
FIRT  MIR FERDLEKH - לעךֿפערד מיר ֿפירט    

 

Ven dos harts nemt zikh veynen un 

benken, 

Un dermont mikh di nekhtike teg. 

Vil ikh ferdlekh , ir zolt mir shenken , 

Dos gefil fun an heymishn veg. 

 

 

Firt mir ferdlekh vayter un vayter , 

Dort vu shaynt hel di zun umgeshtert. 

Vos es trogn zikh heldishe rayter, 

Vu es grint a fargesene erd. 

 

Yo di tzayt hos dos lebn gebitn 

Firt mikh ferdlekh blaybt nokh nisht 

shteyn 

Ikh hob yorn gevart un gelitn , 

Un getroymt fun an eygene heym. 

 

Firt mir ferdlekh vayter un vayter , 

Dort vu sheynt hel di zun umgeshtert. 

Vos es trogn zikh heldishe rayter , 

Vu es grint a fargesene erd. 

 

 

Nisht keyn gold grub vil ikh gefinen , 

Nisht palatsn mikh tsien ahin. 

Mayn bager iz men zol mir farginen, 

Tsu farblaybn nokh dem ver ikh bin. 

 

 

Firt mir ferdlekh vayter un vayter , 

Dort vu shaynt hel di zun umgeshtert. 

Vos es trogn zikh heldishe rayter, 

Vu es grint a fargesene erd. 

 

 

 און װײנען זיך נעמט ץהַאר דָאס װען
 בענקען

. טעג נעכטיקע די מיך דערמָאנט ןאו  

שענקען מיר זָאלט איר ךעלֿפערד איך װיל  

. װעג הײמישן ַאן ֿפון געֿפיל ָאסד  

 

 

, װַײטער און װַײטער לעךֿפערד מיר ֿפירט  

געשטערטמאו זון די העל נטײַ ש װּו דָארט  

רַײטער העלדישע זיך טרָאגן עס װָאס  

. ערד ֿפַארגעסענע אַ  גרינט עס װּו  

 

געביטן לעבן דָאס הָאט צַײט די יאָ   

נישט נָאך בלַײבט,   ךעלֿפערד רמי ֿפירט  

 שטײן

, געליטן און געװַארט יָארן הָאב ךאי  

. הײם אײגענע ַאן ֿפון געטרױמט און  
 

, װַײטער און װַײטער לעךֿפערד מיר ֿפירט  

געשטערטמאו זון די העל נטײַ ש װּו דָארט  

, רַײטער העלדישע זיך טרָאגן עס װָאס  

. ערד ֿפַארגעסענע אַ  גרינט עס װּו  

 

 

, געֿפינען איך װיל גָאלדגרוב קײן נישט  

. ַאהין צִיען מיך ּפַאלַאצן נישט  

, ֿפַארגינען מיר זָאל מען איז בַאגער מַײן  

. בין איך װער דעם נָאך בןײַ ֿפַארבל צו  

 

 

, װַײטער און װַײטער לעךֿפערד מיר ֿפירט  

געשטערטמאוזו זון די העל נטײַ ש װּו דָארט  

, רַײטער העלדישע זיך טרָאגן עס װָאס  

. ערד ֿפַארגעסענע אַ  גרינט עס װּו  

 


