
Folksretenishn- ֿפָאלקסרעטענישן   

ער גײט ַארָאּפ , ער גײט ַארױף און נעמט ַארױס 1
שָאקלט אױס און  

Er geyt aroyf un nemt aroys, er geyt 

arop un shoklt oys. 
,ַא װַײסער מױער און ַא געלער טױער 2  

מוז מען צוברעכן , װיל מען צוקומען צום געלן 
 דעם װַײסן

A vayser moyer un a geler toyer, 

Vil men tsukumen tsum geln, muz men 

tsubrekhn dem vaysn 
ַא הױקער , ַא רױטער טַאטע, גרָאבע מַאמעַא  3

ַא מעשוגענע טָאכטער, זון  

A grobe mame, a royter tate, a hoyker 

zun, a meshugene tokhter 
הַאלט ַאן , זיצט ַא צװײֿפוס אױף ַא דרַײֿפוס 4

קומט ַא ֿפירֿפוס כַאּפט דעם ,אײנֿפוס
לױֿפט דער צװײֿפוס יָאגט דעם ,אײנֿפוס
ֿפַאלט דער דרַײֿפוס, ֿפירֿפוס  

Zitst a tsveyfus oyf a drayfus, halt an 

eynfus,kumt a firfus khapt dem 

eynfus,loyft der tsveyfus yogt dem 

firfus, falt der drayfus 
ך ָאן אַײטערסמיל, ַא קָאּפ ָאן הַאר 5  A kop on har, milekh on ayters 
נַאכט לעבט ער ײַ ב, בַײטָאג שלָאֿפט ער 6  Baytog shloft er, baynakht lebt er 
איך הָאב קײן , איך הָאב קײן ֿפיס ניט און גײ 7

 הענט ניט און שלָאג
Ikh hob keyn fis nit un gey, ikh hob 

keyn hent nit un shlog 
דער  ףַארױס אױדער ֿפָאטער איז נָאך נישט  8

ז שױן אױֿפן דַאך ין אװעלט און דער זו  

Der foter iz nokh nisht aroys oyf der 

velt un der zun iz shoyn oyfn dakh 
קען מען דָאס שױן ניט , װַארֿפט ַארָאּפ’ַאז מ 9

 אױֿפהײבן 
Az m’varft arop, ken men dos shoyn 

nit oyfheybn 
?אױף דער װעלט ךװָאס איז די שװערסטע זַא 10  Vos iz di shverste zakh oyf der velt ? 
?אױף דער װעלט ךנגסטע זַארייז די גא סװָא 11   Vos iz di gringste zak oyf der velt ? 
?װָאס װעט זַײן נעכטן, יז געװען מָארגןא סװָא 12  Vos iz geven morgn, vos vet zayn 

nekhtn ? 
? כלׂשרֿב העכער ֿפַארן  םװָאס איז בײַ  13   Vos iz baym rov hekher farn sekhl ? 
 ? Vos iz unter a perine  װָאס איז אונטער ַא ּפערינע ? 14
ֿפַארװָאס קרַײט ַא הָאן מיט צוגעמַאכטע  15

?אױגן   

Farvos krayt a hon mit tsugemakhte 

oygn ? 
?װער װײסט װָאס בַײ יענעם ֿפעלט 16  Ver veyst vos bay yenem felt ? 
ַאן ָאּפזָאג  אײדער ער הײבט ָאן  װער בַאקומט 17

  ? צו בעטן

Ver bakumt an opzog , eyder er heybt 

on tsu betn ? 
?װער קומט ַאלע מָאל צו שּפעט 18   Ver kumt ale mol tsu shpet ? 
?װען זענען קרעּפלעך געשמַאק 19   Ven zenen kreplekh geshmak ? 
? װען קריגט ַא הונט ַא נָאמען 20   Ven krigt a hunt a nomen ? 
ַא , ַא קָאּפ אונטער ,צען געבױגן ,ֿפיר געצזױגן 21

 קָאּפ אױבן
Fir getsoygn tsen geboygn a kop 

unter, a kop oybn 
לעבט ליגנדיק , װער װערט געבױרן ֿפלִיענדיק 22

?און שטַארבט לױֿפנדיק  

Ver vert geboyrn fliendik, lebt ligndik 

un shtarbt loyfndik ? 
ַאלע מענטשן װינטשן זיך דָאס און זַײנען  23

צוֿפרידן װען זַײ הָאבן דָאסמאו  

Ale mentshn vintshn zikh dos un 

zaynen ultsufridn ven zay hobn dos 
?ַײט ֿפון עסןצװען איז די בעסט  24   Ven iz di best tzayt fun esn ? 
?װען לײגט זיך און בלַײבן זיצן 25   Ven leygt zikh un blaybn zitsn ? 

 


