
  -Dos gezang fun mayn harts ץרהַא מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

  
Paroles :  S. Prizament   Musique ; Shalom segunda  

Chanté par Ben Zion Witler 

Kh’ob lider fil gezungen , 
Gemakht sukses mit zey, 
Zey hobn sheyn geklungen, 
Ober fargesn vern zey. 
 
Lider un romansen , 
Gezungen on a shir, 
Nor di beste chansn veyst ir , 
vos hot bay mir. 
 
Dos gezang fun mayn harts, 
Iz mayn neshome. 
Dos gezang fun mayn harts, 
Brengt mir freyd on a shir. 
Dos gezang fun mayn harts , 
Heylt a yedn fun payn, 
Mit dem gezang fun mayn harts, 
Ken men gliklekh nor zayn (bis) 
 
 
Vu zenen yene tzaytn 
fun freyd un glik on shir ? 
Geven tsu danken on laydn 
far mir un oykh  far dir 
Di tzayt hot zikh gebitn , 
s’iz itzt nisht vi ikh vil. 
Khotch s’vet beser vern, 
Zingt mayn harts  mir in der shtil. 
 
Dos gezang fun mayn harts, 
Iz mayn neshome, 
Dos gezang fun mayn harts, 
Brengt mir freyd on a shir. 
Dos gezang fun mayn harts, 
Heylt a yedn fun payn, 
Mit dem gezang fun mayn harts, 
Ken men gliklekh nor zayn. (bis) 
 
Dos gezang fun mayn harts 
Iz mayn neshome… 

 , געזונגען ֿפיל לידער הָאב'כ

 , זײ מיט סוקסעס געמַאכט

 , געקלונגען שײן הָאבן זײ

 .              זײ װערן ֿפַארגעסן ָאבער

 

 רָאמַאנסען און לידער

 שִיעור ַא ָאן געזונגען

   ַאנסןש בעסטע די נָאר
 מיר בײַ  הָאט איר װָאס װײסט

 

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 נשמה מַײן איז

 הַארץ מײַ  ֿפון געזַאג דָאס

 שִיעור ַא ָאן ֿפרײד מיר ברענגט

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 ּפַײן ֿפון יעדן ַא הײלט

 ץרהַא מַײן ֿפון געזַאנג דעם מיט

 זַײן נָאר גליקלעך מען קען

  
 

   צַײן יענע זענען װּו
 רועשי ָאן גליק און ֿפרײד ֿפון

   ןדלײַ  ָאן נקען ַאצו ד געװען
 דיר ֿפַאר אױך און רמי ֿפַאר

  טןגעבי זיך הָאט צַײט די
 בין איך װי נישט איצט איז' ס

 װערן בעסער װעט' ס כָאטש

 שטיל דער אין מיר הַארץ מַײן טזינג

 

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 נשמה מַײן איז

 הַארץ ןמײַ  ֿפון געזַאג דָאס

 שִיעור ַא ָאן ֿפרײד מיר ברענגט

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 ּפַײן ֿפון יעדן ַא הײלט

 הַאץ מַײן ֿפון ַאנגגעז דעם מיט

 זַײן נאר גליקלעך מען קען

 

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

  ...נשמה מַײן איז



  -Dos gezang fun mayn harts ץהַאר מַײן ֿפון געזַאנג דָאס
  

Paroles :  S. Prizament   Musique ; Shalom segunda  

Chanté par Dudu Fisher 

Kh’ob lider fil gezungen , 
Gemakht sukses mit zey, 
Zey hobn sheyn geklungen, 
Ober fargesn vern zey. 
 
Lider un romansen , 
Gezungen on a shir, 
Nor di beste chansn  
veyst ir ,es hot bay mir. 
 
Dos gezang fun mayn harts, 
fun mayn neshome. 
Dos gezang fun mayn harts, 
Brengt mir freyd on a shir. 
Dos gezang fun mayn harts , 
Heylt a yederns payn, 
Mitn  gezang fun mayn harts, 
Ken men gliklekh nor zayn (bis) 
 
 
Ikh for shoyn lange yorn,  
di gantse velt gezen 
gezungen hob ikh lider  
in shprakhn vundersheyn 
English un frantseyzish 
In London tsi pariz 
Nor ven ikh zing of Yiddish 
fil ikh az dos iz 
 
Dos gezang fun mayn harts, 
Iz mayn neshome, 
Dos gezang fun mayn harts, 
Brengt mir freyd on a shir. 
Dos gezang fun mayn harts, 
Heylt a yederns payn, 
Mitn gezang fun mayn harts, 
Ken men gliklekh nor zayn. (bis) 
 
 

 , געזונגען ֿפיל לידער הָאב'כ

 , זײ מיט סוקסעס געמַאכט

 , געקלונגען שײן הָאבן זײ

 .              זײ ט מעןגעסֿפַאר נאר באלד

 

 רָאמַאנסען און לידער

 שִיעור ַא ָאן געזונגען

   ַאנסןש בעסטע די נָאר
  :  מיר בײַ  הָאט עסאיר  װײסט

 

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 נשמה מַײן ֿפון

 הַארץ ןמײַ  ֿפון געזַאג דָאס

 שִיעור ַא ָאן ֿפרײד מיר ברענגט

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 ּפַײן ערנסיעד ַא הײלט

 ץרהַא מַײן ֿפון געזַאנג ןמיט

 .זַײן נָאר גליקלעך מען קען

 

  
 יָארן לַאנגע שױן ֿפָאר איך

 געזען װעלט גַאנצע די

 לידער איך הָאב געזונגען

 װונדערשײן שרַאכן אין

 ֿפרַאנצײזיש און ענגליש

 ּפַאריז צי לָאנדָאן אין

  יִידיש אױף זינג איך װען נָאר

  : איז דָאס ַאז יךא ֿפיל

 

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 נשמה מַײן ֿפון

 הַארץ ןמײַ  ֿפון געזַאג דָאס

 שִיעור ַא ָאן ֿפרײד מיר ברענגט

 הַארץ מַײן ֿפון געזַאנג דָאס

 ּפַײן ערנסיעד ַא הײלט

 ץרהַא מַײן ֿפון געזַאנג ןמיט

 זַײן נאר גליקלעך מען קען

 

 


