
FARGES MIKH NISHT- נישט מיך ֿפַארגעס   

 

Paroles : Jacob Jacobs    Musique : Abe Ellstein  

Mit dir libe shpil ikh , 
un ikh bin ful mit freyd. 
Un dokh shtendik fil ikh, 
mir veln zayn tsusheyd, 
Ikh halt zikh in eyn shrekn, 
Mayn harts iz ful mit payn, 
Az ikh vel zikh oyfvekn , 
un du vest mer nisht zayn. 
Dan zits ikh in a vinkl un ikh benk, 
un derfar mayn liber gedenk : 
 
Refrain  
 
Her vi mayn harts bet  
Farges mikh nisht 
In layd in freydn, farges mikh nisht, 
Vayl ikh blayb eybik dayn gedenk dos gitn, 
Vu du vest zayn farges mikh nisht. 
 
Farloztu mikh nemstu  
mayn neshome mit mit dir, 
Dayn nomen blaybn vet do, 
in hartsn tif bay mir. 
Dray kleyne verter gedenk zey git, 
Ikh bet bay dir farges mikh nisht. 
 
Ikh zol dir fargesn , 
s’ken keyn mol nit geshen 
Vayl dayn umshuldik ponim  
vet in mayn hartsn zayn. 
Du muzt mir heylik gloybn  
ikh gib mayn ern vort, 
Keyn andere vet keyn mol , 
farnemen do dayn ort. 
Vayl dikh nor lib ikh dikh 
neshome mayn, 
Un dayn libe vet tomid heylik zayn. 
 
 
Refrain 

 
 

,מיט דיר ליבע שּפיל איך  
 און איך בין ֿפול מיט ֿפרײד

,און דָאך שטענדיק ֿפיל איך  
 מיר װעלן זַײן צושײד

איך הַאלט זיך אין אײן שרעקן   
מַײן הַארץ איז ֿפול מיט ּפַײן   
  ַז איך װעל זיך אױֿפװעקן  

 און דו װעסט מער נישט זַײן

דַאן זיץ איך אין ַא װינקל און איך בענק    

  : און דערֿפַאר מַײן ליבער געדענק

 

רעןֿפרע  
 

 הער װי מַײן הַארץ בעט 

 ֿפַארגעס מיך נישט
ד אין ֿפרײדן ֿפַארגעס מיך נישט ײַ אין ל   

 װַײל איך בלַײב אײביק דַײן געדענק דָאס גיט 

 װּו דו װעסט זַײן ֿפַארגעס מיך נישט
  

טו מיך נעמסטו זֿפַארלָא  
 מַײן נשמה מיט מיט דיר 

 דַײן נָאמען בלַײבן װעט דָא 
 אין הַארצן טיף בַײ מיר

דענק זײ גיט דרַײ קלײנע װערטער גע  

 איך בעט בַײ דיר ֿפַארגעס מיך נישט 
 

דיר ֿפַארגעסן איך זָאל  
קען קײן מָאל ניט געשען'ס  

ניםװַײל דַײן אומשולדיק ּפ  
הַארצן זַײן װעט אין מַײן  

ט מיר הײליק גלױבןזדו מו  
מַײן ערן װָארט  איך גיב  

 קײן ַאנדערע װעט קײן מָאל
דַײן ָארט ֿפַארנעמען דאָ    

 װַײל דיך נָאר ליב איך דיך 
 נשמה מַײן

.הײליק זַײןאון דַײן ליבע װעט טָאמיד   
 
 

רעןֿפרע  


