
 
 

MOYSHELE MAYN FRAYND     נדַײרֿפן ַײלע מ'משה  

Paroles et musique : Mordechai Gebirtig 

Vos makhstu epes moyshele ?  
Kh´derken dikh nokh on blik. 
Du bist geven mayn khaverl, 
Mit yorn fil tsurik.  
Un oykh in kheder hobn mir, 
Gelernt lang baynand, 
Ot shteyt far mir der rebe nokh,  
Der kantshik in zayn hant. 
 
 
Oy, vu nemt men tsurik di yorn,  
Yene sheyne tsayt ? 
Oy, dos yunge sheyne lebn, 
Iz fun undz shoyn vayt. 
Oy, vu nemt men tsurik di yorn, 
Moyshele mayn fraynd ? 
Oy nokh yenem beyzen rebn  
Benkt dos harts nokh haynt. 
 
 
 
Vos makht dayn shvester rokhele ? 
Vi kh´volt zi itst gezen. 
Zi iz amol, gedenkstu nokh,  
Mir noent tsum harts geven. 
Nor zi gelibt hot Berelen, 
Gehast mikh on shum grund.  
Geblibn iz  in hartsn lang,  
A nisht farheylte vund.  
 
 
 
Oy, vu nemt men tsurik di yorn,  
Yene sheyne tsayt ?  
Oy, dos yunge sheyne lebn  
Is fun undz shoyn vayt. 
Oy, vu nemt men tsurik di yorn  
Moyshele mayn fraynd,  
Oy nokh yene sheyne Rokhele 
Benkt dos harts nokh haynt. 

? לע'משה עסּפע כסטוַאמ סָאוו  
.בליק ןָא ךָאנ דיך דערקען'כ  

,ן חברלַײדו ביסט געווען מ  
.צוריק ליֿפ רןָאי מיט  
מיר בןָאה חדר אין אויך און  

,נדַאנַײב נגַאל געלערנט  
,ךָאנ רבי דער מיר רֿפַא שטייט טָא  

.נטַאה ןַײז אין נטשיקַאק דער  
 
 

,רןָאי די צוריק מען נעמט װּו, אוי  
?טַײיענע שיינע צ  

,ס יונגע שיינע לעבןָאד,אוי  
.טַײון אונדז שוין ווֿפאיז   
,רןָאי די צוריק מען נעמט װּו, אוי  

? נדַײרֿפ ןַײ מ,לע'משה  
רבין בייזן יענעם ךָאנ ,אוי  

... נטַײה ךָאנ רץַאה סָאד בענקט  
 
 
 

?רחלע  סטערשווע ןַײד כטַאמ סָאוו  
.געזען איצט זי לטָאוו'כ ווי  

?ךָאנ געדענקסטו ,לָאמ ַא סיאיז  
...געווען רץַאה צום ענטָאנ מיר  

,בערעלען טָאה געליבט זי רָאנ  
.גרונד שום ןָא מיך סטַאגעה  

נגַאל רצןַאה אין איז געבליבן  
...נדװּורהיילטע ֿפַא- נישטַא  
 

 
 

,רןָאי די צוריק מען נעמט װּו, אוי  
?טַײע שיינע ציענ  
,ס יונגע שיינע לעבןָאד,אוי  

.טַײון אונדז שוין ווֿפאיז   
,רןָאי די צוריק מען נעמט  װּו,אוי  

? נדַײרֿפ ןַײ מ, לע'משה  
רחלע שיינע יענע ךָאנ,אוי  

.נטַײך הָארץ נַאס הָאבענקט ד  



 
 
Vos makhstu zog mayn khaverl ? 
Dayn shmeykhele atsind 
Dermont mir dayn akshoneskeyt 
Nokh zayendik a kind. 
Der rebbe shmeyst in dir arayn, 
Bist oyfgeregt un blas. 
Nor im tsu lehakhis shmeykhelstu, 
Der rebbe shpringt fun kaas. 
 
 
Oy, vu nemt men tsurik di yorn  
Yene sheyne tsayt ? 
Oy, dos yunge sheyne lebn, 
Is fun undz shoyn vayt.  
Oy, vu nemt men tsurik di yorn,  
Moyshele mayn fraynd ? 
Oy nokh yene shmitz fun reben 
Benkt dos hartz nokh haynt. 
 
 
Vi geyt es epes Berelen ?  
Avremele vos makht ?  
Un Zalmele und Yossele, 
Zeyer oft fun aykh getrakht. 
Gekholemt fun aykh kinderlekh, 
Gezen zikh in der mit.  
Gevorn alte yidelekh,  
Vi shnel dos lebn flit.  
 
 
 
Oy, vu nemt men tsurik di yorn,  
Yene sheyne tsayt ?  
Oy, dos Yunge sheyne lebn  
Is fun undz shoyn vayt.  
Oy, vu nemt men tsurik di yorn  
Moyshele mayn fraynd ? 
Oy nokh yene yunge laydn  
Benkt dos harts nokh haynt. 

 
 

?ן חברלַײ מ ,גָא ז,כסטוַאס מָאוו  
צינדַאן שמייכעלע ַײד  

ן עקשנותקייטַײנט מיר דָאדערמ  
. קינדַאענדיק ַײך זָאנ  

,ןַײרַאסט אין דיר ַײדער  רבי שמ  
,סַאגערעגט און בלֿפביסט אוי  

,להכעיס שמייכלסטו-ר אים צוָאנ  
...ון כעסֿפרינגט  ּפדער רבי ש  

 
 

,רןָא נעמט מען צוריק די יװּואוי    
?טַײיענע שיינע צ  

,ס יונגע שיינע לעבןָאאוי ד  
.טַײווון אונדז שוין ֿפאיז   
רןָא נעמט מען צוריק די יװּו, אוי  

?נדַײרֿפן ַײמ,  לע'משה  
,ון רביןֿפך יענע שמיץ ָאנ, אוי  

.נטַײך הָארץ נַאס הָאבענקט ד  
 
 

?עס בערעלעןּפ געט עס עװּו  
?כטַאס מָאברהמעלע ווַא  

?סעלעָאלמעלע און יַאאון ז  
.כטַאך געטרַײון אֿפט ֿפָאזייער   

,עךקינדערל,ךַײון אֿפמט ולגעח  
....געזען זיך אין דער מיט  

דעלעךיִילטע ַארן ָאגעוו  
.ליטֿפס לעבן ָאווי שנעל ד  

 
 
 

,רןָאנעמט מען צוריק די י  װּו,אוי  
?טַײיענע שיינע צ  

,ס יונגע שיינע לעבןָאד,אוי  
.טַײון אונדז שוין ווֿפאיז   
,ןרָא נעמט מען צוריק די י װּו,אוי  

.נדַײרֿפן ַײלע מ'משה  
דןַײע יונגע לך יענָאנ ,אוי  

...נטַײך הָארץ נַאס הָאבענקט ד  

 


