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Texte yiddish: Moshe Sakhar 

 
 

Iber toln velder puste felder  ,                     
Tsvishn vaser fayer shvartsn roykh. 
Hobn mir gefirt mashinen, oysgevikhn 
minen , 
Nor dos lid farblibn iz undz in moyekh. 
 
Oy, vayte vegn, In shney ,in regn. 
Mit shtram un mut zenen mir dort geforn. 
A shod  tsu shtarbn, yetst darf  men lebn 
In der heym darfn mir, nokh eynmol 
zayn.(bis). 
 
Dos lid veln mir in lebn nisht fargesn  ,      
Dos lid dermont in shvere tsaytn zeyer 
Bay tog, bay nakht geforn 
In kelt un oykh in shturem  ,                        
Dos tsu lebn, bakumen hobn mir ver ? 
 
Oy, vayte vegn In shney in regn, 
Mit shtram un mut zenen mir dort geforn 
A shod  tsu shtarbn,yetst darf men lebn, 
In der heym darfn mir nokh eynmol zayn. 
(bis) 
 
---------- Instrumental --------- 
 
Aheym gekumen, zenen mir besholem, 
Dem faynd tsebrokhn hobn mir eyns, tsvey     
Bay tog, bay nakht di  bomben 
Ikh zey dos vi in kholem 
Di shvere tsaytn zenen shoyn farbay. 
 
Oy, vayte vegn in shney in regn, 
Mit shtram un mut zenen mir dort geforn 
A shod  tsu shtarbn, darf men lebn 
In der heym darf mir nokh eynmol zayn. 
(bis) 
 
Yo, Yo !! 
 

 איבער טָאלן װעלדער ּפוסטע ֿפעלדער
רױךן צצװישן װַאסער ֿפַײער שװַאר  

 הָאבן מיר געֿפירט מַאשינען, אױסגעװיכן מינען
.וחבליבן איז אונדז אין מרליד ֿפאַ  נָאר דָאס   
 
  

גן עראױ, װַײטע װעגן, אין שנײ אין   
 מיט שטרַאם און מוט זענען מיר דָארט געֿפארן

יעצט דַארף מען לעבן ַא שָאד צו שטַארבן  
מיר, נָאך אײנמָאל זַײן. ןֿפדער הײם דַאר אין   

 
 

דָאס ליד װעלן מיר אין לעבן נישט ֿפַארגעסן  
 דָאס ליד דערמָאנט אין שװערע צַײטן זײער

רןָאג, בַײ נַאכט געֿפָאבַײ ט  
 אין קעלט און אױך אין שטורעם 

?דָאס צו לעבן, בַאקומען הָאבן מיר װער  
  

גן עגן אין שנײ אין רעאױ, װַײטע װ   
רן ָאן מוט זענען מיר דָארט געֿפומיט שטרַאם א

 ַא שָאד צו שטַארבן,יעצט דַארף מען לעבן 
מיר נָאך אײנמָאל זַײן. ןֿפײם דַאראין דער ה  

 
 

 אינסטרומענטַאל
 

ם ולזענען מיר בש ַאהײם געקומען   
, צװײסדעם ֿפַײנד צעברָאכן הָאבן מיר אײנ  

 בַײ טָאג בַײ נַאכט די בָאמבען 
זײ דָאס װי אין חלום ךאי  

ן ֿפַארבײַ די שװערע צַײטן זענען שױ  
 

 אױ, װַײטע װעגן אין שנײ אין רעגן 
מיט שטרַאם אין מוט זענען מיר דָארט געֿפָארן  

 ַא שָאד צו שטַארבן, דַארף מען לעבן
נָאך אײנמָאל זַײן. מיר ןֿפדַארם אין דער הײ   

 

  
!!  יָא, יאָ    

 


