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A brivele geshribn hot mayn mamenyu 
mir , 
Yankele Zindele , hob got in harts. 
Du bist der eltster fun di kinderlekh 
fir , 
Ze zikh mit ale un shtil mir mayn 
shmertz. 
 
Avek iz shoyn yorn ir hot bilder 
geshikt , 
Un derbay mir geshribn  az 
aykh hot got baglikt 
Dort ergetz vayt in dem goldenem land 
un mer hob ikh kinderlekh  fun aykh nit 
gehert . 
Ikh kuk oyf di bilder fun di oygn mikh 
trert, 
 
 
Papirene kinder hot ikh oyf der vant 
Baym esn , baym shlofn, un bay mayn 
oyfshteyn. 
Kuk ikh oyf di bilder un redt tsu zikh 
aleyn. 
 
 
Papirene kinder hob ikh oyf di vent 
Papirene kinder brekh ikh mayne hent 
 
 
Papir iz gevorn fun mayn fleysh un blut, 
Ikh shray veyn un klog umsonst mayn 
geshrey , 
Di shtiklekh papir  vos filn den zey ? 
Papirene kinder un mer hob ikh nit , 
mer hot ikh nit. 
 
 

ַא בריוועלע געשריבן הָאט מַײן מַאמעניו 
,מיר  

.יַאנקעלע זונדעלע הָאב גָאט אין הַארץ  
עך דו ביסט דער עלטסטער ֿפון די קינדערל

,ֿפיר  
.זע זיך מיט ַאלע און שטיל מיר מַײן שמערץ  

 
 

ַאוועק איז שוין יָארן איר הָאט בילדער 
  ,געשיקט

 און דערבַײ מיר געשריבן ַאז 
 אַײך הָאט גָאט בַאגליקט

דָארט ערגעץ ווַײט אין דעם גָאלדענעם 
  ,לַאנד

און מער הָאב איך קינדערלעך ֿפון איך ניט 
.געהערט  

י אויגן מיך איך קוק אויף די בילדער ֿפון ד
  ,טרערט

 
ּפאּפירענע קינדער הָאב איך אויף דער 

.ווַאנט  
און בַײ מַײן ,  בַײם שלָאפן  ,בַײם עסן

  ,אויֿפשטיין
קוק איך אויף די בילדער און רעד צו זיך 

.ַאליין  
 

  ,ּפַאּפירענע קינדער הָאב איך אויף די ווענט
  ,ּפַאּפירענע קינדער און ברעך מַײנע הענט

 
 

ן מַײן ֿפלייש און מַײן ּפַאפיר איז געווָארן ֿפו
  ,בלוט

אומזיסט מַײן איך שריי וויין און קלָאג 
.געשריי  

?די שטיקלעך ּפַאּפיר ווָאס ֿפילן דען זיי   
 ּפַאּפירענע קינדער און מער הָאב איך ניט

 מער הָאב איך ניט
 



 
 
Version complète 
 
 
 
 
Gedenkt ir nor dan ven ir hot mikh 
farlozt ? 
Ayer gutinker tate iz geven shoyn toyt. 
Fil mi , fil gezunt es hot mikh dan 
gekost, 
Gevashn fremde vesh farzorgt aykh 
mit broyt. 
Itzt iz ayer mame shoyn shvakh un 
groy, 
Der koyekh fun dan iz bay mir shoyn 
nishto. 
Iz elnt aleyn un dos harts nokh aykh 
benkt, 
Fargesn di mame , hot ir kinder glaykh, 
Ikh bet itzt bay got er zol mokhl zayn 
aykh , 
 
Eyns, ober kinder eyns khotsh gedenkt 
Ven ikh vel shtarbn shpeter tsu frier, 
Dermont khotsh di mame zogt nokh ir. 
 

 
 

שלמהגרסה   
 

 
 
 

געדענקט איר נָאך דַאן ווען איר הָאט מיך 
?ֿפַארלָאזט   

ין אַײער גוטינקער טַאטע איז געווען שו
.טויט  

ֿפיל מי ֿפיל געזונט עס הָאט מיך דַאן 
  ,געקָאסט

געווַאשן ֿפרעמדע וועש ֿפַארזָארגט אַײך מיט 
.ברויט  

,איצט איז אַײער מַאמע שוין שווַאך און גרוי  
.דער כוח ֿפון דַאן איז בַײ מיר שוין נישטָא  

 
איז עלנט ַאליין און דָאס הַארץ נָאך אַײך 

  ,בענקט
  ,לַײך הָאט איר קינדער ג ֿפַארגעסן די מַאמע

איך בעט איצט בַײ גָאט ער זָאל מוחל זַײן 
  ,אַײך

 
איינס כָאטש , ָאבער קינדער, איינס

 געדענקט
  ,ווען איך וועל שטַארבן שּפעטער צו ֿפרִיער
דערמָאנט כָאטש די מַאמע זָאגט קדיש נָאך 

.איר  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


