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Tsu vemen tsit mayn harts  
azoy shreklekh ? 
Ver hot fayerdike bekelekh ? Rokhl ! 
Ver hot eygelekh vos glantsn ? 
Ver hot fiselekh tsum tantsn ? Rokhl ! 
Ver hot lipelekh tsum kishn 
Un a nezele a zisn  ? Rokhl ! 
Ver makht libe zise khendlekh ? 
Ver hot sheyne vayse tseyndlekh? 
Rokhl ! 
 
Kh’ lib zi on a shir !!! 
Ikh ken  dokh mamesh gor nit lebn 
On ir ! Oy Rokhl ! 
 
Bist mayn nekhomele, oy Rokhl ! 
Bist mayn neshomele , 
oy vey Rokhl ,zise mayne kh’ gib shoyn 
di haskome mayne 
Oy Rokhl, Rokhl, Rokhele. 
 
Oy Rokhl, bist mayn Nekhomele, 
oy Rokhl ,bist mayn neshomele 
Oy vey Rokhl  zise mayne 
Gib shoyn di haskome dayne 
Rokhl, oy Rokhl, Rokhele ! 
 
Ver iz klug mit ale males ? 
Vemen lib  ikh gor on shayles ? Rokhl ! 
Ver hot ale gute zitn ? 
A kharakter  oykh a gitn, Rokhl ! 
Ver ken brengen oyf a shteyger  
Un ver makht a gut geleger ?,Rokhl ! 
Ver farhit fun tsores veytik  ? 
Ver iz mit azoy neytik ? Rokhl. 
 
Kh’ lib zi on a shir, 
Ikh ken mamesh gor nit lebn on ir 
Oy  Rokhl ! 
Bist mayn nekhomele ,oy Rokhl 

 צו װעמען ציט מַײן הַארץ 
  ? ַאזױ שרעקלעך

! רחל ?װער הָאט ֿפַײערדיקע בעקעלעך  
?װער הָאט אײגעלעך װָאס גלַאנצן  
!רחל ? װער הָאט ֿפיסעלעך צום טַאנצן  
 װער הָאט ליּפעלעך צום קישן

! רחל ? און ַא נעזעלע ַא זיסן  
?נדלעךחװער מַאכט ליבע זיסע   

?װער הָאט שײנע װַײסע צײנדלעך  
! רחל   

 
!!! רעוליב זי ָאן ַא שי’ כ  

 איך קען ממש גָאר ניט לעבן
! אױ רחל !ָאן איר  

 
!אױ רחל ,חמהלעביסט מַײן נ  

,לעהמביסט מַײן נש  
גיב שױן 'זיסע מַײנע כ ,אױ װײ רחל  

 די הסּכמה מַײנע 
  !רחלע ,רחל ,אױ רחל

 
,נחמהלע ביסט מַײן ,אױ רחל  
  נשמהלעביסט מַײן  ,אױ רחל
זיסע מַײנע ,רחלאױ װײ   

ַײנעדשױן די הסּכמה  גיב  
  !רחלע ,אױ רחל,רחל 

 
?ותלעװער איז קלוג מיט ַאלע מ  

!רחל  ?װעמען ליב איך גָאר ָאן שאלות  
?װער הָאט ַאלע גוטע זיטן  
!רחל ,ַא כַארַאקטער אױך ַא גיטן  

 װער קען ברענגען אױף ַא שטײגער
! רחל ?און װער מַאכט ַא גוט געלעגער  

?ֿפַארהיט ֿפון צרות װײטיקװער   
!רחל? ַאזױ נײטיק  רימאיז  רװע  

 
,רעוליב זי ָאן ַא שי 'כ  

..ירן אגָאט ניט לעבן ָא שאיך קען ממ  
!רחל ,אױ  

אױ רחל ,נחמהלעביסט מַײן   



Bist mayn neshomele 
Oy vey, zise mayne   
gib shoyn di haskome dayne, Rokhl 
oy Rokhl Rokhele. 
 
Bist mayn nekhomele ,oy Rokhl 
Bist mayn neshomele , 
Oy vey Rokhl zise mayne,  
Gib shoyn di haskome dayne 
Oy ,Rokhl, Rokhl ,Rokhele ! 
 

  נשמהלעביסט מַײן 
זיסע מַײנע  ,אױ װײ  

  !רחל ,גיב שױן די הסּכמה דַײנע
.רחלה ,רחל ,אױ  

 
! אױ רחל ,נחמהלעביסט מַײן   
  ,נשמהלעביסט מַײן 
,זיסע מַײנע ,אױ װײ רחל  

ַײנעדגיב שױן די הסּכמה   
! רחלע ,רחל ,רחל ,אױ

 


