
BASHANA HABAA-בשנה הבאה 
 
 
Bashana habaa, mir veln oyf terases 
Zitsn freylekh, farbrengen di tzayt. 
Kinder kleyn, kinder groys, nit vikhtik 
Velkhe rases,  
vet dos lebn mit simkhe zayn groys. 
 
Ir vet zen, Ir vet zen , 
vos far a yor vet geshen, 
Vi der sholem vet zayn oyf der velt. 
(bis) 
 
Troybn grin vern royt, 
fartik shoyn tsum esn, 
Greyt men tsu oyf di tishn badekt. 
Der geroykh fun dem vayn , 
me filt in ale ekn, 
Ven der sholem- gezang undz bagleyt. 
 
Ir vet zen, ir vet zen, 
Vos far a yor vet geshen, 
Vi der sholem vet zayn oyf der velt. 
(bis) 
 
Bashan habaa, di hant, 
vos shtrekt tsu sholem  
Vet dem krig zi bagleytn tsum tir. 
Un der faynd, nit vi haynt,  
vet mit a shmeykhl kumen , 
Vet mit undz vider zayn guter fraynd. 
 
Ir vet zen, ir vet zen, 
Vos far a yor vet geshen, 
Vi der sholem vet zayn oyf der velt 
(bis) 
 

  מיר וועלן אױף טערַאסעס, בשנה הבאה
  .טַײֿפַארברענגען די צ,  זיצן ֿפרײלעך
ניט וויכטיק ,  קינדער גרויס,  קינדער קליין

   ,וועלכע רַאסעס
  .ן גרויסַײוועט דָאס לעבן מיט ׂשמחה ז

  
  , ןאיר וועט זע,  איר וועט זען

  , ווָאס ֿפַאר ַא יָאר וועט געשען
  .ן אויף דער וועלטַײווי דער שלום וועט ז

  
  

  ,  יבן גרין ווערן רויטטרו
  , ןֿפַארטיק שוין צום עס

  .גרייט מען צו אויף די טישן בַאדעקט
  ,ן ַײדער גערוך ֿפון דעם וו

  ,אין ַאלע עקן מע ֿפילט
  .געזַאנג אונדז בַאגלייט-ווען דער שלום

  
  , איר וועט זען,  ןאיר וועט זע

  , ווָאס ֿפַאר ַא יָאר וועט געשען
  .ן אויף דער וועלטַײווי דער שלום וועט ז

  
  

  , די הַאנט,  הבאהבשנה 
  , ווָאס שטרעקט צו שלום

   .עט דעם קריג זי בַאגלייטן צום טירוו
  ,  נטַײניט ווי ה, נדַײאון דער ֿפ

   ,וועט מיט ַא שמייכל קומען
  .נדַײן גוטער ֿפרַײוועט מיט אונדז ווידער ז

  
  , איר וועט זען,  איר וועט זען

  , ווָאס ֿפַאר ַא יָאר וועט געשען
 .ן אויף דער וועלטַײווי דער שלום וועט ז

 

 


