
Yingele nit veyn- יִינגעלע ניט װײן   

 

Paroles : Jacob Jacobs. Musique:  Abraham Ellstein  

 

A troyerik bild hob ikh gezen, 
Vos ikh ken es nit fargesn, neyn 
A man a fremder nokh in land 
Hot gefirt zayn kind bay der hant 
 
Dos kind hot geshrign,  
az er vil zayn mamen, 
Un di mame iz farblibn 
oyf yener zayt yamen 
Der tate hot getsertlt, 
geveynt un geklogt 
Un tsu zayn  kind gezogt 
 
Yingele nit veyn 
Ikh vel keynmol farlozn , neyn 
Ikh vel dikh hitn minastam 
Zayn dayn tate un dayn mame 
Un zen dir zol keyn shlekhts geshen 
 
Yingele nit veyn 
Vayl ikh hob nit keynem 
ikh hob nor dikh aleyn 
Ikh bin greyt far dir tsu gebn 
Mayn neshome un mayn lebn 
Az dir zol keyn shlekhts  geshen 
 
Eyner hot milionen 
Un fun dem aleyn er kvelt, 
Ikh vel dikh nit oysbaytn 
Far ale milionen in der velt 
 
Yingele nit veyn, 
Ikh ken dayne trern mer nit tsuzen 
Mir zol zayn far dayn lib hertsele 
Vos iz umshuldik un reyn , 
Nit veyn mayn yingele , nit veyn. 

  , ַא טרױעריק בילד הָאב איך געזען

  .װָאס איך קען עס ניט ֿפַארגעסן, נײן

, ַא מַאן ַא ֿפרעמדער נָאך אין לַאנד  

 הָאט געֿפירט זַײן קינד בַײ דער הַאנט.

 

 דָאס קינד הָאט געשריגן,

, ַאז ער װיל זַײן מַאמען  

ןבילאון די מַאמע איז ֿפַאר   

  .מעןאױף יענער זַײט י

טלערטצדער טַאטע הָאט גע  

 געװײנט און געקלָאגט 
:און צו זַײן קינד געזָאגט  

 

,יִינגעלע ניט װײן   

  .נײן ,איך װעל קײנמָאל ֿפַארלָאזן 

םתסן האיך װעל דיך היטן מי  

,זַײן דַײן טַאטע און דַײן מַאמע   

געשען  טסשלעכ ול קײןזאון זען דיר   

 

, יִינגעלע ניט װײן  

 װַײל איך הָאב ניט קײנעם

ַאלײן דיך איך הָאב נָאר  

ן עבן גרײט ֿפַאר דיט צו גיאיך ב  

,מַײן נשמה און מַײן לעבן   

געשען טסַאז דיר עול קײן שלעכ  
 

 אײנער הָאט מיליָאנען 

,ַאלײן ער קװעלט םאון ֿפון דע  

 איך װעל דיך ניט אױסבַײטן 

  .ן דער װעלטיֿפַאר ַאלע מילִיָאנען א

 

 יִינגעלע ניט װײן
ןעאיך קען דַײנע טרערן מער ניט צוז   

מיר זָאל זַײן ֿפַאר דַײן ליב הערצעלע   

  ,װָאס איז אומשולדיק און רײן 

.ניט װײן מַײן יִינגעלע , ניט װײן  

 

 


