
 

OH MAME MAYN-ָא מַאמע מַײן  
 
 

Oh Mame mayn , ikh fil dayn troyer. 
Oh Mame mayn,  vi s’ klingt in oyer. 
Dos lid vos du , flegstu mir zingen , 
Ven host bay nakht  bay mayn vige 
gevart. 
 
Oh Mame mayn, Oh mayn getraye   
Men zogt di velt iz haynt a naye.  
Nor on dayn vort  dayn sheynem 
nigun , 
Hob ikh keyn ort, kh‘ bin nisht do 
nisht dort. 
On dayn shmeykhl veynt der frimorgn 
Ven du veynst ,mame yomert di 
nakht. 
 
Oh mame mayn ikh fil dayn troyer 
Oh mame mayn, vi s’klingt in oyer 
Dos lid vos du flegstu  mir zingen 
Ven host bay nakht bay mayn vige 
gevart 
 
Oh mame mayn ,  Oh mayn getraye 
Men zogt di velt haynt iz haynt a 
naye  
Nor on dayn vort  dayn sheynem 
nigun 
Hob ikh keyn ort kh‘ bin nisht do 
nisht dort. 
 
Oh mame mayn ikh fil dayn troyer 
Oh mame mayn ,vi s’ klingt in oyer, 
Dos lid vos du , flegstu mir zingen , 
Ven host bay nakht  bay mayn vige 
gevart 
 

יל דַײן טרױערֿפ איך  ,ָא מַאמע מַײן  
. אויער קלינגט אין'סװי , ָא מַאמע מַײן    

  , מיר זינגעןוֿפלעסט ,דָאס ליד װָאס דו 
 מַײן װיגע  ײַ  בכטַא נײַ סט בָאהװען 
.רטַאגעװ  

 
,געטרייע   ָא מַײן ,מַײןמע  מַאָא  

   ַא נַײע הַײנטמען זָאגט די װעלט איז
  , דַײן שײנעם ניגון , דַײן װָארטןָא נָאר
ין נישט דָא נישט ב' איר קײן ָארט כבהָא

.דָארט  
נט דער ֿפרימָארגןכל װײייָאן דַײן שמ  

.טכיָאמערט די נַא, מַאמע  , װײנסטדוװען   
 
 
 

יל דַײן טרױער איך ֿפ ,ָא מַאמע מַײן  
. אויער קלינגט אין'סװי , ָא מַאמע מַײן    

  , מיר זינגעןוֿפלעסט ,דָאס ליד װָאס דו 
 מַײן װיגע  ײַ  בַײ נַאכטסט בָאהװען 

.רטגעװַא  
 

,געטרייע  ָא מַײן  ,מַײןמע ָא מַא  
   ,  ַא נַײעמען זָאגט די װעלט איז הַײנט

  , דַײן שײנעם ניגון , דַײן װָארטןָאנָאר 
ין נישט דָא נישט ב' איר קײן ָארט כבהָא

.דָארט  
. 

 
 

  איך ֿפיל דַײן טרױער ,ָא מַאמע מַײן
. אויער קלינגט אין'סװי , ָא מַאמע מַײן    

  , מיר זינגעןוֿפלעסט ,דָאס ליד װָאס דו 
 מַײן װיגע  ײַ  בַײ נַאכטסט בָאהװען 

.רטגעװַא  


