
DI SHVARTSE KATS- שװַארצע קַאץ די   

 

Ligt a kats shvarts vi koyl , oyfn dakh 

Sonim hot ot di kats, zeyer  a sakh  

tor nisht lign ,tor nisht zitsn tor nisht geynn 

Vayl a shvartse kats tsu zayn iz okh un vey. 

 

Yeder zogt  s’ iz a tsore 

Ven a shvartse kats geyt iber dir dem veg 

Dokh s'iz laykht tsu farshteyn  

Di kapore iz di shvartse kats aleyn. 

 

Vil zi geyn shtil un sha, bay a ployt 

Falt a shteyn un zi zet shoyn dem toyt. 

tor nisht lign, tor nisht zitsn tor nisht geyn 

Vayl a shvartse kats tsu zayn iz okh un vey 

 

yeder zogt s’ iz a tsore 

Ven a shvartse kats geyt iber dir dem veg 

Dokh s'iz laykht tsu farshteyn  

Di kapore iz di shvartse kats aleyn. 

 

Zet di kats, nokh a kats in a hoyz 

Traybt die kats funem hoyz zi  aroys 

tor nisht lign tor nisht zitsn tor nisht geyn , 

Vayl a shvartse kats tsu zayn iz okh un vey. 

 

yeder zogt s iz a tsore 

Ven a shvartse kats geyt iber dir dem veg 

Dokh s'iz laykht tsu farshteyn  

Di kapore iz di shvartse kats aleyn. 

 

Ligt di kats shvarts vi koyl, mid un shvakh  

Fun der fri biz bay nakht oyfn dakh , 

Un zi fregt zikh far vos un far ven, 

Iz aza min umglik darf mit ir geshen. 

 

yeder zogt, s iz a tsore, 

Ven a shvartse kats geyt iber dir dem veg. 

Dokh s'iz laykht tsu farshteyn , 

Di kapore iz di shvartse kats aleyn. 

 

 

 ליגט ַא קַאץ שװַארץ װי קױל אױֿפן דַאך
ער ַא סךייקַאץ ז שונאים הָאט ָאט דיִ   

טָאר נישט גײן  טָאר נישט ליגן טָאר נישט זיצן
װײ איז ָאך אוןװַארצע קַאץ צו זַײן װַײל ַא ש  

 
 
איז ַא צרה 'יעדער זָאגט ס    

 װען ַא שװַארצע קַאץ גײט איבער דיר דעם װעג 
 דָאך ס'איז לַײכט צו ֿפַארשטײן

רה איז די שװַארצע קַאץ ַאלײןדי ּכּפ   
 

 
שַא בַײ ַא ּפלױט װיל זי גײן שטיל און   
זי זעט שױן דעם טױט ֿפַאלט ַא שטײן און   
טָאר נישט גײן  טָאר נישט ליגן טָאר נישט זיצן 

 װַײל ַא שװַארצע קַאץ צו זַײן איז ָאך אונד װײ
 

 
איז ַא צרה'יעדער זָאגט ס    
װען ַא שװַארצע קַאץ גײט איבער דיר דעם װעג   
ןדָאך ס'איז לַײכט צו ֿפַארשטײ   
.די ּכּפרה איז די שװַארצע קַאץ ַאלײן   
 
 
ץ אין ַא הױז זעט די קַאץ נָאך ַא קַא   

קַאץ ֿפונעם הױז זי ַארױס  טרַײבט די  
טָאר נישט גײן  טָאר נישט ליגן טָאר נישט זיצן

 װַײל ַא שװַארצע קַאץ צו זַײן איז ָאך אונד װײ
 
 
איז ַא צרה'יעדער זָאגט ס    
װען ַא שװַארצע קַאץ גײט איבער דיר דעם װעג   
דָאך ס'איז לַײכט צו ֿפַארשטײן   
די שװַארצע קַאץ ַאלײן  די ּכּפרה איז   
 
 

שװַאך ט די קַאץ שװַארץ װי קױל מיד אוןליג  
 ֿפון דער ֿפרי ביז בַײ נַאכט אױֿפן דַאך 

ֿפַאר װען און זי ֿפרעגט זיך ֿפַאר װָאס און  
גליק דַארף מיט איר געשעןמאיז ַאזַא מין או   
 
 
איז ַא צרה 'יעדער זָאגט ס   
װעג װען ַא שװַארצע קַאץ גײט איבער דיר דעם   
דָאך ס'איז לַײכט צו ֿפַארשטײן    

 די ּכּפרה איז די שװַארצע קַאץ ַאלײן


