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Shteyt zikh dort in gesele,  
shtil fartrakht a hayzele.  
Dortn  oyfn boydem-shtibl  
voynt mayn tayer Reyzele,  
yedn ovnt farn hayzl , 
drey ikh zikh arum,  
kh'gib a fayf un ruf oys:  
"Reyzl, kum, kum, kum!"  
 
Efnt zikh a fentsterl  
vakht oyf s'gantse hayzele  
un bald klingt in shtiln guesl,  
a zis kol, s'redt Reyzele :  
‘’Nokh a vayle vart, mayn liber,  
bald vel ikh zayn fray,  
gey zikh nokh a por mol iber;  
Eyns, tsvey, dray ‘‘.  
 
Gey ikh mir a freylekher,  
zing un knak mir niselekh,  
her ikh oyf di treplekh loyfn  
ire drobne fiselekh.  
Shoyn arop fun letstn trepl,  
kh'nem zi lib arum,  
kh'gib ir shtil a kush in kepl,  
‘’ kum kum kum ! ‘’  
 
 
kh'vel dir zogn, dovedl,  
zolst aroyf nit fayfn mer.  
‘’Herst, er fayft shoyn ‘‘ ‚ zogt di mame  
Zi iz frum; s'fardrist zi zer.  
Fayfn, zogt zi, iz nit yidish;  
past es bloyz far zey.  
Gib a tseykhn prost oyf yidish,  
‘‘Eyns, tsvey, dray ! ‘‘  
 

 
אין געסעלע דָארטשטייט זיך   

,זעלעײַ ה ַא ֿפַארטרַאכט שטיל  
  ,שטיבל-ן בוידעםֿפאוי ,ןדָארט

.ער רייזעלעײַ ן טײַ וווינט מ  
זלײַ רן הַאֿפוונט ָאיעדן   

,רוםַאדריי איך זיך   
:און רוף אויס ,ףײַ ֿפ אַ גיב 'כ  
''!קום,קום,קום, רייזל''  

 
,ענסטערלֿפ אַ נט זיך ֿפע  
,זעלעײַ נצע הַאג'כט אויף סַאוו  

שטילן געסל לד קלינגט איןַאאון ב  
:רעדט רייזעלע'ס - זיס קול ַא  
,ן ליבערײַ מ, רטַאל ווײַ וו ַאך ָאנ''  
,ײַ רֿפן ײַ לד וועל איך זַאב  

רעל איבָאר מָאֿפ אַ ך ָאגיי זיך נ  
''ײַ דר, צוויי,איינס  

 
,ריילעכערֿפ אַ גיי איך מיר   
ק מיר ניסעלעךַאזינג און קנ  

לױֿפןלעך ּפהער איך אויף די טרע  
יסעלעךֿפבנע ָאאירע דר  
לּפון לעצטן טרעֿפ ּפאָ שוין אר  

,רוםַאנעם זי ליב 'כ  
לּפקוש אין קע ַאגיב איר שטיל 'כ  
''!קום, קום,קום''  
 
 

גן דודלָאוועל דיר ז'כ  
ן מערֿפײַ ֿפרויף ניט ַאלסט ָאז  
מעַאגט די מָאז ,''ט שויןֿפײַ ֿפער , סטהער''  

יסט זי זערררדַאֿפ 'ס, רוםֿפזי איז   
דישייִ איז  נישט , יגט זָאז, ןֿפײַ ֿפ  
ר זייַאֿפסט עס בלויז ַאּפ  

דישייִ סט אויף ָארּפצייכן  ַאגיב   
!ײַ דר, צוויי, איינס  

 



 
 
Kh'vel fun haynt nit fayfn mer, 
deroyf gib ikh a shvuele,  
Dir tsulib vel ikh afile  
vern frum, mayn tsnuele.  
Vel ikh vern frum, mayn Reyzl,  
vi di mame frum,  
yedn shabes geyn in klayzl.  
Kum kum kum!  
 
 
Kh'gleyb es dir mayn libinker,  
Un derfar dir dovidl ‚ 
Shtrik ikh a sheyn tfiln-zekl  
Mit a mogn-dovidl . 
Ven gefeln s'vet in klayzl,  
Zogn zolstu zey , 
"Dos hot geshtrikt mayn libe Reyzl  
Eyns, zvey, dray!"  
 
 
A dank far dayn matonele,  
Ikh lib azoy dikh Reyzele,  
Ikh lib dos gesl, lib di mame,  
lib dos alte hayzele.  
Lib di treplekh fun dem hayzl,  
geyst oyf zey arum.  
Her, dayn mame ruft shoyn, 
‘’ Reyzl! Kum kum kum.‘‘  
 
 
Gey ikh mir a freylekher,  
Zing un knak mir niselekh,  
Her ikh oyf di treplekh loyfn  
Ire drobne fiselekh.  
Vider shteyt fartrakht dos hayzl,  
s'gesl , vider shtum.  
‘‘Kum tsu mir in kholem, Reyzl,  
kum, kum, kum!‘‘ 
 

 
 

ן מערֿפײַ ֿפניט  ֿפון הַײנטוועל 'כ  
ועהלעֿבש ַאדערויף גיב איך   

ילוֿפַאדיר צוליב וועל איך   
צנועהלען ײַ מ, רוםֿפווערן   

,רייזל ן ײַ מ ,רוםֿפוועל איך ווערן   
רוםֿפמע ַאי מווי ד  

.זלײַ יעדן שבת גיין אין קל  
''!קום,קום,קום''  

 
 

נקערין ליבײַ יב עס דיר מיגל'כ  
דלר דיר דוַאפערד און  

זעקל-ןיילֿפּתשיין  ַאאיך  קשטרי  
דודל -מגן ַאמיט   

זלײַ וועט אין קל'לן סעווען געפ  
ו זיילסטָאגן זָאז  
ן ליבע רייזל ײַ ט געשטריקט מָאס הָאד''

''!ײַ דר ,צוויי, איינס  
 
 

נהלהּתמ ןײַ ר דַאֿפנק ַאד ַא  
י דיך רייזעלעואיך ליב אז  
מעַאליב די מ, ס געסלָאאיך ליב ד  

זעלעײַ לטע הַאס ָאליב ד  
זל ײַ ון דעם הֿפלעך ּפליב די טרע  

רוםַאגייסט אויף זיי   
,ט שויןֿפמע רוַאמ ןײַ ד, הער  

''! קום,קום,קום, רייזל ''  
 

 
ריילעכערֿפ אַ גיי איך מיר   

ךק מיר ניסעלעַאנג און קנזי  
ןֿפלעך לויּפהער איך אויף די טרע  

יסעלעךֿפבנע ָאאירע דר  
לזײַ הס ָאכט דַארטרַאווידער שטייט פ  

ווידער שטום לגעס'ס  
רייזל, קום צו מיר אין חלום''  

'' !קום,קום,קום  
 

 
 

 


