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 Paroles et Musique: Solomon Shmulewitz 
Mayn kind, mayn treyst, du forst avek, 
Ze, zay a zun a guter.  
Dikh bet mit trern un mit shrek, 
Dayn traye libe muter.  
 
Du forst, mayn kind, 
mayn eyntsik kind, ariber vayte yamen.  
Akh kum ahin nor frish gezunt,  
un nit farges dayn mamen.  
 
Yo, for gezunt un kum mit glik,  
ze yede vokh a brivele shik.  
Dayn mames harts, mayn kind derkvik.  
 
A brivele der mamen, zolstu nit farzamen.  
Shrayb geshvind libes kind,  
shenk ir di nekhome.  
Di mame vet dayn brivele lezn, 
un zi vet genezn.  
Heylst ir shmerts, ir biter harts, 
derkvikst ir di neshome.  
 
 
Dos akhte yor ikh bin aleyn, 
dos kind iz vayt farshvumen.  
Dos kindersh harts iz hart vi shteyn,  
keyn eyntsik briv bakumen.  
Vi ken mayn kind nokh hobn mut ? 
Vi geyt im ayn dos lebn ?  
Es muz im geyn dort zeyer gut, 
vil er kayn nakhrikht gebn.  
 
 
 
 
 
 
 

  וועק,ַארסט ֿפָאן טרייסט דו ײַ ן קינד מײַ מ
   גוטער. ַאזון  ַא ײַ ז,זע 

 דיך בעט מיט טרערן און מיט שרעק

.ע ליבע מוטערײַ ן טרײַ ד  
 
ן קינד,ײַ רסט מֿפָאדו    

.טע ימעןײַ ריבער ווַאן איינציק קינד ײַ מ  
ריש געזונט, ֿפר ָאהין נַאך קום ַא  

מעןַאן מײַ רגעס דֿפַאאון ניט   
 
קום מיט גליק, ר געזונט אוןֿפָא , ָאי  

.בריוועלע שיק ַאך ָאזע יעדע וו  
ן קינד דערקוויקײַ רץ, מַאמעס הַאן מײַ ד  
 

מעןַארזֿפַאלסטו ניט ָאמען, זַאבריוועלע דער מ ַא  
ב געשווינד ליבעס קינד,ײַ שר  

.שענק איר די נחמה  
,עןעזן בריוועלע לײַ מע וועט דַאמ די  

 און זי וועט גענעזן
,רץַאה ט איר שמערץ, איר ביטערסהייל  

ט איר די נשמה.סדערקוויק  
 

 
ליין, ַאר בין איך ָאכטע יַאס ָאד  
מעןװּושרֿפַאט ײַ ס קינד איז ווָאד  
  ,רט ווי שטייןַארץ איז הַאס קינדערש הָאד

.קומעןַאקיין איינציק בריוו ב  
  ?בן מוטָאך הָאן קינד נײַ ווי קען מ

? ןס לעבָאן דײַ ווי גייט אין א  
גוט, רט זייער ָאעס מוז אים גיין ד  

כריכט געבןַאוויל ער קיין נ  
 
 
 
 
 
 
 



Kh'hob im geshikt a hundert briv, 
un er hot nokh keyn shum bagrif, 
az mayne shmertsn zenen zeyer tif  
 
 
 
 
refren…. 
 
 
In shtot New York a raykh hoyz, 
mit hertser on gefiln,  
dort voynt ir zun,  
er lebt gor groyz,  
mit a gliklekhe familie.  
A sheyne froy un kinder tsvey, 
mit likhtike geshtaltn.  
Un az er zitst un kvelt fun zey,  
hot er a briv derhaltn.  
 
Dayn muter toyt !  es iz geshen, 
in lebn hostu ir farsen.  
Dos iz ir letste vunsh geven, 
a kadishl der mamen,  
zolstu nit farzamen.  
Zog geshvind, mayn libes kind,  
shenk ir di nekhome,  
di mame vet dayn kadish hern,  
in ir keyver gern.  
Heylt ir shmerts, ir biter harts,  
derkvikst ir di neshome. 

  ,הונדערט בריוו ַאב אים געשיקט ָאכיה
גריףַאקיין שום ב ךָאנט ָאאון ער ה  

ער טיףײנע שמערצן זענען זײַ ז מַא  
 
 
 

 
רעןֿפרע  

 
 

הויז ךײַ ר ַארק ָאי -ט ניוָאאין שט  

,ילןֿפן געָאמיט הערצער   
  ,רט וווינט איר זוןָאד

ר גרויסָאער לעבט ג  

.מיליעֿפַאליקלעכע ג ַאמיט   
רוי און קינדער צווייֿפשיינע  ַא  

.לטןַאמיט ליכטיקע געשט  
,ון זייֿפאון קוועלט  ז ער זיצטַאאון   

.ןטלַאבריוו דערה ַאט ער ָאה   
 

,עס איז געשען !ן מוטער טויטײַ ד  
רזעןַאֿפסטו איר ָאאין לעבן ה  

נש געווען װּוס איז די לעצטע ָאד  
מעןַאקדישל דער מ ַא  
.רזאמעןַאֿפלסטו ניט ָאז  
,ן ליבעס קינדײַ ג געשווינד, מָאז  

,שענק איר די נחמה  
,ן קדיש הערןײַ מע וועט דַאדי מ  

ר גערןֿבאין איר ק   
,רץַאאיר שמערץ איר ביטער ה טהייל  

.דערקוויסט איר די נשמה  
 

 
 

 

 

 

 


