
 

 דער דַײטש ימח שמו
 ֿפון קַאדיע מָאלָאדָאװסקי 

 

 הינטער װַארשע אין ַא יִידישן הױף אין ַא קלײנעם

 איז געװַאקסן ַא בױם, נישט געֿפרעגט זיך בַײ קײנעם.

 

, כטהָאבן ֿפײגל ַא נעסט דָארט געמאַ   

 געזונגען ֿפַארטָאג און טשעריקעט ֿפַארנַאכט. 

 

שוסטער, ער זָאל זיך ֿפרײען.ַא געזַאנג ֿפַארן   

 ַא טשעריק ֿפַארן שנַײדער, זָאל ֿפרײלעכער נײען. 

 

 און ֿפַארן בעקער, און ֿפַארן מלמד, װָאס לערנט די ּפרשה

 הָאבן ֿפײגל געזונגען אין הױף, הינטער װַארשע. 

 

 אײן ֿפױגל געװען איז בַײם שוסטער אױף קעסט. 

ם נעסט. דער שוסטער ֿפלעגט קערנדלעך װַארֿפן לע  

 

דער אױף טיש,ײַ נָאך ַא ֿפױגל געװען איז בַײם שנ  

 דער בעקער ֿפלעגט אים צּוװַארֿפן בײגעלעך ֿפריש. 

 

מיכל  ֿבאון דער מלמד, דער ֿפרומער ר  

 ֿפלעגט געבן די ֿפײגעלעך ברעקלעך ֿפון קיכל. 

 

 ביז אײנמָאל ַא זומער, ַאז ַאך און ַאז װײ,

דַײטש ימח שמו. איז געקומען דער דַײטש, דער   

 



 ֿפליט דער ֿפױגל דער ערשטער ַארױס מיטן װינט׃ 

איז דער שוסטער? זַײן װַײב און זַײן קינד? װּו  

 

 ענטֿפערט ַא קעצל, בַאהַאלטן אין גרוב׃ 

 נישטָא שױן דער שוסטער, נישטָא שױן זַײן שטוב.

 עס איז ַא דַײטש דָא געװען, און ַא דַײטש איז דער טױט! 

ן ַא בערגל ֿפַארבלוטיקטע שטרױ,בגעבליס'איז   

 עס איז ַא דַײטש דָא געװען, ַא דַײטש ימח שמו.

 

 ֿפליט דער ֿפױגל דער צװײטער ַארױס מיטן װינט׃ 

 װּו איז דער שנַײדער און זַײן הױזגעזינד?

 

 ענטֿפערט ַא מַײזל ֿפון נָארע ַארױס׃ 

איז חרוב זַײן הױז.'נישטָא שױן דער שנַײדער, ס  

ַא דַײטש דָא געװען, און ַא דַײטש איז דער טױט! עס איז   

 געהַארגעט דעם שנַײדער, געשטָאכן זַײן ֿפרױ. 

 עס איז ַא דַײטש דָא געװען, ַא דַײטש ימח שמו.

 

 ֿפליט דער ֿפױגל דער דריטער ַארױס מיטן װינט׃ 

 װּו איז דער מלמד און זַײן הױזגעזינד?

 

׃ ענטֿפערט ַא גרילכל ֿפַארציטערט מיט מורא  

 נישטָא דער מלמד, ֿפַארברענט איז זַײן ּתורה.

 עס איז ַא דַײטש דָא געװען, און ַא דַײטש איז דער טױט! 

 ער הָאט ֿפַארּפַײניקט די מענטשן, און געחזקט ֿפון זײ.

 עס איז ַא דַײטש דָא געװען, ַא דַײטש ימח שמו.

 



 שױן נישטָא הינטער װַארשע קײן יִידישער הױף,

קײן בױם און קײן ֿפײגל דערױף. נישטָא שױן   

 

 עס װָאגלען די ֿפײגל ֿפון דער נעסט דער צעשטערטער.

 זײ מַײדן אױס דַײטשלַאנד, די הײם ֿפון די מערדער. 

 

 עס װײנען די ֿפײגל ַא װיסטן געװײן׃ 

ַאנד, און זַײן נָאמען ֿפַארגײן.לזָאל דער דַײטש, און זַײן   

 

 

 

 
-  

 


