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אין דרויסן גייט ַא רעגן
און אין שטוב איז כמַארנע...

איך הָאב געהַאט ַא טײַערע ליבע
ביטער איז מײַנע...

ביטער איז מײַנע
ֿפון מײַן געבוירן...

איך הָאב געהַאט ַא טײַערע ליבע
און הָאב זי ָאנגעוווירן.

איך הָאב זי ָאנגעוווירן
און קען צו איר ניט קומען...

ווָאס שטייט ֿפַאר מײַנע אויגן –
און קען צו איר ניט קומען.

איך ווָאלט צו איר געגַאנגען –
זיצט זי זייער ווײַט,

איך ווָאלט דָאך זי ַא קוש געטָאן –
שעם איך זיך ֿפַאר לײַט.

ֿפַאר לײַט טו איך זיך שעמען,
מע זָאל ֿפון מיר ניט רײדן...

איצט איז שוין די צײַט געקומען
מיר מוזן זיך צעשיידן.

צעשיידן איז ניט קיין לעבן,
סע איז נָאך ערגער ֿפון ַא גט...

זײַ געזונט, מײַן טײַער לעבן,
איך ֿפָאר ֿפון דיר ַאוועק.

איך ֿפָאר ֿפון דיר ַאוועקעט
זעקס און דרײַסיק מײַל...

איך הָאב געמײנט, מײַן ליבע איז אויף אייביק –
צום סוף איז גָאר אויף דערווײַל.

בַּחוּץ נִּתָךְ הַגֶּׁשֶם,
וְַאף בְֶּחֶדר עָגוּם

ְתנִי בְּלִי ּפֵׁשֶר ֲאהוּבִָתי נְטָׁשַ
י ָמִריר, בְּלֹא־כְלוּם… נוַֹתְרּתִ

י ָמִריר בְּלֹא־כְלוּם נוַֹתְרּתִ
כָּךְ הֻכְַרע, עוֹד ֵמאָז לֵָדִתי…
ְתנִי בְּלִי ּפֵׁשֶר ֲאהוּבִָתי נְטָׁשַ

י. כֲַּאׁשֶר ָאבְָדה, ָאבְַדּתִ

י כֲַּאׁשֶר ָאבְָדה, ָאבְַדּתִ
ׁשוּב לֹא אוִֹסיף אֵלֶיהָ לָגֶׁשֶת...

קוֹל טוֵֹרד, ְמעַנֶּה אוִֹתי –
לֹא אוִֹסיף עוֹד אֵלֶיהָ לָגֶׁשֶת.

י אֵלֶיהָ לָבוֹא – ּתוַֹקְקּתִ הִׁשְ
ַאךְ ְרחוָֹקה הִיא ִמּמֶנִּי ְמאֹד,

יָקה לָהּ לֵָתת – י כָּל כַּךְ נְׁשִ ּתִ בִּקַּׁשְ
י, ִמּפְנֵי הַבְִּריּוֹת. ַאךְ נִכְלְַמּתִ

ִמּפְנֵי הַבְִּריּוֹת ֲאנִי בּוֹׁש וְנִכְלָם,
אַל ּתֹאבוּ־נָא עָלַי לְַדבֵּר…

ו כְּבָר הִגִּיעַ הַזְַּמן לַּפְֵרָדה עַכְׁשָ
ֶאת לִבִּי עֲבוֵּרךְ ֲאׁשַבֵּר.

ׁשִבְרוֹן לֵב; ֵאיךְ ָקְמלוּ כָּךְ ַחיַּי?
ֲאיֻּמָה הִיא ֲאפִלּוּ ִמגֵּט…

ְ, יָפִָתי, בַּת־הַדּוֹד, בְִּריאוּת ֲאַאֵחל לָך
ֶרךְ קוֵֹראת. ֶּ הְַרֵחק אֵלַי הַד

ְ נוֵֹסעַ ֲאנִי הְַרֵחק ִמבֵּיֵתך
ֶמְרַחק ִמזְָרח ִמּמַעֲָרב…

יךְ לְעוֹלָם – בְּכָל זֹאת אַֹמר, ֲאהַבְּתִ
ַאב. עַד הַּמָוֶת אוָֹתנוּ יִׁשְ

באוניברסיטה העברית. ביידיש שלה היא משתמשתהיא סטודנטית לאנתרופולוגיה ובתכנית אמיריםאודיה פרידמן

בעיקר כדי לדבר עם סבתה, שכאשר מדברים איתה ביידיש היא נזכרת בסיפורים חדשים.


