
 
 
 

BEARVOT HANEGEV ּבערבֹות הנגֿב  
 
In dem midbar Negev , 

Morgn toy nor glantst. 

In dem midbar Negev 

Shvebt a toytn tants  

S’ iz a held gefaln, 

Bloyz fun 18 yor. 

Zilber zunen shtraln,  

fleken zayne hor. 

 

Vi a shtile drame , 

Troyerik un groy. 

Shteyt a alte mame  

un zi klogt azoy. 

Faln zilber trern 

Oyf dayn toytn guf , 

Vestu kind mayns heren, 

Ot dem letztn ruf. 

 

S‘ hot mayn zun der elster , 

Nisht derlangt tsum breg 

Haynt bist du mayn sheynster , 

Oykh fun mir avek. 

 

Mikh veln nisht fatraybn , 

Sones bayze hant. 

Ikh vel eybik blaybn, 

in gebenshtn land. 

 

A geshtalt a sheyne, 

Shpant antkegn mir. 

Veyn nisht  mame mayne 

S’ tut mir vey far dir. 

Kegn sone mame 

Punkt vi ale mol, 

shteyen mir tsuzamen,  

vi a vand fun shtol. 

 

  ,נגֿבאין דעם מדבר 
.צט נָאר גלַאנ טוימָארגן  

  ,נגֿבאין דעם מדבר 
.ַא טױטן טַאנץשוועבט   

  ,איז ַא העלד געֿפַאלן'ס 
  , יָאר18   בלױז ֿפון

  ,זילבער זונען שטרַאלן
.לעקן זַײנע הָארֿפ  
 

 
  ,לע דרַאמעיַא שט װי

.טרױעריק און גרָא  
מַאמע שטײט ַא ַאלטע  

 און זי קלָאגט ַאזױ
  ,ֿפַאלן זילבער טרערן
  ,אױף דַײן טױטן גוף

  ,נס הערןײַ וועסטו קינד מ
.ָאט דעם לעצטן רוף  

 
 

, הָאט מַײן זון דער עלסטער'ס  
. צום ברעגטנישט דערלַאנג  

  ,הַײנט ביסט דו מַײן שײנסטער
. ֿפון מיר ַאװעקויךא  

 
 

נישט ֿפַארטרַײבן ןיך וועלמ  
ס בַײזע הַאנטׂשונא  

,איך װעל אײביק בלַײבן   
.דן לַאנענשטאין געב  

 
  ,ַא געשטַאלט ַא שײנע
  .שּפַאנט ַאנטקעגן מיר

  ,יינעװײן נישט מַאמע מ
.יר טוט מיר װײ ֿפַאר ד'ס  
  , מַאמעאנ ׂשועגןק

  ,ּפונקט װי ַאלע מָאל
  ,צוזַאמען שטײען מיר

. ַא װַאנד ֿפון שטָאליװו  
 

 



Veln mir tseshtern  

Yedn faynt geshvind 

Vel  ikh du zolst hern 

Loz mir zayn dayn kind 

 

In der midbar Negev  

shtrekt er oys zayn hant. 

Iz dos a legende , 

fun bafraytn land (bis) 

  ,װעלן מיר צעשטערן
.ווינדיעדן ֿפַײנט געש  

  , דו זָאלסט הערןל איךװע
.לָאז מיר זַײן דַײן קינד  

 
 

נגֿבאין דער מדבר   
 שטרעקט ער אױס זַײן הַאנט

  ,גענדעלע איז דָאס ַא
]2.[בַאֿפרַײטן לַאנדֿפון   

 
 
 


