
Der Findzhan- ֿפינדזשַאן דער  

Paroles : Haïm Hefer   Musique populaire  Yiddish : Itzhok Luden 

Der vint blozt on oyfher ,s’iz kalt 
Derlangt a por tsvaygn fun vald 
Un vifil s’iz koyekh faran 
Dos fayer tseblozt mitn flam. 
 
Es tsindn zikh flamen 
Mir zingen tsuzamen 
Arum geyt arum der findzhan 
 
Tsuzing :tra ,tralala… 
 
Vos iz do tsu reydn a sakh? 
A mayster iz er in dem fakh 
Git kave un tsuker un dan 
Nor tsugisn vaser in kan 
 
Dan tsvey mol oyfkokhn 
Azoy vi farshprokhn 
Arum geyt arum der findzhan 
 
Tsuzing :tra, tralala… 
 
Dermont der findzhan zikh di nakht 
Ver khevre gekumen fun shlakht 
Vi motkele mit zayn nagan 
Gevorfn fun kaas hot zikh dan. 
 
Es klingt nokh in oyer  
Der tsar un der troyer 
Arum geyt arum dem findzhan. 
 
Tsuzing :tra, tralala… 
 
Es geyen di yorn farbay 
Un s’kumen oyf dores funsnay 
Keyn fremder vet keynmol farshteyn 
Fun zemer dem zin un dem khen. 
Der kemfer vet konen 
Zikh tomid dermonen 
Dem eybikn krays fun findzhan. 
 
Tsuzing: tra ,tralala… 

יז קַאלט 'אאױֿפהער ס ,דער װינט בלָאזט ָאן
ֿפון װַאלד  ןּפָאר צװַײג דערלַאנגט ַא  
יז ּכוח ֿפַארַאן'אאון װיֿפיל ס  

.דָאס ֿפַײער צעבלָאזט מיטן ֿפלַאם   
 

ך ֿפלַאמעןזי ןעס צינד  
 מיר זינגען צוזַאמען 

 ַארום גײט ַארום דער ֿפינדזשַאן
 
...טרַאלַאלַא ,טרַא:צוזינג    
 
?װָאס איז דָא צו רײדן ַא סך   
ַא מַײסטער איז ער אין דעם ֿפַאך   
קער און דַאןוצגיט קַאװע און    
נָאר צוגיסן װַאסער אין קַאן   
 
מָאל אױֿפקָאכן דַאן צװײ   
ַאזױ װי ֿפַארשּפרָאכן   
דער ֿפינדזשַאן םגײט ַארוַארום    
 
...טרַאלַאלַא,טרַא  :צוזינג   
 
דערמָאנט דער ֿפינדזשַאן זיך די נַאכט   
מען ֿפון שלַאכטוגעק רהֿבחװער    
װי מָאטקעלע מיט זַײן נַאגַאן   
.ס הָאט זיך דַאןעּכֿפון  ןגעעװָארֿפ   
 
עס קלינגט נָאך אין אױער   
דער צער און דער טרױער   
.ום דעם ֿפינדזשַאןרַארום גײט ַא   
 
  ...טרַאלַאלַא ,טרַא:צוזינג  
 

 עס גײען די יָארן ֿפַארבײַ 
ֿפונסנײַ  תקומען אױף דורו'און ס  

 קײן ֿפרעמדער װעט קײנמָאל ֿפַארשטײן
ןחֿפון זמר דעם זין און דעם   
 דער קעמֿפער װעט קָאנען 

דערמָאנען תמידזיך   
ֿפון ֿפינדזשַאן זדעם אײביקן קרײַ   

 
...טרַאלַאלַא ,טרַא :צוזינג   

 


