
MAYN SHVESTER KHAYE – מַײן שװעסטער חיה   

 

Paroles: Binem Heller, Musique: Hava Alberstein 

 
Mayn shvester Khaye mit di grine oygn, 
Mayn shvester Khaye mit di shvartse tsep , 
Di shvester Khaye, vos hot mikh dertsoygn 
Oyf smotshe-gas, in hoyz mit krume trep.  
 
 
Di mame iz avek fun shtub baginen, 
Ven oyfn himl hot ersht koym gehelt. 
Zi iz avek in krom arayn fardinen 
Dos bidne-drobne groshedike gelt.  
 
 
Un Khaye iz geblibn mit di brider, 
Un zi hot zey gekormet un gehit. 
Un zi flegt zingen zey di sheyne lider, 
Far nakht, ven kleyne kinder vern mid.  
 
Mayn shvester Khaye mit di grine oygn, 
Mayn shvester Khaye mit di lange hor , 
Di shvester Khaye, vos hot mikh dertsoygn, 
Iz nokh nisht alt geven keyn tsendlink yor.   
 
 
Zi hot geroymt, gekokht, derlangt dos esn, 
Zi hot getsvogn undz di kleyne kep. 
Nor shpiln zikh mit undz hot zi fargesn – 
Di shvester Khaye mit di shvartse tsep.  
 
Mayn shvester Khaye mit di oygn grine, 
A daytsh hot in treblinke zi farbrent. 
Un ikh bin in der yidisher medine 
Der same letster, vos hot zi gekent.  
 
 
Far ir shrayb ikh oyf yidish mayne lider 
In teg di shreklekhe, fun undzer tsayt. 
Bay got aleyn iz zi a bas-yekhide – 
In himl zitst zi bay zayn rekhter zayt.  

,מַײן שװעסטער חיה מיט די גרינע אױגן  

.מַײן שװעסטער חיה מיט די גרינע צעּפ  
 די שװעסטער חיה װָאס הָאט מיך דערצױגן

.אױף סמָאטשע גַאס אין הױז מיט קרומע טרעּפ  
 

,װעק ֿפון שטוב בַאגינעןדי מַאמע איז ַא   
.װען אױֿפן הימל הָאט ערשט קױם געהעלט  

  ,ן ֿפַארדינעןײַ י איז ַאװעק אין קרָאם ַארז
. דרָאבנע גרָאשעדיקע געלט- דָאס בידנע  

 
  ,און חיה איז געבליבן מיט די ברידער

.עט און געהיטמאון זי הָאט געקָאר  
  ,און זי ֿפלעגט זינגען זײ די שײנע קידער
.ֿפַארנַאכט װען קלײנע קינדער װערן מיד  

 
  ,מַײן שװעסטער חיה מיט די גרינע אױגן

.יט די לַאנגע הָארה ממַײן שװעסטער חי  
  ,די שװעסטער חיה װָאס הָאט מיך דערצױגן

.ַאלט געװען קײן צענדליק יָארנישט איז נָאך   

 
  דערלַאנגט דָאס עסן ,געקָאכט ,זי הָאט גערױמט 

.זי הָאט געצװָאגן אונדז די קלײנע קעּפ  
ילן זיך מיט אונדז הָאט זי ֿפַארגעסןּפנָאר ש  

.עּפדי שװעסטער חיה מיט די שװַארצע צ  

 
  ,ן שװעסטער חיה מיט די אױגן גרינעײַ מ

.ַא דַײטש הָאט אין טרעבלינקע זי ֿפַארברענט  
ך בין אין דער יִידישער מדינהאון אי  

.געקענט ָאט זיה סָ  װא,דער סַאמע לעצטער  

 

  ,דיש מַײנע לידערֿפַאר איר שרַײב איך אױף ייִ 
. ֿפון אונדזער צַײט, אין טעג די שרעקלעכע  

  יחידה-בַײ גָאט ַאלײן איז זי ַא בּת
.ַײטזאין הימל זיצט זי בַײ זַײן רעכטער   


