
GOLDENE LIKHTLEKH- גָאלדענע ליכטלעך   
 

 

 

Bay dem grinem taykhl  

Dort shteyt an alter boym 

Gey ikh mir ahin dortn  

Spatsirn mit mayn troym 

Kumt a vint mir antkegn  

Un fayft di gantse tsayt 

Vi ken goldene likhtlekh 

Gey veyst vos dos badayt 

 
Vayte goldene likhtlekh  

Ir shaynt tsu mir mit prakht 

Vayte goldene likhtlekh  

Tsi veyst ir vos ikh trakht 

Ir hot  mir tsugezogt mir libn 

Ir hot mir opgenart 

Vayte goldene likhtlekh  

Ikh hob umzist gevart 

  

Lakht tsu mir a meydl  

Mit blonde tseplekh tsvey 

Ire bloye oygn  

A kishef ligt in zey 

  

Kumt zi mir nisht antkegn 

Vert  mir mayn lebn shvarts 

Ze ikh zi dort baym taykhl 

Klapt  shtarker zi mir dos harts 

  

Vayte goldene likhtlekh  

Ir shaynt tsu mir vi prakht 

Vayte goldene likhtlekh  

Tsi veyst ir vos ikh trakht 

  

 בַײ דעם גרינעם טַײכל
.דָארט שטײט ַאן ַאלטער בױם  

 גײ איך מיר ַאהין דָארטן
.ּפַאצירן מיט מַײן טרױםש  

 קומט ַא װינט מיר ַאנטקעגן
 און ֿפַײֿפט די גַאנצע צַײט

 װי קען גָאלדענע ליכטלעך
 גײ װײסט װָאס דָאס בַאדַײט

 
 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך

 איר שַײנט צו מיר מיט ּפרַאכט
 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך

 צי װײסט איר װָאס איך טרַאכט
 איר הָאט מיר צוגעזָאגט מיר ליבן

 איר הָאט מיר ָאּפגענַארט
 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך

 איך הָאב אומזיסט געװַארט
 

 לַאכט צו מיר ַא מײדל
 מיט בלָאנדע צעּפלעך צװײ 

 אירע בלױע אױגן
 ַא ּכישוף ליגט אין זײ 

 
 קומט זי מיר נישט ַאנטקעגן

מַײן לעבן שװַארץװערט מיר   
 זע איך זי דָארט בַײם טַײכל

 קלַאּפט שטַארקער זי מיר דָאס הַארץ
 

 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך
 איר שַײנט צו מיר װי ּפרַאכט 

 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך
 צי װײסט איר װָאס איך טרַאכט

 



 

Ir hot mir tsugezogt mir libn 

Ir hot mir opgenart 

Vayte goldene likhtlekh  

Ikh hob umzist gevart 

  

Zitst ikh mir baym taykhl 

Un vart a gantse nakht 

Zi iz nisht gekumen 

Zi hot mikh oysgelakht 

Efsher hob ikh dos meydl  

Dort keyn mol nit gezen 

Efsher iz dos a kholem 

Baym taykhl dort geven 

  

Vayte goldene likhtlekh  

Ir shaynt tsu mir mit prakht 

Vayte goldene likhtlekh  

Tsi veyst ir vos ikh trakht 

  

Ir hot tsugezogt mir libn 

Ir hot mir opgenart 

Vayte goldene likhtlekh  

Ikh hob umzist gevart. 

  

 

 

 איר הָאט מיר צוגעזָאגט מיר ליבן
 איר הָאט מיר ָאּפגענַארט 

ליכטלעך  װַײטע גָאלדענע  
 איך הָאב אומזיסט געװַארט 

 
 זיצט איך מיר בַײם טַײכל

 און װַארט ַא גַאנצע נַאכט 
 זי איז נישט געקומען

 זי הָאט מיך אױסגעלַאכט 
 אֿפשר הָאב איך דָאס מײדל
 דָארט קײן מָאל ניט געזען 

 אֿפשר איז דָאס ַא חלום
 בַײם טַײכל דָארט געװען

 
 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך

שַײנט צו מיר מיט ּפרַאכט איר  
 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך

 צי װײסט איר װָאס איך טרַאכט
 

 איר הָאט צוגעזָאגט מיר ליבן
 איר הָאט מיר ָאּפגענַארט
 װַײטע גָאלדענע ליכטלעך

איך הָאב אומזיסט געװַארט.  

 
 


