
A GLEZELE L’ HAÏM (l’Khayim)- חיִיםגלעזעלע ל אַ    

 

A glezele l’ haïm, es shadt nit nemen haynt , 

ven me zitst bay a yontevdikn tish; 

A glezele l’ haïm, far frayndshaft un far fraynt  

me zol shtendik nor munter zayn un frish.  

 

 
A glezele l’ haïm far alt un yung vos zitsn do,  

far yedern bazunder , 

vos zaynen haynt mit undz nito.  

A glezele l’ haïm der bekher ful mit vayn  

far der zun zi zol shtendik mit undz zayn . 

 

A glezele l’ haïm trinken mir atsind  

nor oyf simkhes bay yedern fun aykh.  

A glezele l’ haïm far muter un far kind  

az mit nakhes di mame zol zayn raykh.  

 

A glezele l’ haïm nit opshteyn zol fun aykh di 

shayn  

keyn shvartser tog in lebn 

in der mishpokhe zol nit zayn.  

A glezele l’ haïm iz oystrinken keday  

ven me zets zikh mit fraynd oyf dos nay.  

 

A glezele l’ haïm, far undzer groysn land,  

Iber undz zol der himl kukn reyn  

A glezele l’ haïm, ikh vintsh aykh nokhanand,  

Mit a shmeykhl oyf di lipn zolt ir geyn  

 

A glezele l’ haïm, bagleytn zol aykh shtendik 

freyd  

Mit layblikhn un munter, 

ir zolt keynmol nit zayn tsesheyd.  

A glezele l’ haïm, far alts vos undz bahelt  

Un far sholem oyf gor der gantser velt. 
 

  ,ניט נעמען הַײנט  טדַאש ס, עלחיִיםגלעזעלע  ַא
 טיש טוֿבדיקן -וםװען מע זיצט בַײ ַא י

ֿפַאר ֿפרַײנדשַאֿפט און ֿפַאר  ,לחיִיםגלעזעלע  ַא
  ,ֿפרַײנט 

  מע זָאל שטענדיק נָאר מונטער זַײן און ֿפריש.
  
ֿפַאר ַאלט און יונג װָאס זיצן  ,לחיִיםגלעזעלע  ַא

  דָא ֿפַאר יעדערן בַאזונדער,
  װָאס זַײנען הַײנט מיט אונדז ניטָא. 

  דער בעכער ֿפול מיט װַײן ,לחיִיםגלעזעלע  ַא
  זי זָאל שטענדיק מיט אונדז זַײןֿפַאר דער זון 

  
  טרינקען מיר ַאצינד ,לחיִיםגלעזעלע  ַא

  נָאר אױף ׂשימחות בַײ יעדערן ֿפון אַײך. 
  ֿפַאר מוטער און ֿפַאר קינד לחיִיםגלעזעלע  ַא

  ַאז מיט נחת די מַאמע זָאל זַײן רַײך. 
  
ניט ָאּפשטײן זָאל ֿפון אַײך די  ,לחיִיםגלעזעלע  ַא

  שַײן 
  שװַארצער טָאג אין לעבןקײן 

  אין דער משּפחה זָאל ניט זַײן. 
  טרינקען ּכדַאיסאיז אױ ,לחיִיםגלעזעלע  ַא

  װען מע זעט זיך מיט ֿפרַײנד אױף דָאס נַײ.
  

לַאנד,  דזער גרױסן, ֿפַאר אונלחיִיםַא גלעזעלע 
  ,ז זָאל דער הימל קוקן רײן דאַײבער אונ

  ַאנַאנד,  ךנָא ךװינטש אײַ  ך, אילחיִיםגלעזעלע  א
  .ל אױף די ליּפן זָאלט איר גײןייכיט ַא שממ
  
שטענדיק  ך, בעגלײטן זָאל אײַ לחיִיםגלעזעלע  ַא

  ֿפרײד
  ן און מונטער, כםיט לַײבלי

  צעשײד. טאיר זָאלט קײנמָאל ני
  ז געֿפעלטד, ֿפַאר ַאלץ װָאס אונלחיִיםגלעזעלע  ַא
  .ּון ֿפַאר שלום אױף גָאר דער גַאנצער װעלטא

 

 


