
Es Falen bleter- לן בלעטערַאֿפעס    

 

Oy ikh hob gevolt 
Az du zolst zikh dermonen, 
Di teg ven mir zaynen 
gevezn nokh fraynt. 
Mir zaynen gegangen 
shpatsirn tsuzamen, 
Di zun hot gesheynt nokh  
fil  shterker vi haynt. 
Hayt faln di bleter 
farvelkte  fun boyml, 
Mayn harts oykh farvelkt 
un tseveynt un tseshrayt. 
 
Es faln di bleter 
farvelkte fun boyml, 
un ikh bin aleyn nor mit mayn 
troyerikeyt. 
Der vint nemt di bleter  
mit zikh mit, 
in a shvartse fargesene nakht, 
Nor dos flit fargesn vel ikh nit 
Vos du host far mir oysgetrakht. 
 
Dos iz dos lid ,fun dayne libe, 
Khotsh es keyn libe, dayn iz 
geven. 
Ikh her dos lid , in ale shtibl, 
Un ikh aleyn , ken ikh nit zen. 
Avek es mit dir dos glik, 
Un an anderer iz haynt mit dir, 
Far mir bist oyf eybik farloyrn, 
Nor eyns iz geblibn fun dir… 
Avek bistu un mit dir dos glik, 
Un an anderer iz haynt mit dir, 
Far mir bist oyf eybik farloyrn 
Geblibn nor di melodi. 

 אױ איך הָאב געװָאלט
,דו זָאלסט זיך דערמָאנען  

 די טעג װען מיר זַײנען 
נט,געװעזן נָאך ֿפרײַ   

 מיר זַײנען געגַאנגען
,צוזַאמען שּפַאצירן   
נָאך נטדי זון הָאט געשײ   
װי הַײנט שטערקער ֿפיל    

ן די בלעטער הַײט ֿפַאל  
ע ֿפון בױמל קטֿפַארװעל  

 מַײן הַארץ אױך ֿפַארװעלקט
 און צעװײנט און צעשרַײט

 
בלעטערדי  עס ֿפַאלן  

 ֿפַארװעלקטע ֿפון בױמל 
 נָאר איך בין ַאלײן מיט מַײן 

ייטריקעטרױ  
די בלעטערנעמט  דער װינט   

  זיך מיט מיט
 אין ַא שװַארצע ֿפַארגעסענע נַאכט

נָאר דָאס ֿפליט ֿפַארגעסן װעל איך ניט 
יר אױסגעטרַאכטװָאס דו הָאסט ֿפַאר מ  

 
ֿפון דַײנע ליבע, דדָאס איז דָאס לי  

געװען ן איזײַ ד קײן ליבע עסכָאטש   
יבלטאון ַאלע ש ,איך הער דָאס ליד  

זען ,קען איך ניטאון איך ַאלײן   
עס מיט דיר דָאס גליקַאװעק   

נט מיט דירײַ נדערער איז הַאן ַאאון   
אײביק ֿפַארלױרן  ביסט אויףֿפַאר מיר   
..ס איז געבליבן ֿפון דירנָאר אײג  

ס גליקָאוועק ביסטו און מיט דיר דַא  
נט מיט דירײַ נדערער איז הַאן ַאאון   

אײביק ֿפַארלױרן  ביסט אויףֿפַאר מיר 
דיָאגעבליבן נאר די מעל  
 

 


