װיג-ליד ֿפון ַא יידיש קינד אין דײטשלַאנד
.1
שלָאף ,מײן קינד - ,די זון איז געֿפַאלן
און זיך זײער צעװאונדיקט ,נָאר ס'איז נישט ֿפַארֿפַאלן.
שלָאף ,מײן קינד ,דער ֿפַארנַאכט איז שױן װײט,
ס'איז שּפעט ,כָאטש ס'איז נָאך נישט אונדזער צײט.
זע ,דער טָאג בײגט זיך אײן ַא ֿפַארשעמטער און רױט,
דו װײסט נָאך נישט ,קינדֿ ,פון חרּפה און טױט.
ַאזױֿפיל טעג שטײען ֿפַאר דיר נָאך ָאֿפן,
דײן מַאמע מוז װַאך זײן ,דו ,קינד ,זָאלסט שלָאֿפן.
.2
שלָאף ,מײן קינד ,עס שטײען שױן שטערן,
קײנער װײסט הײנט נישט ,װָאס מיט אים װעט נָאך װערן.
סײ דער ,װָאס װײטיקט ,און סײ דער ,װָאס לַאכט,
מיר װַאקסן ַאלע ַארײן ,װי ַא בױם אין דער נַאכט.
נָאר אױך שװַארצער בױם קָאן ֿפרוכט געבן שײנע׃
זָאל מיר זײן ,קינדֿ ,פַאר דײנע הענטעלעך קלײנע.
דײנע הענט װעלן די זינדער ַאמָאל ָאּפצָאלן די שטרָאף.
דערװײל שלָאף ,מײן טײערס ,מײן קינדעלע ,שלָאף!

.3
שלָאף ,מײן קינד ,ס'איז װײך נָאך דײן בעט...
מַאכט די אײגעלעך צו ,נישט הער װָאס איך רעד...
װָאס קָאן דיר דען נוצן ַא בלינדער געדַאנק,
װָאס גײט ,גײט און ציטערט ֿפַאר זײן אײגענעם גַאנג?

װאוהין װעלן דערגײן די נישט שװײגנדע נעכט!
ַאמָאל װעט ַאן ַאנדערער שעלטן – דו װעסט זײן גערעכט.
גוטער מענטש ,נַאכט און שטערן װעלן גלַאנצן אינאײנעם,
נָאר איצט שלָאף און הער נישט ,װי דײן מַאמע װעט װײנען.
.4
שלָאֿפסט שױן ,מײן קינד ,מײן הײליק קינד,
ַא שיף כַאּפט די לבנה און שװימט און שװימט,
ביז זי דערגרײכט צו ַא הױכן װַאלד.
דָארט װַאקסן בײמער יָארהונדערטער ַאלט.
צוזַאם מיט די װָארצלען קריכן ַארױס ֿפון דער טיף
געװעזענע דורות און נעמען איבער די בריװ.
זילבערנע בריװ ,װָאס לבנה הָאט געברַאכט,
שרײבן ַאן ענטֿפער אױף בלױ ֿפון דער נַאכט.
און ַ
ערשט שװימט די שיף צו אונדזער ֿפענצטער צוריק׃
איז דײן ּפנים אין שלָאף צעשמײכלט ֿפון גליק.
און נישט דו און נישט איך ,מיר זײנען שױן נישט ַאלײן.
שלָאף ,מײן קינדַ ˗˗ ,אזַא חלום איז שײן.
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