
VU NEMT MEN A BISSELE MAZEL ? מזל  װּו נעמט מען ַא ביסעלע  
 
 

Paroles et musique : Benzion Witler 

 

 

A mentsh vos hot nor Mazel 
Dos iz dokh festgeshtelt 
Az du host a bisl Mazel 
Gehert dir di gantse velt. 
 
 
Vu  nemt men a bisele Mazel ? 
Vu nemt men a bisele glik ? 
Dos redele zol zikh shoyn dreyen  
Un brengen mayn Mazel tsurik. 
 
Di velt , zi iz dokh bashafn 
Far ale mentshn glaykh. 
Vi nemt men a bisele, 
khotsh aza bisele , 
Vu nemt men a bisele glik ? 
Vu nemt men a bisele, 
Khotsh aza bisele , 
Vu nemt men a bisele glik ? 
 
 
Mentshn, zey shtrebn , 
bay tog un bay nakht 
Vi azoy tsu makhn vos mer gelt 
Yeder eyner trakht. 
Men loyft un men yogt zikh 
Ahin un aher 
Vayl vifil men farmogt 
Vil men alts mer. 
Men iz nor mekane 
Vos a tsveyter hot 
Ikh ober freg nor eyn zakh 
bay got : 
 
 
 

 ַא מענטש װָאס הָאט נָאר מזל
,ֿפעסטגעשטעלט ךאיז דָא דָאס  

 ַאז דו הָאסט ַא ביסל מזל
.װעלטגעהערט דיר די גַאנצע   

 
 

? װּו נעמט מען ַא ביסעלע מזל   
? װּו נעמט מען ַא ביסעלע גליק   

 דָאס רעדעלע זָאל זיך שױן דרײען
,און ברענגען מַײן מזל צוריק  

 
 די װעלט, זי איז דָאך בַאשַאֿפן

.ֿפַאר ַאלע מענטשן גלַײך , 
,װּו נעמט מען ַא ביסעלע   

, ביסעלע ַאזכָאטש ַא   
?װּו נעמט מען ַא ביסעלע גליק  

,װּו נעמט מען ַא ביסעלע   
, ַא ביסעלעזכָאטש ַא   

?װּו נעמט מען ַא ביסעלע גליק  
 
 

,מענטשן, זײ שטרעבן  
 בַײ טָאג און בַײ נַאכט

 װי ַאזױ צו מַאכן װָאס מער געלט
.יעדער אײנער טרַאכט  

,מען לױֿפט און מען יָאגט זיך  
, ַאהין און ַאהער  

 װַײל װיֿפל מען ֿפַארמָאגט
.װיל מען ַאלץ מער  
 מען איז נָאר מקנא

, װָאס ַא צװײטער הָאט  
 איך ָאבער ֿפרעג נָאר אײן זַאך

: ַײ גָאטב  
 
 
 



 
Vu nemt men a bisele Mazel ? 
Vu nemt men a bisele glik ? 
Dos redele zol zikh shoyn dreyen  
Un brengen mayn Mazel tsurik. 
Di velt , zi iz dokh bashafn 
Far ale mentshn glaykh 
Vu nemt men a bisele, 
khotsh aza bisele ? 
Vu nemt men a bisele glik ? 
Vu nemt men a bisele, 
khotsh aza bisele , 
Vu nemt men a bisele glik ? 

 

 
? װּו נעמט מען ַא ביסעלע מזל   
? װּו נעמט מען ַא ביסעלע גליק   

 דָאס רעדעלע זָאל זיך שױן דרײען
,און ברענגען מַײן מזל צוריק  

,די װעלט, זי איז דָאך בַאשַאֿפן  
.ֿפַאר ַאלע מענטשן גלַײך   
,װּו נעמט מען ַא ביסעלע   

, ַא ביסעלעזכָאטש ַא   
?װּו נעמט מען ַא ביסעלע גליק  

,װּו נעמט מען ַא ביסעלע   
, ַא ביסעלעזכָאטש ַא   

?װּו נעמט מען ַא ביסעלע גליק  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


