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Musique :Veksler, Misha (1907-1943), Paroles : Rozental, Leyb (1916-1945) 
 

Nu koyft zhe papirosn, nu koyft zhe 
sakharin , 
Gevorn is haynt skhoyre bilig vert.  
A lebn far a groshn, a prute - a fardinst,  
Fun geto-hendler, hot ir dokh gehert . 
 
Refrain  
 
kh' heys Yisrolik, ikh bin dos kid fun geto  
kh' heys Yisrolik, a hefkerdiker yung.  
khotsh farblibn, gole neto,  
Derlang ikh alts nokh a sviftsh un a zung.  
 
 
 
A mantl on a kragn, takhtoynim fun a zak,  
Kaloshn hob ikh, s'feln nor di shikh.  
Un ver es vet nor vagn , 
Tsu lakhn oy, a sakh,  
Dem vel ikh nokh vayzen ver bin ikh . 
 
Refrain  
 
 
Nit meynt mikh hot geborn,  
Di hefkerdike gas,  
Bay tate-mame oykh geven a kind.  
kh'hob beyde ongevoyrn,  
Nit meynt es iz a shpas,  
kh'bin geblibn vi in feld der vint.  
 
 
Kh’ heys Yisrolik, 
Nor ven keyner zet nisht , 
Vish ikh shtil zikh fun oyg arop a trer.  
Nor fun mayn troyer,  
Besser az men ret nisht  
Tsu vos dermonen un makhn  
S'harts zikh shver. 

,ריןַאכַאט זשע סֿפסן, נו קויָאירּפַאּפט זשע ֿפנו קוי  
.נט סחורה ביליק ווערטײַ רן איז הָאגעוו  

,רדינסטַאֿפ ַא הרוטּפ ַאשן, ָאגר ַאר ַאֿפלעבן  ַא  
,ך געהערטָאט איר דָאהענדלער, ה -ָאון געטֿפ  
 
 

רעןֿפרע  
 

,ָאון געטֿפס קינד ָאליק, איך בין דָאכ'הייס ישר  
.קרדיקער יונגֿפה ַאליק, ָאהייס ישר'כ  
,ָאלע נעטָאג ,ליבןברַאֿפטש ָאכ  

.גנוז ַאן וטשן אשסווי ַאך ָאלץ נַאנג איך ַאדערל  
 
 
 

,קַאז ַאון ֿפגן, תחתונים ַאקר ַאן ָאנטל ַאמ ַא  
,ר די שיךָאעלן נֿפס'ב איך, ָאשן הָאלַאק  

,גןַאר ווָאאון ווער עס וועט נ  
,סך ַאאוי , כן ַאצו ל  

.זן ווער בין איךײַ ך ווָאדעם וועל איך נ  
 

רעןֿפרע  
 
 

.סַאקרדיקע גֿפדי ה ,רןָאט געבָאהניט מיינט מיך   
.קינד ַאך געווען ימע אוַאטע מַאט ײַ ב  
,נגעוווירןָאב ביידע ָאה'כ  

,סַאּפש ַאניט מיינט עס איז   
.עלד דער ווינטֿפכ'בין געבליבן ווי אין   

 

 
 

,ר ווען קיינער זעט נישטָאליק, נָאכ'הייס ישר  
.טרער ַא ּפָארַאון אויג ֿפוויש איך שטיל זיך   

,ן טרויערײַ ון מֿפר ָאנ  
,ז מען רעדט נישטַאבעסער   

כןַאנען און מָאס דערמָאצו וו  
.רץ זיך שווערַאס'ה  

 
 

 
 


