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 א
Kapitl 1 

װָאס , דָאס געזַאנג ֿפון געזַאנגען
 .ֿפון שלמהן

1 dos gezang fun gezangen, 
vos fun shloymen. 

קושן זָאל ער מיך מיט די קושן ֿפון
 ;זַײן מױל

2 kushn zol er mikh mit di 
kushn fun zayn moyl; 

װָארום בעסער ֿפון װַײן איז דַײן 
 .ליבשַאֿפט

 vorum beser fun vayn iz 
dayn libshaft. 

,װױל צום גערוך זַײנען דַײנע אײלן 3 voyl tsum gerukh zaynen 
dayne eyln, 

,געקלערטע בױמל איז דַײן נָאמען  geklerte boyml iz dayn 
nomen, 

 drum hobn yungfroyen  .רױען דיך ליבדרום הָאבן יונגֿפ
dikh lib. 



  שיר השירים

4 – !לָאמיר לױֿפן, צי מיך נָאך דיר tsi mikh nokh dir, lomir 
loyfn! – 

זָאל דער מלך מיך ברענגען אין 
 ,זַײנע קַאמערן

 zol der meylekh mikh 
brengen in zayne kamern, 

מיר װעלן זַײן לוסטיק און ֿפרײלעך
 ,מיט דיר

 mir veln zayn lustik un 
freylekh mit dir, 

mir veln loybn dayn libshaft  מיר װעלן לױבן דַײן ליבשַאֿפט
 .merer fun vayn  .מערער ֿפון װַײן

 .emes lib hot men dikh  .אמת ליב הָאט מען דיך

5 ,ָאבער שײן, שװַארץ בין איך shvarts bin ikh, ober sheyn,
 ,tekhter fun yerusholayim  ,ליםטעכטער ֿפון ירוש

 ,vi di getseltn fun keyder  ,װי די געצעלטן ֿפון ֵקדר
 .vi di forhangen shloymes  .װי די ֿפָארהַאנגען שלמהס

ניט קוקט מיך ָאן װָאס איך בין 
 ,שװַארצלעך

6 nit kukt mikh on vos ikh 
bin shvartslekh, 

װָארום די זון הָאט מיך 
 .ברענטָאּפגע

 vorum di zun hot mikh 
opgebrent. 

די זין ֿפון מַײן מוטער הָאבן 
 ,געצערנט אױף מיר

 di zin fun mayn muter hobn 
getsernt oyf mir, 

זײ הָאבן מיך געמַאכט ַא היטערין 
 ; ֿפון די װַײנגערטנער

 zey hobn mikh gemakht a 
hiterin fun di vayngertner; 

 װַײנגָארטן הָאב איךמַײן אײגענעם
 .ניט ָאּפגעהיט

 mayn eygenem vayngortn 
hob ikh nit opgehit. 

זָאג מיר דו װעמען מַײן זעל הָאט 
 ,ליב

7 zog mir du vemen mayn zel 
hot lib, 

 ,vu fiterstu  ,װּו ֿפיטערסטו
װּו מַאכסטו הױערן אין מיטן 

 ?טָאג
 vu makhstu hoyern in mitn 

tog? 
רום נָאך װָאס זָאל איך זַײן װי װָא

 ַאן ַארומטרַײבערין
 vorum nokh vos zol ikh 

zayn vi an arumtrayberin 



  שיר השירים

?בַײ די סטַאדעס ֿפון דַײנע חֿברים  bay di stades fun dayne 
khaveyrim? 

8 ,אױב דו װײסט עס דיר ניט oyb du veyst es dir nit, 
 ,du shenste fun froyen  ,דו שענסטע ֿפון ֿפרױען

גײ דיר ַארױס אין די טריט ֿפון די 
 ,שָאף

 gey dir aroys in di trit fun di 
shof, 

און ֿפיטער דַײנע ציקעלעך בַײ די 
 .ּפַאסטוכגעצעלטן

 un fiter dayne tsikelekh bay 
di pastukhgetseltn. 

צו ַא ֿפערדין אין ּפרעהס רַײטװָאגן 9 tsu a ferdin in pares 
raytvogn 

געליבטע , הָאב איך דיך געגליכן
 .מַײן

 hob ikh dikh geglikhn, 
gelibte mayn. 

שײן זַײנען דַײנע בַאקן אין די 
 ,קײטלעך

10 sheyn zaynen dayne bakn in 
di keytlekh, 

 .dayn haldz in di shnurn  .דַײן הַאלדז אין די שנורן
גילדערנע קײטלעך דיר װעלן מיר 

 ,מַאכן
11 gilderne keytlekh dir veln 

mir makhn, 
 .mit pintlekh fun zilber  .מיט ּפינטלעך ֿפון זילבער

בעת דער מלך איז געװען אױף זַײן 
 ,בעט-ֶהסב

12 beys der meylekh iz geven 
oyf zayn hesebet, 

 hot mayn nard gegebn zayn  .הָאט מַײן נַארד געגעבן זַײן ֵריח
reyekh. 

נטל מירע װָאס רוט צװישן ַא בי
 ,מַײנע בריסט

13 a bintl mire vos rut tsvishn 
mayne brist, 

 .iz mayn gelibter mir  .איז מַײן געליבטער מיר
-ַא הענגל ציּפערבלומען אין ֵעין

 ֶגדיס װַײנגערטנער
14 a hengl tsiperblumen in 

eyngedis vayngertner 
 .iz mayn gelibter mir  .איז מַײן געליבטער מיר

ביסט , געליבטע מַײן, ביסט שײן
 ,שײן

15 bist sheyn, gelibte mayn, 
bist sheyn, 
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 .dayne oygn zaynen toybn  .דַײנע אױגן זַײנען טױבן

און , ביסט שײן געליבטער מַײן
 ,ליבלעך

16 bist sheyn gelibter mayn, 
un liblekh, 

;grin oykh iz undzer geleger  ;גרין אױך איז אונדזער געלעגער
17 ,אונדזערע הױזבַאלקנס צעדערן undzere hoyzbalkns tsedern,

.אונדזערע װַאנטברעטער ציּפרעסן  undzere vantbreter 
tsipresn. 

 

 ב
Kapitl 2 

1 ,איך בין ַא רױז ֿפון ָשרון ikh bin a royz fun shoren, 
 .a lilye fun di toln  .ַא ליליע ֿפון די טָאלן

2 ,װי ַא ליליע צװישן די דערנער vi a lilye tsvishn di derner, 
ַאזױ איז מַײן געליבטע צװישן די 

 .טעכטער
 azoy iz mayn gelibte tsvishn 

di tekhter. 
װי ַאן עּפלבױם צװישן די 

 ,װַאלדבײמער
3 vi an eplboym tsvishn di 

valdbeymer, 
װישן די ַאזױ איז מַײן געליבטער צ

 .זין
 azoy iz mayn gelibter 

tsvishn di zin. 
אין זַײן שָאטן געלוסט איך צו 

 ,זיצן
 in zayn shotn gelust ikh tsu 

zitsn, 
און זיס איז זַײן ֿפרוכט צו מַײן 

 .גומען
 un zis iz zayn frukht tsu 

mayn gumen. 

ער הָאט מיך געברַאכט אין דער 
 ,װַײנקַאמער

4 er hot mikh gebrakht in der 
vaynkamer, 
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און זַײן ֿפָאן איבער מיר איז 
 .ליבשַאֿפט געװען

 un zayn fon iber mir iz 
libshaft geven. 

5 ,לָאבט מיך מיט טרױבקוכנס lobt mikh mit troybkukhns,
 ,kvikt mikh mit epl  ,קװיקט מיך מיט עּפל

װָארום קרַאנק ֿפון ליבשַאֿפט בין 
 .איך

 vorum krank fun libshaft 
bin ikh. 

זַײן לינקע הַאנט אונטער מַײן 
 ,קָאּפ

6 zayn linke hant unter mayn 
kop, 

און זַײן רעכטע זָאל מיך 
 .ַארומנעמען

 un zayn rekhte zol mikh 
arumnemen. 

טעכטער ֿפון , איך בַאשװער אַײך
 ,ירושלים

7 ikh bashver aykh, tekhter 
fun yerusholayim, 

בַײ די הירשן ָאדער בַײ די הינדן 
 ,ֿפון ֿפעלד

 bay di hirshn oder bay di 
hindn fun feld, 

 oyb ir vet vekn  אױב איר װעט װעקן
און אױב איר װעט אױֿפװעקן די 

 ,ליבשַאֿפט
 un oyb ir vet oyfvekn di 

libshaft, 
 .biz zi vet bagern  .ביז זי װעט בַאגערן

8 !מַײן געליבטער! הָארך horkh! mayn gelibter! 
 ;ot-o kumt er  ;ָא קומט ער-ָאט

 ,er shpringt iber di berg  ,ער שּפרינגט איבער די בערג
 .er hupt iber di heykhn  .ער הוּפט איבער די הײכן

מַײן געליבטער איז געגליכן צו ַא 
 ,הירש

9 mayn gelibter iz geglikhn 
tsu a hirsh, 

 ;oder tsu a hind a yungn  ;ָאדער צו ַא הינד ַא יונגן
ָא שטײט ער הינטער אונדזער -ָאט

 ,װַאנט
 ot-o shteyt er hinter undzer 

vant, 
 ,er kukt durkh di fentster  ,ער קוקט דורך די ֿפענצטער



  שיר השירים

 .er blikt durkh di gratkes  .ער בליקט דורך די גרַאטקעס

וֿפן מַײן הָאט זיך ָאּפגער
 ,געליבטער

10 hot zikh opgerufn mayn 
gelibter, 

 :un gezogt tsu mir  :און געזָאגט צו מיר
 ,shtey dir oyf mayn gelibte  ,שטײ דיר אױף מַײן געליבטע

 .mayn sheyne, un kum dir  .און קום דיר, מַײן שײנע

דער װינטער איז , װָארום זע
 ,ַאריבער

11 vorum ze, der vinter iz 
ariber, 

.der regn iz fargangen, avek  .ַאװעק, דער רעגן איז ֿפַארגַאנגען

די בלומען הָאבן זיך בַאװיזן אין 
 ,לַאנד

12 di blumen hobn zikh bavizn 
in land, 

 di tsayt fun gezang iz  ,די צַײט ֿפון געזַאנג איז געקומען
gekumen, 

un der kol fun der turtltoyb  רטלטױבאון דער ָקול ֿפון דער טו
.לָאזט זיך הערן אין אונדזער לַאנד  lozt zikh hern in undzer 

land. 
דער ֿפַײגנבױם צַײטיקט זַײנע 

 ,ֿפריֿפַײגן
13 der faygnboym tsaytikt 

zayne frifaygn, 
און די װַײנשטָאקן אין בלִיונג גיבן 

 ַא ֵריח
 un di vaynshtokn in bliung 

gibn a reyekh 
,shtey dir oyf, mayn gelibte  ,מַײן געליבטע, שטײ דיר אױף

 .mayn sheyne, un kum dir  .און קום דיר, מַײן שײנע

מַײן טױב אין די שּפַאלטן ֿפון 
 ,ֿפעלדז

14 mayn toyb in di shpaltn fun 
feldz, 

אין דער ֿפַארבָארגעניש ֿפונעם 
 ,בַארגטרעּפ

 in der farborgenish funem 
bargtrep, 

,loz mikh onzen dayn ponem  ,לָאז מיך ָאנזען דַײן ּפנים
 ,loz mikh hern dayn kol  ,לָאז מיך הערן דַײן ָקול
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 ,vorum dayn kol iz zis  ,װָארום דַײן ָקול איז זיס
 .un dayn ponem iz sheyn  .און דַײן ּפנים איז שײן

15 ,קסכַאּפט אונדז די ֿפי khapt undz di fiks, 
קלײנע ֿפיקס װָאס ֿפַארדַארבן די 

 ,װַײנגערטנער
 kleyne fiks vos fardarbn di 

vayngertner, 
װָארום אונדזערע װַײנגערטנער 

 .זַײנען אין בלִיונג
 vorum undzere vayngertner 

zaynen in bliung. 

16 ,מַײן געליבטער געהערט מיר mayn gelibter gehert mir, 
 ,un ikh geher im  ,און איך געהער אים
 dem vos vandert  דעם װָאס װַאנדערט

 .tsvishn di lilyen  .צװישן די ליליען

17 ,ביז ֿפַארװײען װעט דער טָאג biz farveyen vet der tog, 
,un antrinen veln di shotns  ,און ַאנטרינען װעלן די שָאטנס

 drey zikh um, mayn   ,ן געליבטערמַײ, דרײ זיך אום
gelibter, 

,un zay geglikhn tsu a hirsh  ,און זַײ געגליכן צו ַא הירש
 ,oder tsu a hind a yungen  ,ָאדער צו ַא הינד ַא יונגען

 .oyf di tseshpoltene berg  .אױף די צעשּפָאלטענע בערג
 

 ג
Kapitl 3 

1 אױף מַײן געלעגער בַײ נַאכט oyf mayn geleger bay nakht
הָאב איך געזוכט דעם װָאס מַײן 

 ;זעל הָאט ליב
 hob ikh gezukht dem vos 

mayn zel hot lib; 

 ,ikh hob im gezukht  ,איך הָאב אים געזוכט
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 .un hob im nit gefunen  .און הָאב אים ניט געֿפונען

לָאמיך אױֿפשטײן און ַארומגײן „
 ,אין שטָאט

2 “lomikh oyfshteyn un 
arumgeyn in shtot, 

 ,in di merk un in di gasn  ,אין די מערק און אין די גַאסן
לָאמיך זוכן דעם װָאס מַײן זעל 

 .”הָאט ליב
 lomikh zukhn dem vos 

mayn zel hot lib”. 

 ,ikh hob im gezukht  ,איך הָאב אים געזוכט
 .un hob im nit gefunen  .און הָאב אים ניט געֿפונען

3 הָאבן מיר געטרָאֿפן די װעכטער hobn mir getrofn di vekhter
 vos geyen arum in der  :װָאס גײען ַארום אין דער שטָאט

shtot: 
 dem vos mayn zel hot lib  דעם װָאס מַײן זעל הָאט ליב

 ?tsi hot ir gezen  ?צי הָאט איר געזען
4 ,זײקױם בין איך ַאװעק ֿפון  koym bin ikh avek fun zey, 
 ,bald hob ikh gefunen  ,בַאלד הָאב איך געֿפונען

 ;dem vos mayn zel hot lib  ;דעם װָאס מַײן זעל הָאט ליב
 hob ikh im ongenumen  הָאב איך אים ָאנגענומען

 ,un hob im nit opgelozt  ,און הָאב אים ניט ָאּפגעלָאזט
 biz ikh hob im gebrakht  ים געברַאכטביז איך הָאב א

 ,in hoyz fun mayn muter  ,אין הױז ֿפון מַײן מוטער
און אין קַאמער ֿפון מַײן 

 .געװינערין
 un in kamer fun mayn 

gevinerin. 
טעכטער ֿפון , איך בַאשװער אַײך

 ,ירושלים
5 ikh bashver aykh, tekhter 

fun yerusholayim, 
ן ָאדער בַײ די הינדן בַײ די הירש
 ,ֿפון ֿפעלד

 bay di hirshn oder bay di 
hindn fun feld, 

 oyb ir vet vekn  אױב איר װעט װעקן
און אױב איר װעט אױֿפװעקן די 

 ,ליבשַאֿפט
 un oyb ir vet oyfvekn di 

libshaft, 
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 .biz zi vet bagern  .ביז זי װעט בַאגערן

נעם װער איז די װָאס גײט אױף ֿפו
 ,מדבר

6 ver iz di vos geyt oyf funem 
midber, 

 ,azoy vi zayln fun roykh  ,ַאזױ װי זַײלן ֿפון רױך
,בַארײכערט מיט מירע און װַײרױך  bareykhert mit mire un 

vayroykh, 
מיט ַאלערלײ װירצשטױב ֿפון 

 ?קרעמער
 mit alerley virtsshtoyb fun 

kremer? 

7 ,ֿפון שלמהןָאט איז דָאס בעט  ot iz dos bet fun shloymen, 
 ,zekhtsik giboyrim arum ir  ,זעכציק גיבורים ַארום איר
;fun di giboyrim fun yisroel  ;ֿפון די גיבורים ֿפון יׂשראל

8 ,ַאלע בַאגורט מיט ַא שװערד ale bagurt mit a shverd, 
איטלעך זַײן ; געניט אין מלחמה
 , דיךשװערד אױף זַײן

 genit in milkhome; itlekh 
zayn shverd oyf zayn dikh, 

.ֿפון װעגן דער ַאנגסט אין די נעכט  fun vegn der angst in di 
nekht. 

ַא הימלבעט הָאט זיך מלך שלמה 
 געמַאכט

9 a himlbet hot zikh meylekh 
shloyme gemakht 

 ;fun holtsn fun levonen  ;ֿפון הָאלצן ֿפון לֿבנון
אירע זַײלן הָאט ער ֿפון זילבער 

 ,געמַאכט
10 ire zayln hot er fun zilber 

gemakht, 
 ,ir onlen fun gold  ,איר ָאנלען ֿפון גָאלד

 ;ir oysbet fun purpl  ;איר אױסבעט ֿפון ּפורּפל
אינעװײניק געֿפלַאסטערט מיט 

 ליבשַאֿפט
 ineveynik geflastert mit 

libshaft 
 fun di tekhter fun   .ן די טעכטער ֿפון ירושליםֿפו

yerusholayim. 
11 ,טעכטער ֿפון ִציון, גײט ַארױס geyt aroys, tekhter fun 

tsiyen, 



  שיר השירים

 un kukt on meylekh  ,און קוקט ָאן מלך שלמה
shloyme, 

אין דער קרױן װָאס זַײן מוטער 
 ,הָאט אים בַאקרײנט

 in der kroyn vos zayn muter
hot im bakreynt, 

 ,in tog fun zayn khasene  ,אין טָאג ֿפון זַײן חתונה
 un in tog fun zayn  .און אין טָאג ֿפון זַײן הַארצנֿפרײד

hartsnfreyd. 
 

 ד
Kapitl 4 

ביסט , געליבטע מַײן, ביסט שײן
 ,שײן

1 bist sheyn, gelibte mayn, 
bist sheyn, 

 dayne oygn zaynen toybn  דַײנע אױגן זַײנען טױבן
 ;fun dayn shleyer adurkh  ;ֿפון דַײן שלײער ַאדורך

 dayne hor vi a stade tsign  דַײנע הָאר װי ַא סטַאדע ציגן
װָאס לָאזן זיך ַארָאּפ ֿפון בַארג 

 .ִגלָעד
 vos lozn zikh arop fun barg 

giled. 
דַײנע צײן װי ַא סטַאדע שָאף 

 ,געטָאקטע
2 dayne tseyn vi a stade shof 

getokte, 
 vos kumen aroyf fun  ,װָאס קומען ַארױף ֿפון געװעש

gevesh, 
 ,vos tsvilingen zikh ale  ,װָאס צװילינגען זיך ַאלע

און ניטָא קײן ֿפַארװַארֿפערין 
 .צװישן זײ

 un nito keyn farvarferin 
tsvishn zey. 

װי ַא רױט ֿפָאדים זַײנען דַײנע 
  ,יּפןל

3 vi a royt fodim zaynen 
dayne lipn, 

 ;un dayn moyl iz bakheynt  ;און דַײן מױל איז בַאֵחנט
װי ַאן אױֿפשניט מילגרױם איז דַײן

 שלײף
 vi an oyfshnit milgroym iz 

dayn shleyf 



  שיר השירים

 .fun dayn shleyer adurkh  .ֿפון דַײן שלײער ַאדורך
ן דַײן הַאלדז װי דער טורעם ֿפו

 ,דוד
4 dayn haldz vi der turem fun 

dovid, 
 – oyf ontsukukn geboyt  – אױף ָאנצוקוקן געבױט

,טױזנט ּפַאנצערס הענגען אױף אים  toyznt pantsers hengen oyf 
im, 

 .ale shildn fun di giboyrim  .ַאלע שילדן ֿפון די גיבורים
דַײנע צװײ בריסט װי צװײ 

 ,הירשלעך
5 dayne tsvey brist vi tsvey 

hirshlekh, 
 ,tsvilings fun a hirshin  ,צװילינגס ֿפון ַא הירשין

.װָאס ֿפיטערן זיך צװישן די ליליען  vos fitern zikh tsvishn di 
lilyen. 

6 ביז ֿפַארװײען װעט דער טָאג biz farveyen vet der tog 
,un antrinen veln di shotns  ,און ַאנטרינען װעלן די שָאטנס

װעל איך מיר גײן צום בַארג ֿפון 
 ,מירע

 vel ikh mir geyn tsum barg 
fun mire, 

 un tsum bergl fun  .און צום בערגל ֿפון װַײרױך
vayroykh. 

געליבטע , ביסט אין גַאנצן שײן
 ,מַײן

7 bist in gantsn sheyn, gelibte 
mayn, 

.און קײן ֿפעלער איז אין דיר ניטָא  un keyn feler iz in dir nito. 

8 ,מַײן ּכלה, מיט מיר ֿפון לֿבנון mit mir fun levonen, mayn 
kale, 

;מיט מיר ֿפון לֿבנון זָאלסטו קומען  mit mir fun levonen zolstu 
kumen; 

װעסט ַארָאּפקוקן ֿפון שּפיץ ֿפון 
 ,ַַאָמָנה

 vest aropkukn fun shpits 
fun amone, 

 fun shpits fun snir un  ,ּפיץ ֿפון ׂשניר און חרמוןֿפון ש
khermen, 



  שיר השירים

 fun di voynungen fun di  ,ֿפון די װױנונגען ֿפון די לײבן
leybn, 

.fun di berg fun di lempertn  .ֿפון די בערג ֿפון די לעמּפערטן

9 ,הָאסט ס׳הַארץ מיר געֿפַאנגען host s'harts mir gefangen, 
 ,shvester mayn kale  ,מַײן ּכלהשװעסטער 

 host s'harts mir gefangen  הָאסט ס׳הַארץ מיר געֿפַאנגען
,mit eynem fun dayne blikn  ,מיט אײנעם ֿפון דַײנע בליקן

מיט אײן שנור ֿפון דַײנע 
 .הַאלדזבענדער

 mit eyn shnur fun dayne 
haldzbender. 

10 ,װי שײן איז דַײן ליבשַאֿפט vi sheyn iz dayn libshaft, 
 ,shvester mayn kale  ,שװעסטער מַײן ּכלה

,װי בעסער דַײן ליבשַאֿפט ֿפון װַײן  vi beser dayn libshaft fun 
vayn, 

 un der reyekh fun dayne  ,און דער ֵריח ֿפון דַײנע אײלן
eyln, 

 !fun alerley psomim  !ֿפון ַאלערלײ בׂשמים

מַײן, ריֿפן דַײנע ליּפןהָאניקזַאֿפט ט
 ,ּכלה

11 honikzaft trifn dayne lipn, 
mayn kale, 

הָאניק און מילך איז אונטער דַײן 
 ,צונג

 honik un milkh iz unter 
dayn tsung, 

 un der reyekh fun dayne  און דער ֵריח ֿפון דַײנע קלײדער
kleyder 

 .vi der reyekh fun levonen  .װי דער ֵריח ֿפון לֿבנון

12 ַא ֿפַארשלָאסענער גָארטן a farshlosener gortn 
,iz mayn shvester mayn kale  ,איז מַײן שװעסטער מַײן ּכלה
 ,a farshlosener brunem  ,ַא ֿפַארשלָאסענער ברונעם
 .a farkhasmeter kval  .ַא ֿפַארחתמעטער קװַאל



  שיר השירים

13  ַא ָסוד מילגרױמען– דַײנע צװַײגן dayne tsvaygn – a sod 
milgroymen 

 ,mit tayere frukht  ,מיט טַײערע ֿפרוכט
 ;tsiperblumen mit nardn  ;ציּפערבלומען מיט נַארדן

14 ,נַארד און זַאֿפרַאן nard un zafran, 
 gevirtsror un tsimering  געװירצרָאר און צימערינג

 mit alerley  ,מיט ַאלערלײ װַײרױכבײמער
vayroykhbeymer, 

 mire un aloen  מירע און ַאלָאען
.מיט ַאלערלײ געקליבענע בׂשמים  mit alerley geklibene 

psomim. 
15 ,ַא גָארטנקװַאל a gortnkval, 

 .a brunem lebedike vaser  .ַא ברונעם לעבעדיקע װַאסער
 .un flusn fun levonen  .און ֿפלוסן ֿפון לֿבנון

16 ,װינט- וןצֿפ, דערװעק דיך dervek dikh, tsofn-vint, 
 ;un kum, du dorem-vint  ;װינט-דו ָדרום, און קום

 ,bloz oyf mayn gortn  ,בלָאז אױף מַײן גָארטן
 ,zayne psomim zoln flisn  ,זַײנע בׂשמים זָאלן ֿפליסן

זָאל קומען מַײן געליבטער אין זַײן 
 ,גָארטן

 zol kumen mayn gelibter in 
zayn gortn, 

 .un esn zayn tayere frukht  .און עסן זַײן טַײערע ֿפרוכט
 

 ה
Kapitl 5 

1 ,איך בין געקומען אין מַײן גָארטן ikh bin gekumen in mayn 
gortn, 



  שיר השירים

 ,shvester mayn kale  ,שװעסטער מַײן ּכלה
געקליבן מַײן מירע מיט מַײנע 

 ;בׂשמים
 geklibn mayn mire mit 

mayne psomim; 
,געגעסן מַײן סָאט מיט מַײן הָאניק  gegesn mayn sot mit mayn 

honik, 
געטרונקען מַײן װַײן מיט מַײן 

 .מילך
 getrunken mayn vayn mit 

mayn milkh. 
 ,est, khaveyrim  ,חֿברים, עסט

טרינקט און בַארױשט אַײך מיט 
 .ליבשַאֿפט

 trinkt un baroysht aykh mit 
libshaft. 

איך שלָאף און מַײן הַארץ איז 
 ;אױף

2 ikh shlof un mayn harts iz 
oyf; 

;horkh! mayn gelibter klapt  ;מַײן געליבטער קלַאּפט! הָארך

מַײן , מַײן שװעסטער, עֿפן מיר
 ,געליבטע

 efn mir, mayn shvester, 
mayn gelibte, 

 mayn toyb, mayn  ,מַײן אומשולדיקע, מַײן טױב
umshuldike, 

װָארום מַײן קָאּפ איז ֿפול מיט טױ  vorum mayn kop iz ful mit 
toy 

מַײנע לָאקן מיט טרָאּפנס ֿפון 
 .נַאכט

 mayne lokn mit tropns fun 
nakht. 

,איך הָאב אױסגעטָאן מַײן העמדל 3 ikh hob oysgeton mayn 
hemdl, 

 ?vi ken ikh es onton  ?װי קען איך עס ָאנטָאן
,ikh hob gevashn mayne fis  ,איך הָאב געװַאשן מַײנע ֿפיס

 ?vi ken ikh zey aynrikhtn  ?װי קען איך זײ אַײנריכטן
הָאט מַײן געליבטער 

 אױסגעשטרעקט
4 hot mayn gelibter 

oysgeshtrekt 
 ,zayn hant durkhn tirlokh  ,זַײן הַאנט דורכן טירלָאך



  שיר השירים

בן און מַײנע אינגעװײד הָא
 .געברומט צו אים

 un mayne ingeveyd hobn 
gebrumt tsu im. 

בין איך אױֿפגעשטַאנען עֿפענען 
 ,מַײן געליבטן

5 bin ikh oyfgeshtanen 
efenen mayn gelibtn, 

און מַײנע הענט הָאבן מירע 
 ,געטריֿפט

 un mayne hent hobn mire 
getrift, 

un mayne finger flisike mire  און מַײנע ֿפינגער ֿפליסיקע מירע
 .oyf di hentlekh fun rigl  .אױף די הענטלעך ֿפון ריגל

6 ,איך הָאב געעֿפנט מַײן געליבטן ikh hob geefnt mayn gelibtn,
ָאבער מַײן געליבטער איז 

 – ַאװעק, ֿפַארשװּונדן
 ober mayn gelibter iz 

farshvundn, avek – 
  mayn zel iz oysgegangen  גען מַײן זעל איז אױסגעגַאנ

 – ven er hot geredt tsu mir  – װען ער הָאט גערעדט צו מיר
 ,ikh hob im gezukht  ,איך הָאב אים געזוכט

 ,un hob im nit gefunen  ,און הָאב אים ניט געֿפונען
 ,ikh hob im gerufn  ,איך הָאב אים גערוֿפן

.רטאון ער הָאט מיר ניט געענטֿפע  un er hot mir nit geentfert. 
7 הָאבן מיך געטרָאֿפן די װעכטער hobn mikh getrofn di vekhter
,vos geyen arum in der shtot  ,װָאס גײען ַארום אין דער שטָאט

 ,hobn zey mikh geshlogn  ,הָאבן זײ מיך געשלָאגן
 ;hobn zey mikh farvundt  ;הָאבן זײ מיך ֿפַארװּונדט

ַארָאּפגענומען מַײן מַאנטל ֿפון מיר  aropgenumen mayn mantl 
fun mir 

 hobn di vekhter fun di  .הָאבן די װעכטער ֿפון די מױערן
moyern. 

טעכטער ֿפון , איך בַאשװער אַײך
 ,ירושלים

8 ikh bashver aykh, tekhter 
fun yerusholayim, 

ַאז איר װעט געֿפינען מַײן 
 ,געליבטן

 az ir vet gefinen mayn 
gelibtn, 

 :vos ir zolt im zogn  :װָאס איר זָאלט אים זָאגן
.az krank fun libshaft bin ikh  .ַאז קרַאנק ֿפון ליבשַאֿפט בין איך



  שיר השירים

װָאס איז דַײן געליבטער ֿפַאר ַא 
 ,געליבטער

9 vos iz dayn gelibter far a 
gelibter, 

 ?du shenste fun froyen  ?דו שענסטע ֿפון ֿפרױען
װָאס איז דַײן געליבטער ֿפַאר ַא 

 ,געליבטער
 vos iz dayn gelibter far a 

gelibter, 
װָאס דו הָאסט ַאזױ אונדז 

 ?בַאשװָארן
 vos du host azoy undz 

bashvorn? 

מַײן געליבטער איז קלָאר און 
 ,גערױטלט

10 mayn gelibter iz klor un 
geroytlt, 

 .di fon fun tsen toyznt  . ֿפָאן ֿפון צען טױזנטדי
11 ,זַײן קָאּפ איז ֿפַײן גינגָאלד zayn kop iz fayn gingold, 

 ,zayne lokn gekrayzlt  ,זַײנע לָאקן געקרַײזלט
 .shvarts vi der rob  .שװַארץ װי דער רָאב
12 זַײנע אױגן װי טױבן zayne oygn vi toybn 

 ;bay bekhn fun vaser  ;װַאסערבַײ בעכן ֿפון 
 ,gebodn in milkh  ,געבָאדן אין מילך

 .ayngezetst in fuln  .אַײנגעזעצט אין ֿפולן
13 ,זַײנע בַאקן װי ַא בײט בׂשמים zayne bakn vi a beyt psomim,

  ; װי טורעמלעך געװירצן
 זַײנע ליּפן ליליען

 vi turemlekh gevirtsn; 
zayne lipn lilyen 

 .vos trifn flisike mire  .װָאס טריֿפן ֿפליסיקע מירע
14 די הענט זַײנע גילדערנע װַאלצן di hent zayne gilderne valtsn

 ;mit goldshteyn bazetst  ;מיט גָאלדשטײן בַאזעצט
 zayn layb a shtik elfnbeyn  זַײן לַײב ַא שטיק עלֿפנבײן

 .mit sapirn badekt  .מיט סַאּפירן בַאדעקט
15 זַײנע שענקלען מירמלזַײלן zayne shenklen mirmlzayln

געגרונטֿפעסט אױף שװעלן ֿפון 
 ;גינגָאלד

 gegruntfest oyf shveln fun 
gingold; 

 ,zayn onblik vi der levonen  ,זַײן ָאנבליק װי דער לֿבנון
 .oysderveylt vi di tsedern  .אױסדערװײלט װי די צעדערן

16 ,ַײן גומען איז זיסקײטז zayn gumen iz ziskeyt, 



  שיר השירים

.un er in gantsn a glustikeyt   .און ער אין גַאנצן ַא גלוסטיקײט
 ,dos iz mayn gelibter  ,דָאס איז מַײן געליבטער
 ,un dos iz mayn khaver  ,און דָאס איז מַײן חֿבר
 .tekhter fun yerusholayim  .טעכטער ֿפון ירושלים

 

 ו
Kapitl 6 

װּוהין איז געגַאנגען דַײן 
 ,געליבטער

1 vuhin iz gegangen dayn 
gelibter, 

 ?du shenste fun froyen  ?דו שענסטע ֿפון ֿפרױען
װּוהין הָאט זיך געקערט דַײן 

 ,געליבטער
 vuhin hot zikh gekert dayn 

gelibter, 
?az mir zoln im zukhn mit dir  ?ַאז מיר זָאלן אים זוכן מיט דיר

מַײן געליבטער הָאט גענידערט צו 
 זַײן גָארטן

2 mayn gelibter hot genidert 
tsu zayn gortn 

 ,tsu di beytn fun psomim  ,צו די בײטן ֿפון בׂשמים
 tsu vandern in di gertner  צו װַאנדערן אין די גערטנער

 .un oyfklaybn lilyen  .און אױֿפקלַײבן ליליען

3 ,איך בין מַײן געליבטנס ikh bin mayn gelibtns, 
– un mayn gelibter iz mayn   – און מַײן געליבטער איז מַײן

דער װָאס װַאנדערט צװישן די 
 .ליליען

 der vos vandert tsvishn di 
lilyen. 

װי , מַײן געליבטע, ביסט שײן
 ,ִּתרָצה

4 bist sheyn, mayn gelibte, vi 
tirtse, 

 ,liblekh vi yerusholayim  ,ליבלעך װי ירושלים



  שיר השירים

.forkhtik vi makhnes bafonte  .ֿפָארכטיק װי מחנות בַאֿפָאנטע
5  ,קער ַאװעק דַײנע אױגן ֿפון מיר ker avek dayne oygn fun mir,

.װָארום זײ הָאבן מיך בַאװעלטיקט  vorum zey hobn mikh 
baveltikt. 

dayne hor iz vi a stade tsign  י ַא סטַאדע ציגןדַײנע הָאר איז װ
.vos lozn zikh fun giled arop   .װָאס לָאזן זיך ֿפון ִגלָעד ַארָאּפ
6 דַײנע צײן װי ַא סטַאדע שָאף dayne tseyn vi a stade shof 
,vos kumen aroyf fun gevesh  ,װָאס קומען ַארױף ֿפון געװעש

 ,vos tsvilingen zikh ale  ,לעװָאס צװילינגען זיך ַא
און ניטָא קײן ֿפַארװַארֿפערין 

 .צװישן זײ
 un nito keyn farvarferin 

tsvishn zey. 
װי ַאן אױֿפשניט מילגרױם איז דַײן

  ,שלײף
7 vi an oyfshnit milgroym iz 

dayn shleyf, 
 .fun dayn shleyer adurkh  .ֿפון דַײן שלײער ַאדורך

8 ,ּכותזעכציק די מל zekhtsik di malkes, 
 ,un akhtsik di kepsvayber  ,און ַאכציק די קעּפסװַײבער

 .un yungfroyen on tsol  .און יונגֿפרױען ָאן צָאל
מַײן , אײנע מַײן טױב
 ;אומשולדיקע

9 eyne mayn toyb, mayn 
umshuldike; 

 ,eyne iz zi bay ir muter  ,אײנע איז זי בַײ איר מוטער
אױסדערװײלט איז זי בַײ איר 

 .געװינערין
 oysderveylt iz zi bay ir 

gevinerin. 
טעכטער הָאבן זי געזען און זי 

 ,געלױבט
 tekhter hobn zi gezen un zi 

geloybt, 
 און זי – מלּכות און קעּפסװַײבער

 :גערימט
 malkes un kepsvayber – un 

zi gerimt: 
 װי װער איז די װָאס קוקט ַארױס

 ,דער ֿפרימָארגן
10 ver iz di vos kukt aroys vi 

der frimorgn, 
 ,sheyn vi di levone  ,שײן װי די לֿבנה
 ,loyter vi di zun  ,לױטער װי די זון



  שיר השירים

?forkhtik vi makhnes bafonte  ?ֿפָארכטיק װי מחנות בַאֿפָאנטע

צו דעם נוסגָארטן הָאב איך 
 ,גענידערט

11 tsu dem nusgortn hob ikh 
genidert, 

 tsu bakukn di shprotsn fun   ,צו בַאקוקן די שּפרָאצן ֿפון טָאל
tol, 

צו זען אױב געבליט הָאט דער 
 ,װַײנשטָאק

 tsu zen oyb geblit hot der 
vaynshtok, 

.אױב געצװיט הָאבן די מילגרױמען  oyb getsvit hobn di 
milgroymen. 

זעל מיך ניט װיסנדיק הָאט מַײן 
 געברַאכט

12 nit visndik hot mayn zel 
mikh gebrakht 

צו די רַײטװעגן ֿפון מַײן 
 .ֿפירשטלעכן ֿפָאלק

 tsu di raytvegn fun mayn 
firshtlekhn folk. 
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1 ,שוַלמית, קער צוריק, קער צוריק ker tsurik, ker tsurik, 
shulamis, 

 ,ker tsurik, ker tsurik  ,קער צוריק, קער צוריק
 .mir zoln dikh onkukn  .מיר זָאלן דיך ָאנקוקן

 ?vos vet ir zen in shulamis  ?װָאס װעט איר זען אין שוַלמית

.azoy vi a tants in tsvey reyen  .ַאזױ װי ַא טַאנץ אין צװײ רײען

,װי שײן דַײנע טריט אין סַאנדַאלן 2 vi sheyn dayne trit in sandaln,
 !du firshtlekhe tokhter  !דו ֿפירשטלעכע טָאכטער

dayne runde dikhn vi tsirung  דַײנע רונדע דיכן װי צירונג



  שיר השירים

געמַאכט ֿפון די הענט ֿפון ַא 
 .קינצלער

 gemakht fun di hent fun a 
kintsler. 

3 ;דַײן נָאּפל ַא בעכער ַא רונדער dayn nopl a bekher a runder;
 .es felt nit der mishvayn  .ֿפעלט ניט דער מישװַײןעס

 dayn boykh a hoyfn veyts  דַײן בױך ַא הױֿפן װײץ
 .mit lilyen bazoymt  .מיט ליליען בַאזױמט

דַײנע צװײ בריסט װי צװײ 
 ,הירשלעך

4 dayne tsvey brist vi tsvey 
hirshlekh, 

 .tsvilings fun a hirshin  .צװילינגס ֿפון ַא הירשין
דַײן הַאלדז װי ַא טורעם ֿפון 

 ;עלֿפנבײן
5 dayn haldz vi a turem fun 

elfnbeyn; 
 dayne oygn – di taykhn in   די טַײכן אין חשבון– דַײנע אױגן

kheshbn 
 ;baym toyer fun bas-rabim  ; ַרבים- בַײם טױער ֿפון בת

 dayn noz vi der turem fun  דַײן נָאז װי דער טורעם ֿפון לֿבנון
levonen 

 .vos kukt tsu damesek  .װָאס קוקט צו דמׂשק
6 ,דַײן קָאּפ אױף דיר װי דער ַּכרמל dayn kop oyf dir vi der 

karmel, 
און די לָאקן ֿפון דַײן קָאּפ ַאזױ װי 

 ;ּפורּפל
 un di lokn fun dayn kop 

azoy vi purpl; 
ַא מלך איז אין די ֿפלעכטן 

 .רקניּפטֿפַא
 a meylekh iz in di flekhtn 

farknipt. 
7 ,װי שײן ביסטו און װי זיס ביסטו vi sheyn bistu un vi zis bistu,

 !gelibte, in taynugim  !אין ּתענוגים, געליבטע
8 דער דָאזיקער װּוקס דַײנער der doziker vuks dayner 
,iz geglikhn tsu a teytlboym  ,איז געגליכן צו ַא טײטלבױם

 un di brist dayne  און די בריסט דַײנע
 .tsu henglekh troybn  .צו הענגלעך טרױבן
9 :איך הָאב געזָאגט ikh hob gezogt: 

איך װעל ַארױֿפגײן צום 
 ,טײטלבױם

 ikh vel aroyfgeyn tsum 
teytlboym, 



  שיר השירים

 un vel onnemen zayne  ;און װעל ָאננעמען זַײנע צװַײגן
tsvaygn; 

 un dayne brist zoln zayn  און דַײנע בריסט זָאלן זַײן
 azoy vi henglekh fun  ,ַאזױ װי הענגלעך ֿפון װַײנשטָאק

vaynshtok, 
 un der reyekh fun dayn  און דער ֵריח ֿפון דַײן ּפנים

ponem 
 ;vi epl  ;װי עּפל

10 און דַײן גומען װי װַײן גוטער un dayn gumen vi vayn 
guter 

װָאס גײט גלַאטיק ַארָאּפ מַײן 
 ,געליבטן

 vos geyt glatik arop mayn 
gelibtn, 

װָאס מַאכט רעדן די ליּפן ֿפון 
 .שלָאֿפיקע

 vos makht redn di lipn fun 
shlofike. 

11 ,איך בין מַײן געליבטנס ikh bin mayn gelibtns, 
 .un tsu mir iz zayn gelust  .און צו מיר איז זַײן געלוסט

12 ,געליבטער מַײן, קום kum, gelibter mayn, 
 ,lomir aroysgeyn in feld  ,לָאמיר ַארױסגײן אין ֿפעלד
לָאמיר נעכטיקן צװישן די 

 .ציּפערבלומען
 lomir nekhtikn tsvishn di 

tsiperblumen. 
לָאמיר זיך ֿפעדערן צו די 

 ,װַײנגערטנער
13 lomir zikh federn tsu di 

vayngertner, 
לָאמיר זען אױב געבליט הָאט דער

 ,װַײנשטָאק
 lomir zen oyb geblit hot der 

vaynshtok, 
,אױב געעֿפנט הָאבן זיך די קװײטן  oyb geefnt hobn zikh di 

kveytn, 
אױב געצװיט הָאבן די 

 ; מילגרױמען
 oyb getsvit hobn di 

milgroymen;  
ן מַײן דָארטן װעל איך געב
 .ליבשַאֿפט צו דיר

 dortn vel ikh gebn mayn 
libshaft tsu dir. 

14 ,די ליבעּפעלעך גיבן ַארױס ַא ֵריח di libepelekh gibn aroys a 
reyekh, 



  שיר השירים

 un far undzere tirn  און ֿפַאר אונדזערע טירן
,zaynen alerley tayere frukht  ,זַײנען ַאלערלײ טַײערע ֿפרוכט

 ,naye un alte  ,ון ַאלטענַײע א
 vos ikh hob bahaltn  װָאס איך הָאב בַאהַאלטן

 .far dir, mayn gelibter  .מַײן געליבטער, ֿפַאר דיר
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הלװאי ביסטו װי ַא ברודער 
 מַײנער

1 halvay bistu vi a bruder 
mayner 

װָאס הָאט די בריסט ֿפון מַײן 
 !מוטער געזױגן

 vos hot di brist fun mayn 
muter gezoygn! 

, איך װָאלט דיך געטרָאֿפן אין גַאס
 ,דיך געקושט

 ikh volt dikh getrofn in gas, 
dikh gekusht, 

.un me volt mikh nit farakht  .און מע װָאלט מיך ניט ֿפַארַאכט
דיך , איך װָאלט דיך געֿפירט

 געברַאכט
2 ikh volt dikh gefirt, dikh 

gebrakht 
אין הױז ֿפון מַײן מוטער װָאס 

 ; לערנט מיך
 in hoyz fun mayn muter vos 

lernt mikh;  
דיר טרינקען געגעבן ֿפון װַײן 

 ,געקָאכטן
 dir trinken gegebn fun vayn 

gekokhtn, 
.fun zaft fun mayn milgroym  .ֿפון זַאֿפט ֿפון מַײן מילגרױם

ַײן זַײן לינקע הַאנט אונטער מ
 ,קָאּפ

3 zayn linke hant unter mayn 
kop, 

און זַײן רעכטע זָאל מיך 
 .ַארומנעמען

 un zayn rekhte zol mikh 
arumnemen. 



  שיר השירים

טעכטער ֿפון , איך בַאשװער אַײך
 ,ירושלים

4 ikh bashver aykh, tekhter 
fun yerusholayim, 

 ir zolt nit vekn  איר זָאלט ניט װעקן
 ,un nit oyfvekn di libshaft  ,עקן די ליבשַאֿפטאון ניט אױֿפװ

 .biz zi vet bagern  .ביז זי װעט בַאגערן

װער איז די װָאס גײט אױף ֿפונעם 
 ,מדבר

5 ver iz di vos geyt oyf funem 
midber, 

 ?zikh tulyendik tsu ir gelibtn  ? זיך טוליענדיק צו איר געליבטן

דיך אונטערן עּפלבױם הָאב איך 
 ;אױֿפגעװעקט

 untern eplboym hob ikh 
dikh oyfgevekt; 

דָארטן הָאט דַײן מוטער 
 ,געװײטָאקט מיט דיר

 dortn hot dayn muter 
geveytokt mit dir, 

דָארט הָאט געװײטָאקט די װָאס 
 .הָאט דיך געבָארן

 dort hot geveytokt di vos 
hot dikh geborn. 

 אױף דַײן טו מיך ַארױף װי ַא זיגל
 ,הַארצן

6 tu mikh aroyf vi a zigl oyf 
dayn hartsn, 

 ,vi a zigl oyf dayn orem  ,װי ַא זיגל אױף דַײן ָארעם
װָארום שטַארק װי דער טױט איז 

 ,די ליבשַאֿפט
 vorum shtark vi der toyt iz 

di libshaft, 
הַארט װי דער קֿבר די 

 ;אײֿפערזוכט
 hart vi der keyver di 

eyferzukht; 
אירע ֿפלַאמען זַײנען ֿפלַאמען 

 ,ֿפַײער
 ire flamen zaynen flamen 

fayer, 
 .a flaker fun got  .ַא ֿפלַאקער ֿפון גָאט

גרױסע װַאסערן קענען ניט 
 ,ֿפַארלעשן די ליבשַאֿפט

7 groyse vasern kenen nit 
farleshn di libshaft, 

און טַײכן װעלן זי ניט 
 .לײצןַאװעקֿפ

 un taykhn veln zi nit 
avekfleytsn. 

ַאז ַא מענטש זָאל געבן ֿפַאר 
 ליבשַאֿפט

 az a mentsh zol gebn far 
libshaft 



  שיר השירים

 dem gantsn farmeg fun  ,דעם גַאנצן ֿפַארמעג ֿפון זַײן הױז
zayn hoyz, 

ֿפַארַאכטן אים װָאלט מען 
 .ֿפַארַאכט

 farakhtn im volt men 
farakht. 

8 ,ַא קלײנע שװעסטער הָאבן מיר a kleyne shvester hobn mir,
;un zi hot nokh keyn brist nit  ;און זי הָאט נָאך קײן בריסט ניט

װָאס זָאלן מיר טָאן מיט אונדזער 
 שװעסטער

 vos zoln mir ton mit undzer 
shvester 

אין דעם טָאג װָאס מע װעט איר 
 ?רעדן

 in dem tog vos me vet ir 
redn? 

9 ,אױב זי איז ַא מױער oyb zi iz a moyer, 
װעלן מיר בױען אױף איר ַא 

 ;זילבערנע מױערקרױן
 veln mir boyen oyf ir a 

zilberne moyerkroyn; 
 ,un oyb zi iz a tir  ,און אױב זי איז ַא טיר

װעלן מיר זי ֿפַארשּפַארן מיט 
 .צעדערברעטער

 veln mir zi farshparn mit 
tsederbreter. 

10 ,איך בין ַא מױער ikh bin a moyer, 
;un mayne brist vi di turems  ;און מַײנע בריסט װי די טורעמס

דענצמָאל בין איך געװען אין זַײנע 
 אױגן

 dentsmol bin ikh geven in 
zayne oygn 

 .azoy vi a kval fun glik  .ַאזױ װי ַא קװַאל ֿפון גליק

ַײנגָארטן הָאט שלמה געהַאט ַא װ
 ,ָהמון- אין ַבַעל

11 a vayngortn hot shloyme 
gehat in bal-homoyn, 

הָאט ער געגעבן דעם װַײנגָארטן 
 ;צו היטער

 hot er gegebn dem 
vayngortn tsu hiter; 

 itlekher flegt brengen  איטלעכער ֿפלעגט ברענגען
ֿפַאר זַײן ֿפרוכט טױזנט 

 .קזילבערשטי
 far zayn frukht toyznt 

zilbershtik. 



  שיר השירים

מַײן אײגענער װַײנגָארטן איז בַײ 
 .מיר

12 mayn eygener vayngortn iz 
bay mir. 

 ,di toyznt zaynen far dir  ,שלמה, די טױזנט זַײנען ֿפַאר דיר
shloyme, 

ָאבער צװײ הונדערט ֿפַאר די װָאס 
 .היטן זַײן ֿפרוכט

 ober tsvey hundert far di 
vos hitn zayn frukht. 

13 ,דו װָאס זיצסט אין די גערטנער du vos zitsst in di gertner, 
 di khaveyrim horkhn oyf  ,די חֿברים הָארכן אױף דַײן ָקול

dayn kol, 
 .loz mikh im hern  .לָאז מיך אים הערן

14 ,געליבטער מַײן, ַאנטלױף antloyf, gelibter mayn, 
,un zay geglikhn tsu a hirsh  , זַײ געגליכן צו ַא הירשאון

 ,oder tsu a hind a yungn  ,ָאדער צו ַא הינד ַא יונגן
 .oyf di psomim-geberg  .געבערג-אױף די בׂשמים
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