bloye eygelekh, zey efenen zikh, "0 kind!" 
Zey zeen mikh, zey zeen mikh! Un shlisen zikh geshvind. 
 
Do shtet dayn papa, tayerer, a penele dir,na 
a troym bavekt di lipelekh :O vu iz, vu iz Pa ? 
 
Ikh bleyb tseveytikt un tseklemt, farbitert un ikh kler 
Ven du dervakst amol, mayn kind, gefinstu mikh nit mer… 
 

 


