
HIT OP DOS BISELE KOYEKH- ּכוח ביסעלע דָאס ָאּפ היט   
 
 

 

Hit op dos bisele koyekh 

Hit op dos bisele gezint 

Es loynt  zikh nisht brekhn dem moyekh 

Di yorn zey loyfn vi a  vind 

Aynraysn  veltn dos  loynt zikh nisht 

Vayl oyf yener velt nemt  men mit zikh 

gornisht mit 

 

Hit op dos bisele koyekh 

Hit op dos bisele gezint 

Es loynt  zikh nisht brekhn dem moyekh 

Di yorn zey loyfn vi a  vind 

 

 

Kimat di gantse velt bin ikh oysgeforn 

Un mentshn a sakh bagegnt hob ikh 

Ambitsies un shtreben iz bay yeden farshidn  

Vifl eyner hot als mer yogt er zikh 

 

Me loyft un me yogt vi a vind 

Me shanevet nisht dos gezund 

 

Hit op dos bisele koyekh 

Hit op dos bisele gezint 

Es loynt  zikh nisht brekhn dem moyekh 

Di yorn zey loyfn vi a  vind 

Aynraysn  veltn dos  loynt zikh nisht 

Vayl oyf yener velt nemt  men mit zikh 

gornisht mit 

 

Hit op dos bisele koyekh 

Hit op dos bisele gezint 

Es loynt  zikh nisht brekhn dem moyekh 

Di yorn zey loyfn vi a  vind 

 

Aynraysn  veltn dos  loynt zikh nisht 

Vayl oyf yener velt nemt  men mit zikh 

gornisht mit 

 

 
Hit op dos bisele koyekh 

Hit op dos bisele gezint 

Es loynt  zikh nisht brekhn dem moyekh 

Di yorn zey loyfn vi a  vind 

ּכוח ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

געזונט ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

חמו דעם ברעכן נישט ךזי לױנט עס  

װינט ַא װי לױֿפן זײ יָארן די  

נישט זיך לױנט דָאס װעלטן ַאינרַײסן  

 זיך מיט מען טעמנ װעלט יענער אױף װַײל
.מיט גָארנישט  

 

ּכוח ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

געזונט ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

חמו דעם ברעכן נישט ךזי לױנט עס  

װינט ַא װי לױֿפן זײ יָארן די  

 

 

אױסגעֿפָארן איך בין װעלט גַאנצע די ּכמעט  

איך הָאב בַאגעגנט סך ַא מענטשן ןאו  

ֿפַארשידן יעדען בײַ  איז שטרעבן און ַאמביצִיעס  

.זיך ער יָאגע מער ַאלץ,  הָאט אײנער װיֿפל  

 

װינט ַא װי יָאגט מע און לױֿפט מע  

געזונט דָאס נישט שַאנעװעט מע  

 

, ּכוח ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

.געזונט ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

, חמו דעם ברעכן נישט ךיז לױנט עס  

.װינט ַא װי לױֿפן זײ יָארן די  

, נישט זיך לױנט דָאס װעלטן ַאינרַײסן  

 זיך מיט מען טעמנ װעלט יענער אױף װַײל
.מיט גָארנישט  

 

, ּכוח ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

, געזונט ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

חמו דעם ברעכן נישט ךעי לױנט עס  

.װינט ַא װי לױֿפן זײ יָארן די  

 

, נישט זיך לױנט דָאס װעלטן ַאינרַײסן  

 זיך מיט מען טעמנ װעלט יענער אױף װַײל
.מיט גָארנישט  

 

 

, ּכוח ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

.געזונט ביסעלע דָאס ָאּפ היט  

, חמו דעם ברעכן נישט ךזי לױנט עס  

.װינט ַא װי לױֿפן זײ יָארן די  

 

 


