
        -KH’VIL NOR A BISELE ביסעלע ָאר ָאוויל נ'כ
 
Paroles et musique : Max Perlman 

Shoyn fun eybik on,  
zint di velt ekzistirt 
Hot zikh der mentsh  
a farlang ayngefirt, 
Raykhtum, ashires,  
dos iz zayn bager, 
Un vifil er hot,  
Vil er hobn alts mer . 
Un vi lang halt on 
di gantse shpil, 
iz tsu vos darf mentsh 
azoy fil ? 
 
Refrain 
Kh’vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele 
Ver darf aynraysn di velt, 
Kh’vil nisht keyn sakh,  
Nisht keyn sakh, nor a bisele 
Kh’zukh keyn koved , 
Nisht keyn gelt  
Yo, vayl dos lebn fargeyt 
S’iz dokh nor a kindershpil 
Zol es geyn vi es geyt 
Ver darf hobn azoy fil ? 
Kh’ vil nisht keyn sakh,  
Nisht keyn sakh 
Nor a bisele oy ! 
Lebn ruik oyf der velt. 
 
Es viln haynt felker 
bahershn di velt, 
m’greyt tsu milkhomes  
tsu makhn nor gelt 
moykhl di toyves un moykhl 
dos glik 
far mir iz mayn kleyntshinke 
land oykh genug 
kh ‘vil nit zayn mekhtik durkh 
blut 
nor lebn bkoved als yid. 

  , שױן ֿפון אײביק ָאן
  יסטירטזזינט די װעלט עק

  הָאט זיך דער מענטש
  ,נגעֿפירטײַ ַא ֿפַארלַאנג א

  ,  עשירות, כטוםײַ ר
  ,ן בַאגערײַ דָאס איז ז

  ,  ל ער הָאטיאון װיֿפ
  .װיל ער הָאבן ַאלץ מער
  און װי לַאנג הַאלט ָאן

  ,די גַאנצע שּפיל
דַארף ַא מענטש  איז צו װָאס

  ? ַאזױ ֿפיל
  

  רעֿפרײן
  ,װיל נישט קײן סך'כ

  ,נָאר ַא ביסעלע
  ,סן די װעלטײַ נרײַ װער דַארף א

 , װיל נישט קײן סך'כ
  ,נָאר ַא ביסעלע,נישט קײן סך

 , זוך קײן ּכֿבוד'כ
  .נישט קײן געלט

  ,עבן ֿפַארגײטל דָאס לײַ װ, יָא
  ,שּפיל- איז דָאך נָאר ַא קינדער'ס

  ,זָאל עס גײן װי עס גײט
  ?װער דַארף הָאבן ַאזױ ֿפיל

 ,װיל נישט קײן סך'כ
  ,קײן סך טניש

  !אױ,  נָאר ַא ביסעלע
  .ק אױף דער װעלטִילעבן רו

  
ער נט ֿפעלקײַ עס װילן ה

  ,בַאהערשן די װעלט
 לחמות גרײט צו מ'מ

  .צו מַאכן נָאר געלט
 חל מוחל די טוֿבות און מו

  ,דָאס גליק
ן קלײנטשינקע ײַ ֿפַאר מיר איז מ

  לַאנד אױך גענוג
ן מעכטיק דורך ײַ װיל ניט ז'כ

  בלוט
 נָאר לעבן בּכֿבוד ַאלס ִײד



 

IKH VIL NISHT KEYN SAKH,  NOR A BISELE- ביסעלע אַ  סך נָאר קײן נישט װיל איך   

 
Paroles et musique : Max Perlman 

Faran azelekhe mentshn  
mit  a groysn apetit. 
Tsufridenshtelen zey zeyer shver. 
Dos sheynste un dos beste  
zey bafridikn ken mol nit, 
Un viln shtendik hobn mer un mer. 
 
Bay mir vil ikh aykh zogen 
iz an andere natur, 
Far mir iz gants genug  
vos ikh farmog. 
In mayn kharakter iz nisht do keyn 
gayve khotsh a shpur, 
Un ven me fregt bay mir, 
hert vos ikh zog: 
 
Ikh vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele, 
Dos iz ales vos ikh vil. 
Ikh vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele 
Vos toyg eynem azoy fil 
Lebn un oykh lebn  lozn  
hot dos mir gefelt 
Zol zayn oykh far a tsveytn  
vel er aynraysn di velt! 
Ikh vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele , 
Dos iz ales vos ikh vil. 
 
An altn aleman iz gevorn 
mis tsu zayn aleyn 
S’ iz zeyer shver zayn  
elter oyf der velt 
A yunge freylekhe almone 
hot er dan derzen 
Nisht lang getrakht . 
a khoupe bald geshtelt 
Dos vaybl  s’ iz im geshen 
tsum honik- khodesh  greyt 

מענטשן ַאזעלעכע ֿפַארַאן  

ַאּפעטיט גרױסן אַ  מיט  

.שװער רייעז זײ צוֿפרידנשטעלן  
בעסטע דָאס און שײנסטע דָאס  

ניט מָאל ןייק ןיקבַאֿפריד זײ  

.מער און מער הָאבן שטענדיק ןװיל און  
 

זָאגן ךאײַ  איך ילוו מיר בײַ   
, נַאטור ַאנדערע ַאן איז  

גענוג גַאנץ איז מיר ֿפַאר  
.ֿפַארמָאג איך װָאס  

 קײן דאָ  נישט איז כַארַאקטטער יןימ אין
, שּפור אַ  טשָאכ הגאוו  

, מיר בײַ  ֿפרעגט מע װען און  
: זָאג איך װָאס הערט  

 

סך קײן נישט װיל איך  

, ביסעלע אַ  נָאר  

.װיל איך װָאס ַאלעס איז דָאס  

, סך קײן נישט װיל איך  

, ביסעלע אַ  נָאר  

? ֿפיל ַאזױ אײנעם טױג װָאס  

לָאזן לעבן אױך און עבןל  
געֿפעלט מיר דָאס הָאס  

, צװײטן אַ  ֿפַאר ןײַ ז זָאל  
!װעלט די סןײַ ראַײנ ער װעל  

סך קײן נישט װיל איך  

ביסעלע אַ  נָאר  

.װיל איך װָאס ַאלעס איז דָאס  
 

געװָארן איז ַאלמן ַאלטן ַאן  

ַאלײן זַײן צו וסמִיא  

זַײן שװער זײער איז 'ס  
װעלט דער ױףּא עלטער  

למנהא כעֿפרײל יונגע אַ   
דערזען דַאן ער הָאט  

, טרַאכטגע עגלַאננישט   
געשטעלט בַאלד חוּפה אַ   

געשען אים ז אי 'ס װַײבל דָאס  
יטירג דשוח -קניָאה צו   



Zi vil zayn a getraye froy 
Der alter  ober zet  
az s’iz far im tsu shpet 
Dariber zogt er tsu zayn vayb azoy: 
 
Ay, kh’vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele , 
Dos iz ales vos ikh vil 
Oy, kh’vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele 
Vos toyg eynem azoy fil ? 
Lebn un oykh lebn lozn 
hot dos mir gefelt 
Zol zayn  oykh far a tsveytn 
vel er aynraysn di velt 
Kh’vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele. , 
Dos iz ales vos ikh vil. 
 
Ikh vil nit keyn sakh, 
Nor a kapitshke 
Dos iz ales vos ikh vil 
 
Lebn un nor lebn lozn , 
hot dos mir gefelt. 
Zol zayn far a tsveytn , 
vel er aynraysn di velt. 
Kh’vil nisht keyn sakh, 
Nor a bisele , 
Dos iz ales vos ikh vil. 
 

ֿפרױ געטרַײע ן אַ זײַ  װיל זי  
  זעט ַאלטער דער
שּפעט צו אים ֿפַאר יזא'ס ַאז  

: ַאזױ װַײב זַײן צו ער זָאגט דַאריבער  
 

סך קײן נישט װיל' כ, ײַ א  

, ביסעלע אַ  נָאר  

װיל איך װָאס ַאלעס איז דָאס  

סך קײן נישט װיל 'כ, אוי  

ביסעלע אַ  נָאר  

? ֿפיל ַאזױ אײנעם טױג װָאס  

לָאזן לעבן אױך און לעבן  
געֿפעלט מיר דָאס הָאס  

צװײטן אַ  ֿפַאר אױך  ןײַ ז זָאל  
װעלט די סןײִַ ראַײנ ער װעל  

סך קײן נישט װיל 'כ  
,ביסעלע  אַ  רנָא  

.װיל איך װָאס ַאלעס איז דָאס  
 

, סך קײן נישט װיל 'כ  
, קַאּפיטשקעַא  נָאר  
. װיל איך װָאס ַאלעס איז דָאס  

 

לעבן לָאזן אױך און לעבן  

געֿפעלט מיר דָאס הָאס  
צװײטן אַ  ֿפַאר ןײַ ז זָאל  
װעלט די סןײַ אַײנר ער װעל  

סך קײן נישט װיל 'כ  
,ביסעלע  אַ  נָאר  

.װיל איך װָאס ַאלעס זאי דָאס  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


