
QUE SERA SERA 

 

ַאסער ַאקע סער  

 

Ven ikh bin nokh gevezn kleyn, 
Hob ikh mayn mamen gefregt on a shir 
Vel ikh zayn orem  ? Vel ikh zayn raykh? 
Geentfert hot zi mir : 
 
Vos zol zayn vet zayn; 
Am bestn erklert nisht arayn 
Di tsukunft zi kumt aleyn 
Vos zol zayn vet zayn, 
Que sera sera 
 
Shpeter in shul ikh  hob gezogt, 
Tsu mayn lerer : Ay vi ikh vil, 
Kh ‘vil zayn a boxer, a futbalist 
Geentfert hot er shtil : 
 
Vos zol zayn vet zayn; 
Am bestn erklert nisht arayn 
Di tsukunft zi kumt aleyn 
Vos zol zayn vet zayn, 
Que sera sera 
 
Ven ikh hob mikh farlibt gefregt 
Kh ‘hob nisht mayn kale vos zi farmogt 
Veln mir zayn gliklekh hob ikh gefregt 
Hot zi tsu mir gezogt : 
 
Refren 
 
Itzt hob ikh kinder dray, un zey   
fregn mikh fragn a yedn tog 
Vos vet zayn  morgn, vos in a yor 
Derman in zikh un zog 
 
Vos zol zayn vet zayn... 

  װען איך בין נָאך געװעזן קלײן  
 רעומַײן מַאמען געֿפרעגט ָאן ַא שיהָאב איך 

? רַײך װעל איך זַײן  ?ָארעם װעל איך זַײן 
:ערט הָאט זי מירֿפגעענט  

 
,װָאס זָאל זַײן װעט זַײן  

 ַאם בעסטן ערקלערט נישט ַארַײן 
ט ַאלײןומזי קדי צוקונֿפט   

 װָאס זָאל זַײן װעט זַײן
ע סערַא סערַאק   

  
 שּפעטער אין שול הָאב איך געזָאגט

אַײ װי איך װיל :לערער ןצו מײַ  ,  
ער, ַא ֿפוטבַאליסט קסװיל זַײן ַא בָא'כ  

: געענטֿפערט הָאט ער שטיל  
  

  װָאס זָאל זַײן װעט זַײן 
 ַאם בעסטן ערקלערט נישט ַארַײן

ט ַאלײןומזי קדי צוקונֿפט   
 װָאס זָאל זַײן װעט זַײן

ע סערַא סערַאק   
 
רעגטֿפװען איך הָאב מיך ֿפַארליבט גע   
הָאב נישט מַײן ּכלה װָאס זי ֿפַארמָאגט 'כ  

געֿפרעגט ךאיב װעלן מיר זַײן גליקלעך הָא  
גט:ָאט זי צו מיר געזָאה  

 
רעןֿפרע  

 
ט הָאב איך קינדער דרַײ און זײצאי  
ן ַא יעדן טָאגגַארֿפ ן מיךרעגֿפ  

װָאס אין ַא יָאר רגן,ָאמ ט זַײןװָאס װע  
:זָאג ן אין זיך אוןַאדערמ  

 
...װָאס זָאל זַײן װעט זַײן  


