
A YOR NOKH MAYN KHASSENE      ַא יָאר נָאך מַײן חתונה  

Paroles : Isaac Reingold   Musique : traditionnel 

 

A yor nokh mayn khassene, 
Zet vi ikh sey oys.  
Taynet a yung vaybele, 
Un khlipet shtark.  
 
Oy mayne libe shvesterlekh,  
dem sof zog ikh aykh oys.  
Az a man iz nor a tsore  
oyf dayn kark.  
 
 
Geven bin ikh a meydele,  
freylekh lebedik lustik.  
Geshtift mit yunge laytelekh 
Hob ikh dan.  
Haynt bin ikh a yidene, 
Blas un more-skhoyredik,  
alts vayl ikh hob gevolt a man.  
 
 
Koym zog ikh im : 
On Mir zolstu nisht geyn.  
Zogt er mir tsu shrayen  
oyf der tseyn.  
Er zogt a froy iz nur bashafn 
tsum kokhn un tsum bakn,  
un tsu zayn a virtin 
In der shtub, in der shtub.  
 
Bashert fun got a zibele, 
Azoy groys vi a tsibele.  
Fun dem nefeshl  
hob ikh gor dem toyt.  
A nisele, a hustele,  
A veytik tsu mayn brustele,  
besser iz tsu blaybn a moyd ! 

, ַא יָאר נָאך מַײן חתונה  
.זעט װי איך זע אױס  

  ,עט ַא יונג װַײבעלעהטענ
.און כליּפעט שטַארק  

 
,מַײנע ליבע שװעסטערלעך, אױ  

.ף זָאג איך אַײך אױסודעם ס  
 ַאז ַא מַאן איז נָאר ַא צרה 

.קַארק ןאױף דײַ   
 
 

, דעלעייגעװען בין איך ַא מ  
לוסטיק ,לעבעדיק, ֿפרײלעך  

 געשטיֿפט מיט יונגע לַײטעלעך 
.הָאב איך דַאן  

, הַײנט בין איך ַא יִידענע  
,שחורהדיק-בלַאס און מרה  

.ַאלץ װַײל איך הָאב געװָאלט ַא מַאן . 
 
 

:קױם זָאג איך אים   
.זָאלסטו נישט גײןמיר  ָאן  

 זָאגט ער מיר צו שרַײען
.אױף דער צײן  

ַא ֿפרױ איז נָאר בַאשַאֿפן  ,ער זָאגט  
,און צום בַאקן כןצום קָא   

  ןיאון צו זַײן ַא װירט
אין דער שטוב,אין דער שטוב   

 
, יבעלעזבַאשערט ֿפון גָאט ַא   

.ַאזױ גרױס װי ַא ציבעלע  
,ֿפון דעם נֿפשל  

.הָאב איך גָאר דעם טױט  
, וסטעלעַא ה, ַא ניסעלע  

,טיק צו מַײן ברוסטעלעייַא װ  
! בעסער איז צו בלַײבען ַא מױד  

 
 
 
 


