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A kalter vint blozt in der nakht,  
Mir zitzn baym fayer fartrakht,  
Nor plutsling derhert zikh a lid,  
Un ale mir zingen bald mit , 
Die nakht iz undz tayer,  
Ven arum dem fayer,  
Mir zingen dos lid fun findjan.  
 
Aï, la la laï….. 
 
S'dermonen zikh mir itst di teg,  
Ven khevre tsum kampf iz avek,  
Avek mit der biks in der hant,  
Bashitsn fun soyne dos land,  
Dem soyne fartribn,  
Un fun yene Teg,  
Iz farblibn dos lid fun findjan . 
 
Aï, la la laï….. 
 
Mir boyen mit freyd itst dos land  
Mit haker un aysen in hant,  
Un dan nokh der arbet in feld,  
Geyt yeder aroys fun getselt , 
Un bald men tsezingt zikh,  
A lid es tseklingt zikh , 
Arum un arum dem findjan. 
 
Aï, la la laï….. 
 
 

 
,כטַאזט אין דער נָאבל טלטער ווינַאק אַ   

,כטַארטרֿפַאער ֿפײַ ם ײַ מיר זיצן ב  
,ליד ַאלוצלינג דערהערט זיך ּפר ָאנ  

.לד מיטַאמיר זינגען ב, לעַאאון   
,ערײַ ז טדכט איז אונַאדי נ  

,ייערֿפרום דעם ַאווען   
ןַאזשינדֿפון ֿפס ליד ָאמיר זינגען ד  

 
.....יַאל ַאל ַאל, ײַ א  

 
,נען זיך מיר איצט די טעגָאדערמ'ס  

,וועקַאמף איז ַאווען חברה צום ק  
,נדַאוועק מיט דער ביקס אין דער הַא  
,נדַאס לָאונא דׂשון ֿפשיצן ַאב  

,רטריבןֿפַאונא ׂשדעם   
,ון יענע טעגֿפאון   
.ןַאזשינדֿפון ֿפס ליד ָארבליבן דֿפַאאיז   

 
.....יַאל ַאל ַאל, ײַ א  

 
,נדַאס לָאט דרייד איצֿפמיר בויען מיט   

,נטַאזן אין הײַ קער און אַאמיט ה  
,עלדֿפרבעט אין ַאך דער ָאן נַאאון ד  

,ון געצעלטֿפרויס ַאגייט יעדער   
,לד מען צעזינגט זיךַאאון ב  

,זיך טליד עס צעקלינג ַא  
.ןַאזשינדֿפרום דעם ַארום און ַא  

 
.....יַאל ַאל ַאל, ײַ א  

 
 

 
  

 
 



FINDJAN    - ןַאינדזשֿפ 
 

Paroles : Haïm Shvarts 
 
 
 

Der vint blozt in feld  azoy kalt, 

Der fayer tseflakert zikh bald, 

Es tantsn di funkn a prakht, 

Zey sheynen vi shtern bay nakht 

Es is varem baym fayer, 

Dos lid iz undz tayer, 

Arum un arum dem findjan. 

 

La, la, la , la, la, la ,la…… 

 

Es gedenkt zikh vi eynmol baynakht, 

Gekumen di khevre fun shlakht, 

In oyg iz geshtanen a trer, 

Eyn yat vet nit kumen shoyn mer, 

Nit veynen, nit klogn, 

Es vet vider bald togn, 

Arum un arum dem findjan. 

 

La, la, la , la, la, la ,la…… 

 

 

Der fayer brent lustik un fray, 

Men zingt un men lakht oyf dos nay, 

A kholem geyt oyf un bahelt, 

S’vet sholem nokh zany oyf der velt, 

Es vet sholem nokh blien, 

Mir darfn zikh mien, 

Arum un arum dem findjan. 

 

La, la, la , la, la, la ,la…… 

 

 

,דער װינט בלָאזט אין ֿפעלד ַאזױ קַאלט  
,דער ֿפַײער צעֿפלַאקערט זיך בַאלד  

,טעס טַאנצן די ֿפונקען ַא ּפרַאכ  
 זײ שַײנען װי שטערן בַײנַאכט

,עס איז װַארעם בַײם ֿפַײער  
,דָאס ליד איז אונדז טַײער  

.ַארום דעם ֿפינדזשַאן ןַארום או  
 

......לַא לַא לַא לַא לאַ   
 

,עס געדענקט זיך װי אײנמָאל בַײנַאכט  
,לַאכטרה ֿפון שֿבגעקומען די ח  

,אין אױג איז געשטַאנען ַא טרער  
,ט ניט קומען שױן מערעאײן יַאט װ  
,ניט קלָאגן,ניט װײנען   

 עס װעט װידער בַאלד טָאגן
ַארום דעם ֿפינדזשַאן ןַארום או  

 
.......לַא לַא לַא לַא לאַ   

 
 

,דער ֿפַײער ברענט לוסטיק און ֿפרײַ   
,ט אױף דָאס נײַ מען זינגט און מען לַאכ  

,ַא חלום גײט ָאן און בַאהעלט  
,טװעט שלום נָאר זַײן אױף דער װעל'ס  

,עס װעט שלום נָאך בלִיען  
,מיר דַארֿפן זיך מִיען  

.ַארום דעם ֿפינדזשַאן ןַארום או  
 

.......לַא לַא לַא לַא לאַ   
 

 


