
Version chantée par Ben Tsion Witler 

 

ES BENKT ZIKH- ס בענקט זיךע   

 

Paroles et musique : Ben Tsion Witler 

 
Ya,  dil a dila dil bom bim bom bim boï 
Malaladia la malaladial ramo  
bom bim youï you.. 
Ya,  dil a dila dil bom bim bom bim boï 
Ya bim bom ya bim bom  yaba bim bom  
yaba bim bom ouï ouï ouï ouï. 
 
Es benkt zikh nokh di kinder yorn, 
Ven mir zaynen kinder nokh geven . 
Es benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn (bis). 
 
In yeder shtib gefayft der dales, 
tsores hobn keynem nisht gefelt . 
dokh geklekt hot undz oyf ales, 
s’iz gevezn khai gelebt . 
Oy tate ziser ! 
 
 
S’ benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Ven mir zaynen kinder nokh geven.  
Es benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn  
 
 
 
Far mayne oygn ze ikh bilder , 
Vos zaynen angenem. 
Ven ikh  bin nokh geven  
Bay tate mame in der heym. 
Khotsh mayn tate iz geven 
A kabtsn vey un vind , 
Dokh hot mayn mame yedes yor 

 

 וי ,ב בָאם בים בָאם דיל דילַא ַא דיל, יַא
ָאמַאר מַאלַאלַאדִיַאל לַא מַאלַאלַאדִיַא  

אוי איובָאם בים   
ויב בָאם בים בָאם דיל דילַא ַא דיל, יַא  
בָאם בים יַא בָאם בים יַא בָאם בים יַא  
.אוי אוי אוי בָאם, אוי בים יַא  

  
, בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן סע   

.ר זַײנען קינדער נָאך געװעןװען מי  
,זיך נָאך די קינדער יָארן בענקט עס  

]2[געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן   
 

  , ַײֿפט דער דלותגעֿפ, אין יעדער שטיב 
.ט געֿפעלטשני נעםָאבן קײה ותצר  

, געקלעקט הָאט אונדז אױף ַאלעס דָאך  

,געלעבט חיִ ן זאיז געװ’ס  
  ! רעזיסע טַאטאױ 

 
 

, נָאך די קינדער יָארןבענקט זיך ’ ס  
.װען מיר זַײנען קינדער נָאך געװען  

, בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן סע  

  .געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן
 

 
 

,ֿפַאר מַײנע אױגן זע איך בילדער  
.ַאנגענעם זַײנען װָאס   

  װען איך בין נָאך געװען
.הײם דער איןבַײ טַאטע מַאמע   

 כָאטש מַײן טַאטע איז געװען
, ַא קבצן װײ און װינד   

ע יעדעס יָארמַאמדָאך הָאט מַײן  ,  



Geboyrn im a kind 
Derfar hob ikh lib tsu kleren nokh  
Fun di kinder yorn. 
 
 
 
Oy, es benkt zikh nokh di kinder yorn 
Ven mir zaynen kinder nokh geven  
Es benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn (bis) 
 
In yeder shtib gefayft der dales, 
Tsores hobn keynem nisht gefelt . 
Dokh geklekt hot undz oyf ales, 
S’iz gevezn khaï gelebt . 
Oy mame sheyne ! 
 
 
S’ benkt zikh nokh di kinder yorn 
Ven mir zaynen kinder nokh geven  
Es benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn (bis) 
 
 
Ya,  dil a dila dil bom bim bom bim pouy 
Ya bim bom ya bim bom 
Ya dil a dil adil a poui 
Ya dil al dil a dil bom bim bom pouy 
Malaladia la malaladial moy oy oy 
Ya bo boy ya bo boy Ya bo boy ya bo bo 
boy 
 
 
Oy es benkt zikh azoy ! 
 
 
 

.ַא קינד םגעבױרן אי  
איך ליב צו קלערען נָאך בדערֿפַאר הָא  

.ֿפון די קינדער יָארן  
 
 

  
,ס בענקט זיך נָאך די קינדער יָארןע ,אױ   

.װען מיר זַײנען קינדער נָאך געװען  
ך די קינדער יָארןבענקט זיך נָאעס   

.]2[געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן   
 

 אין יעדער שטיב געֿפַײֿפט דער דלות 
,ט געֿפעלטשני נעםהָאבן קײ ותצר  

 דָאך געקלעקט הָאט אונדז אױף ַאלעס

.געלעבט חיִ ן זאיז געװ’ס  
  ! עשיינע מַאמאױ 

 
 

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ ס   
.געװען װען מיר זַײנען קינדער נָאך  

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן סע  

.]2[געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן   
 

 
יאוּפ בים בָאם בים בָאם דיל דילַא ַא דיל , יַא  

 יַא בים בָאם יַא בים בָאם 
  יאויַא דיל ַא דיל ַאדיל ַא ּפ

י אובָאם ּפיַא דיל ַאל דיל ַא דיל בָאם בים 
ל מױ אױ אױמַאלַאלַאדִיַא לַא מַאלַאלַאדִיַא  

 יַא בָא בױ יַא בָא בױ יַא בָא בױ יַא בָא בָא בױ
 
 
 

! אױ עס בענקט זיך ַאזױ  
 

 

 

 

 

 

 

 



Version chantée par Hy Wolfe 

S’ BENKT ZIKH- בענקט זיך’ ס   

 

Oy s’ benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Ven mir zaynen kinder nokh geven . 
Oy s’benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn (bis). 
 
In yeder shtib gefayft der dales , 
tsores hobn keyn mol nit gefelt . 
Dokh geklekt hot undz oyf ales, 
s’iz gevezn khai gelebt,  
Oy  , mame sheyne ! 
 
S’ benkt zikh nokh di kinder yorn, 
Ven mir zaynen kinder nokh geven . 
Oy s’benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn . 
 
 
Far mayne oygn bilder shteyn , 
vos zaynen angenem. 
Mir zaynen  ale nokh geven , 
bay tate in der heym. 
Apetit hobn mir gehat keyn ayn-hore, 
nor  anshtot esn flegt der tate 
Shpiln undz a hore . 
 
Zitsn oyf bay undz in shtib ; 
mit undzer mime dobe; 
Zi hot zeyer lib gehat  
tsu hern makhn probe.  
Tomer flegt nisht kumen  
undzer poyker Zalmen knepl, 
Flegt zi mit a kokh-lefl  
tsu poykn in  a tepl ! 
 
 
Oy s’ benkt zikh nokh di kinder yorn, 
Ven mir zaynen kinder nokh geven . 
S’benkt zikh nokh di kinder yorn , 

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ ס,  אױ    
.װען מיר זַײנען קינדער נָאך געװען  

, בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ס, אױ   

.]2[געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן   
 

,ֿפט דער דלות ײַ ב געֿפוין יעדער שטא  
.הָאבן קײן מָאל ניט געֿפעלט ותצר  

, געקלעקט הָאט אונדז אױף ַאלעס דָאך  

, געלעבט חיִ ן זאיז געװ’ס  
  ! אױ מַאמע שײנע

 

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ ס  
.װען מיר זַײנען קינדער נָאך געװען  

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ס ,אױ  

  .ס ַאזױ שײןגעװעזן איז דָא
 

 

ײן טש ֿפַאר מַײנע אױגן בילדער  
.נעםעזַײנען ַאנג װָאס  

, מיר זַײנען ַאלע נָאך געװען  
  .ן דער הײםיא בַײ טַאטע

,רען העיקײן ַאּפעטיט הָאבן מיר געהַאט   

, נָאר ַאנשטָאט עסן ֿפלעגט דער טַאטע  

. הרושּפילן אונדז ַא ה  
 

, בוזיצן אױף בַײ אונדז אין שט   
.דָאבע מיט אונדזער מימע  

ר ליב געהַאטייערזי הָאט ז  

  .צו הערן מַאכן ּפרָאבע
 טָאמער ֿפלעגט נישט קומען

, ן קנעּפללמאונדזער ּפױקער ז   
לעֿפל -ֿפלעגט זי מיט ַא קָאך   

! לּפצו ּפױקן אין ַא טע  
 

 

, בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ אױ ס  

.װען מיר זַײנען קינדער נָאך געװען  
, בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ס  



Gevezn iz dos azoy sheyn . 
 
In yeder shtib gefayft der dales, 
tsores hobn keyn mol nit gefelt . 
dokh geklekt hot undz oyf ales, 
s’iz gevezn khai gelebt . 
oy tate ziser ! 
 
S’ benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Ven mir zaynen kinder nokh geven . 
S’benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn . 
 
Iz a khasene geven , 
flegt zikh bay undz rashn. 
Di mame flegt unz tsvingen zikh , 
Di heldzlekh optsuvashn. 
Keyn geld hot keynmol nisht gebrakht 
der tate fun dem mekekh , 
Bay zayn shpil flegt er brengen 
Keshenes mit lekekh. 
 
 
Far mayne oygn bilder shteyn , 
vos zaynen angenem. 
Mir zaynen  ale nokh geven , 
bay tate in der heym. 
Khotsh mayn tate iz gevezn, 
a kabtsn vey un vind, 
Dokh yedes yor hot mayn mame, 
Geboyrn im a kind. 
 
In yeder shtib gefayft der dales, 
tsores hobn keynem nisht gefelt. 
Dokh geklekt hot undz oyf ales , 
s’iz gevezn khai gelebt,  
Oy tate ziser ! 
 
S’ benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Ven mir zaynen kinder nokh geven . 
Es benkt zikh nokh di kinder yorn , 
Gevezn iz dos azoy sheyn . 
 
ZEYER SHEYN ! 

.געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן  
 

, ֿפט דער דלותײַ אין יעדער שטיב געֿפ  
, צרות הָאבן קײן מָאל ניט געֿפעלט  

, געקלעקט הָאט אונדז אױף ַאלעס דָאך  

  , געלעבט חיִ איז געװעזן ’ס
ר !זיסע אױ טַאטע  

 

, בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ ס  
  .ך געװעןמיר זַײנען קינדער נָא װען

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ס  
.געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן  

 

,איז ַא חתונה געװען  
.שןעֿפלעגט זיך בַײ אונדז ר  

, די מַאמע ֿפלעגט אונז צװינגען זיך  
.ָאּפצּוװַאשן עךלזדי העלד  

 קײן געלד הָאט קײנמָאל נישט געברַאכט
  .דער טַאטע ֿפון דעם מקח

ברענגען  זַײן שּפיל ֿפלעגט ער ײַ ב  
. קעשענעס מיט לעקעך  

 

 

ײן טש ֿפַאר מַײנע אױגן בילדער  
.נעםעװָאס זַײנען ַאנג  

,מיר זַײנען ַאלע נָאך געװען  
.ן דער הײםע איבַײ טַאט  

 כָאטש מַײן טַאטע איז געװעזן

  , װינד און װײ ןבצַא ק
 דָאך יעדעס יָאר הָאט מַײן מַאמע

.געבױרן אים ַא קינד  
 

ט דער דלות ֿפײַ אין יעדער שטיב געֿפ  
.צרות הָאבן קײנעם נישט געֿפעלט  

, דָאך געקלעקט הָאט אונדז אױף ַאלעס  
,געלעבט  חיאיז געװעזן ’ס  

ר !אױ טַאטע זיסע  
 

,בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן’ ס  
  .װען מיר זַײנען קינדער נָאך געװען

,עס בענקט זיך נָאך די קינדער יָארן  
  .געװעזן איז דָאס ַאזױ שײן

 
ר שײןייעז  


