
Margaritkelekh-מַארגַאריטקעלעך 
Paroles : Zalman Shneur  

In veldl baym taykhl,  
dort zaynen gevaksn  
Margaritkelekh, elent un kleyn,  
Vi kleyninke zunen  
mit vaysinke shtralen  
mit vaysinke tra-la-la-la  
 
Gegangen is Khavele 
shtil un farkholemt,  
tzelozn di gold-blonde tzep-  
Dos heldzl antbloyzt  
Un gemurmelt farkholemt,  
A lidele : tra-la-la-la  
  
Do kumt ir antkegn 
A bokher a shvartzer  
Mit lokn mit shvartze, vi pekh,  
Er flamt mit di oygen 
Un entfert ir lustik,  
Un entfert ir: tra-la-la-la  
 
-Vos zukhstu do, meydl,  
Vos hostu farloyren?  
Vos vilstu gefinen in groz?  
-Ikh zukh margaritkes,  
- farreytlt zikh Khave,  
Farreytlt zikh, tra-la-la-la  
 
-Du zukhst nokh? 
Un ikh hob shoyn take gefunen,  
Di shenste margaritke in vald,  

 , אין װעלדל בַײם טַײכל
  דָארט זַײנען געװַאקסן

  ,מַארגַאריטקעלעך עלנט און קלײן 
  לײנינקע זונען װי ק

  , שטרַאלן   מיט װַײסינקע
  .לַא-לַא-לַא- טרַא  , מיט װַײסינקע

  
  געגַאנגען איז חוהלע 

  ,מטוֿפַארחלשטיל און 
  .בלָאנדע צעּפ- צעלָאזן די גָאלד

  דָאס העלדזל ַאנטבלױזט 
  ,ֿפַארחלומט און געמורמלט

  .לַא -לַא-לַא-טרַא ,לידעלע דָאס
  

  דָא קומט איר ַאנטקעגן 
  ,ור ַא שווַארצערַא בח

  ;מיט לָאקן מיט שװַארצע װי ּפעך 
  ער ֿפלַאמט מיט די אױגן

  , און ענטֿפערט איר לוסטיק
  .לַא -לַא-לַא-טרַא, און ענטֿפערט איר

  
  ,מײדל,  װָאס זוכסטו דָא

   ?װָאס הָאסטו ֿפַארלױרן
  ?װָאס װילסטו געֿפינען אין גרָאז 

  איך זוך מַארגַאריטקעס - 
  , זיך חוהטלט ייֿפַארר - 

  .לַא- לַא- לַא- טרַא, טלט זיךייֿפַארר
  

  ?דו זוכסט נָאך
  , און איך הָאב שױן טַאקע געֿפינען

  ,די שענסטע מַארגַאריטקע אין װַאלד



A margaritke mit tzep  
Un mit oygn safiren,  
Mit eygelekh, tra-la-la-la  
 
-Neyn, ikh hob shoyn 
margaritkes,  
Ikh hob zikh fargesn  
Ikh zukh … 
Do, nit vayt, iz a kval.  
-Der kval iz geshlosn,  
On mir blaybstu durshtik  
Baym kvelkhele, tra-la-la-la  
  
-Ikh vil gornisht trinken, 
Ikh zukh zikh a shotn,  
Di zun bakt arayn azoy heys...  
-Mayne hor zaynen shvartser  
Un kiler vi shotns  
In veldele, tra-la-la-la  
 
Dorshtik  mayn meydele ? 
Mid iz mayn kleyninke ? 
Tsi meg zi nemen baym hant ? 
Tsi meg  men zi gletn ? 
Tsi meg men zi kushn ? 
Tsi meg men nor … 
Tra –la-la-la 
 
-O loz mikh, me tor nisht,  
Di mame zogt, m'tor nisht,  
Mayn mame iz alt un iz beyz  
Vu mame? Vos mame?  
Do zaynen nor beymer,  
Nor beymelekh, tra-la-la-la  
 

  ַא מַארגַאריטקע מיט צעּפ
   און מיט אױגן סַאֿפירן

  .לַא- לַא- לַא- טרַא, מיט אײגעלעך
  

  ,הָאב שױן מַארגַאריטקעס'כ,  נײן
  .איך הָאב זיך ֿפַארגעסן

  ...דָא ניט װַײט איז ַא קװַאל... איך זוך
  , דער קװַאל איז געשלָאסן

  , ָאן מיר בלַײבסטו דורשטיק
  .לַא-לַא-לַא-טרַא, בַײם קװעלכעלע

  
  
  

  ,איך װיל גָאר נישט טרינקען
  ,איך זוך מיר ַא שָאטן 

  ...ײסדי זון בַאקט ַארַײן ַאזױ ה
  מַײנע הָאר זַײנען שװַארצער

  ,און קילער װי שָאטנס
  . לַא-  לַא- לַא- טרַא, אין װעלדעלע

  
  ?דורשטיק מַײן מײדעלע

 ? מיד איז מַײן קלײנינקע 
  ?צי מעג מען זי נעמען בַײם הַאנט 

  ?צי מעג מען זי גלעטן 
  ?צי מעג מען זי קושן

 ...צי מעג מען נָאר
  ? לא -  לַא-  לַא-טרַא

  
  ,מען טָאר נישט, לָאז מיך, ָא- 

  !מען טָאר נישט , די מַאמע זָאגט
  .  בײז איזמַײן מַאמע איז ַאלט און

  ? װָאס מַאמע? װּו מַאמע
  , ימערידָא זַײנען נָאר ב

  .לַא- לַא- לַא- טרַא, נָאר בײמעלעך
  



 
-Men zet - keyner zet nisht,  
- Men hert - keyner hert nisht.  
Dos veldl iz blind un gedikht,  
Umarem mikh, zise,  
Du zest,ikh bin ruyik,  
Ikh kush dikh nor , tra-la-la-la  
  
-Du libst mikh?  
-Ikh lib dikh.  
-Du shemst dikh? 
 -Ikh shem mikh.  
- O lib mikh,  
Un shem dikh, un shvayg.  
Un ze vi es mishn zikh 
Pekh-shvartse kroyzn,  
Mit goldene tra-la-la-la  
 
Di zun is fargangen,  
Der bokher farshvunden,  
Un Khavele zitzt nokh in vald.  
Zi kukt in der vayt 
Un murmelt farkholemt  
Dos lidele: tra la la la 

  
  , קײנער זעט נישט-!  מען זעט - 
  ,קײנער הערט נישט!  מען הערט - 

  .ון געדיכטדָאס װעלדל איז בלינד א
  !...זיסע, אומָארעם מיך

  , איך בין רוִיק, דו זעסט
  .לַא-לַא-לַא-טרַא, איך קוש דיך נָאר

  
  ? דו ליבסט מיך - 
  ! איך ליב דיך - 
  ?יך ד דו שעמסט - 
  ... איך שעם מיך- 
  ליב מיך , ָא

  !און שעם דיך און שװַײג 
  און זע װי עס מישן זיך

  ,שװַארצע קרױזן- ּפעך
  .לַא- לַא- לַא- טרַא, מיט גָאלדענע

  
,די זון איז ֿפַארגַאנגען  

, דער בחור ֿפַארשװינדן  
.און חוהלע זיצט נָאך אין װַאלד  

 זי קוקט אין דער װַײט
מטואון מורמלט ֿפַארחל  

.לַא- לַא- לַא- טרַא   , דָאס לידעלע  

 

 


