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Ikh vel keyn mol nit fargesn 
Dos alte shmole yiddish gesl, 
Shteyt dos bild far mayne oygn 
Vi es volt gevezn haynt. 
 
Fun dem heder iber gesl  
loyf ikh azoy shnel 
Mit a shmeykhl oyf di lipn, 
Vart mayn mame oyf der shvel. 
 
Ikh vel keyn mol nit fargesn, 
Dos alte shmole yiddish gesl, 
Shteyt dos bild far mayne oygn, 
Vi es volt gevezn haynt. 
 
 
S’iz mayn gesl nit keyn groyse, 
S’iz keyn kleyne un nit brayt, 
Nor a gertl un a bayml , 
un a brunem in der zayt, 
Un kleyn iz dokh  mayn heyzke  
nor a fenster un a tir 
Un far mayne oygn ze ikh iz far 
mir… 
 
Ikh vel keyn mol nit fargesn, 
Dos alte shmole yiddish gesl, 
Shteyt dos bild far mayne oygn, 
Vi es volt gevezn haynt. 
 
Ikh vel keyn mol nit fargesn, 
Dos alte shmole yiddish gesl, 
Shteyt dos bild far mayne oygn, 
Vi es volt gevezn haynt, 
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