
 

KETSELE BROGEZ  זגועצעלע ברק  

 
Vos bistu Ketsele Beroguez, 

Un Vos  geystu aropgelozt di noz ? 

Oy, efsher vilstu visn mayn yikhes 

Fun vanen ikh shtam aroys? 

 
 
 

Mayn tate iz a shmarevoznik, 

Di mame ganvet fish in mark, 

Oy, un mayn bruder iz a 

kartozhnik 

Zoln zey ale zayn gezunt un 

shtark 

 
 

 

Der feter iz geshtanen  

in di rogn, 

Oy, un di mume , 

a hendlerke in gas 

Un der bruder zitst in di ostrogn 

Un di shvester tra la la la.. 

  

 

Der zeyde iz geven a shokhet, 

di bobe- a tukerin in bod; 

un aleyn bin ikh a mamzer, 

un gekumen bi ikh fun priot. 

 

Farvos zhe bistu azoy ongeblozn 

Ikh bet dokh , kum tsu mir arayn 

in shtub 

Oy, vos zhe toyg dir 

זגוקעצעלע בר ביסטּו װָאס  
ּוע גײסטשן װָאס זוא  

?ָאּפגעלָאזט די נָאזאר  
סוװיסן מַײן יִיח ּוֿפשר װילסטאאון   

?ֿפון װַאנען איך שטַאם ַארױס  
 
 

ָאזניקװעַא שמַאר זַײן טַאטע איִ מ  
 די מַאמע גַאנבט ֿפיש אין מַארק

און מַײן ברודער איז ַא  ,אױ
 קַארטיָאזניק

זָאלן זײ ַאלע זַײן געזונט און 
 שטַארק

 
 
 

 דער ֿפעטער איז 
 געשטַאנען אין די רָאגן

מומעאון די  ,אױ  
 ַא הענדלערקע אין גַאס

ןָאסטרָאג יד ןיברודער זיצט א דעראון   
...לַא לאַ טרַא לַא  ,און די שװעסטער  

 
 
 

 דער זײדע איז געװען ַא שוחט
.ן אין בָאדיַא טוקער ,די בָאבע  

 און ַאלײן בין איך ַא ממזר
.און געקומען בין איך ֿפון ּפריוט  

  
 

ַאזױ  ביסטּוע שֿפַארװָאס ז
 ָאנגעבלָאזן

קום צו מיר ַארַײן אין  ,איך בעט דָאך
 שטוב



blozn mit di hozn 

Oy dushe kh ‘hob dikh azoy lib 

 

Iz ,  zay nisht ketsele  

oyf mir broguez 

un gey nit aropgelozt di noz 

Vayl du veyst ingantsn mayn 

yikhes 

Fun vanen ikh shtam  

yo funvanen ikh shtam 

Fun vanen ikh shtam aroys 

ע טױג דירשאױס װָאס ז  
 בלָאזן מיט די הױזן

הָאב דיך ַאזױ ליב 'כ , עזשדו ,אױ   
 

זַײ נישט קעצעלע , איז  
עזגואױף מיר בר  

 און גײ ניט ַארָאּפגעלָאזט די נָאז
סט אינגַאנצן מַײן יִיחוסייװַײל דו װ  

  , ֿפון װַאנען איך שטַאם
,װַאנען איך שטַאםן יָא ֿפו  

.ֿפון װַאנען איך שטַאם ַארױס  
 

 

 

 

 

 

 
 
 


