
A FOYGL HOT HAYNT, MALKELE - לה’מלּכהנט, ײַ ויגל הָאט הֿפַא    
 

Paroles: Itzik Manger   Musique: Shaul Berezovsky 

 
A foygl hot haynt, Malkele , 
Gezungen oyf mayn dakh : 
Dort vu s'endikt zikh di shtot  
Heybt zikh on der shlyakh. 
 
To nem dem shtekn, Velvl-kroyn , 
In der hant un shpan  
Oyb du host nit keyn bilet  
Tsu forn mit der ban. 
 
Nekhtikn kenstu in feld  
Un esn... Shmesn... Et  
Fun ven on trakht es vegn fres  
A yidisher poet? 
 
Ze, Malkele di sheyne vart  
Shoyn yorn-lang oyf dir , 
A simen hostu: yede nakht  
Farshlist zi nisht di tir. 
 
Hob ikh tsu im gezogt azoy : 
Hey, foygl flater-fli  
Du bist veyzt oys a nekhtiker  
Oder nisht fun hi? 
 
Un efsher gor a shotele , 
Vos veyst nisht min hastam  
Az tsvishn mir un Malkelen  
Roysht der shvartser yam. 
 
Un s'zogt der shvartser yam 
azoy : 
Hey, mentshl, tsutsik, shveyg  
Shpanen kenstu oyfn shlyakh  
Nor iber mir -- a feyg! 
 
Un s'iz der foygl flater-fli  
Avek fun mir farshemt  
Un s'hot dos harts mir, Malkele  
A gantsn tog geklemt. 

 
, לה 'הּכנט, מלײַ ויגל הָאט הֿפַא   

: ן דַאך ײַ געזונגען אויף מ  
ענדיקט זיך די שטָאט  ס' װּו דָארט  

  .הייבט זיך ָאן דער שליַאך
 

, קרוין-טָא נעם דעם שטעקן, וועלוול  
נט און שּפַאן ַאאין דער ה  

 אויב דו הָאסט ניט קיין בילעט 
  .ָארן מיט דער בַאןֿפצו 

 
עלד ֿפנעכטיקן קענסטו אין   

 און עסן... שמעסן... עט ...
רעס ֿפון ווען ָאן טרַאכט עס וועגן ֿפ  

? דישער ּפָאעט ייִ ַא   
 

די שיינע ווַארט  לה'מלּכהזע,   
, לַאנג אויף דיר -שוין יָארן  

 ַא סימן הָאסטו: יעדע נַאכט 
  .רשליסט זי נישט די טירֿפַא

 
 הָאב איך צו אים געזָאגט ַאזוי :

לי ֿפ-לַאטערֿפויגל ֿפהיי,   
 דו ביסט ווייזט אויס ַא נעכטיקער 

? ון הי ֿפָאדער נישט   
 

, שר גָאר ַא שוטהלע ֿפאון א  
 ווָאס ווייסט נישט מן הסתם 

ן על'מלּכהַאז צווישן מיר און   
 רוישט דער שווַארצער ים .

 
 און ס'זָאגט דער שווַארצער ים ַאזוי :

 העי, מענטשל, צוציק, שווייג 
ך ן שליַאֿפשּפַאנען קענסטו אוי  

! ייג ֿפַא  --נָאר איבער מיר   
 
 

לי ֿפ-לַאטערֿפויגל ֿפאון ס'איז דער   
ַארשעמט ֿפון מיר ֿפַאוועק   

 און ס'הָאט דָאס הַארץ מיר,
לה'מלּכה  

.   ַא גַאנצן טָאג געקלעמט
 


