
 

 יָארן 
 לידל יָאר-ַײַא נ
 

 א 
 אומעט -אין גרינעם, גרױען טונקל

 שורות, -ֿפון די לעצטע בײמער
 בײגט דער הימל  -בײם עק װעלט דָארט 

 זיך ֿפַארזיכטיק ַארָאּפ צו דר'ערד 
 און הערט זיך צו צום שטילן גַאנג 

 ֿפון די יָארן, װעלכע שװימען 
 װי ַא טרער ַארױס און ֿפַאלן 

 רט ערגעץ װי ַא טרער. ַארָאּפ דָא
 
 ב 

 נַאכט בײ נַאכט זינגען 
 שװַארצאױגיקע װעלטן 

 שװַארטשַארציקע לידער, 
 און עס ֿפַאלן ֿפַאר מורא 

 די שטערן ַארָאּפ: 
 "װער איז דער טַאטע? 

 װער איז די מַאמע? 
 עס װערן די יָארן 

 געבױרן אױף הֿפקר. 
 װײט הינטער װעלדער 

 נדזל אי-אױף ַא װילד ֿפרעמדן
 ליגן די יָארן 

 אױף הֿפקר געװָארֿפן, 
 בלינדע און קרענקלעך 

 און שװַארץ די װעלדער 
  –און שטום װי דער אינדזל 

 און קענען ניט װײנען 
 און קענען ניט װײנען... 

 און עס הענגט איבער זײ 
 ַא קללה ֿפַארשטַארט". 
 נַאכט בײ נַאכט זינגען 

 שװַארצאױגיקע װעלטן 
 ציקע לידער, שװַארטשַאר

 און עס ֿפַאלן ֿפַאר מורא 
 די שטערן ַארָאּפ. 

 
 ג 

  –דיננן!  -דיננן!  -דיננן! 
 לױֿפן די שעהען 

 ֿפון שטָאטישן טורעם 
 ַארָאּפ אין דער װעלט 

 און דערצײלן ֿפָארױס: 
  –ַא יָאר װערט געבױרן! 

 קלינגען די שעהען 



 ַארָאּפ אױף די שטײנער 
 מטבעות -װי קוּפער

 אין דער ּפושקע ֿפון "צדקה 
 ּתציל ממות..." 

  –דיננן!  -דיננן!  -דיננן! 
 ַא הונט קומט צו גײן 

 און בלײבט שטײן אין מַארק 
 מיט צװײ נַאסע אױגן 

 און געדענקט ניט דעם װעג 
  - -בית -אין דָארֿפצום בעל

 דָאס יונגע יָאר בלָאנדזשעט 
 ֿפון שטָאטישן טורעם 

 כט ַארײן אין דער נַא
 און ֿפַאלט אױף די שטײנער 

 ֿפַארמַאטערט ַאנידער 
 און װערט דָארט צעברָאכן 

  –דיננן!  -דיננן!  -דיננן! 
 בלױען לײטער -אױֿפן שװַארץ

 בלױער נַאכט -ֿפון דער שװַארץ
 טרױמט שװער ַארױף 

 מײן הַארץ צו דעם טורעם, 
 װּו אומרוִיק װַארֿפט זיך 
 דער גלָאק ֿפון דער צײט 

 בלינדן זײגער...-נַאכט אין
  

 און עס ֿפַאלן די שעהען 
 װי בלעטער אין ּתשרי 

 ַארָאּפ אױֿפן ברוק, 
 ַאזש ס'קרעכצן די שטײנער 

 און דערצײלן די גַאסן: 
 "איטלעך יָאר װַאנדלט 
 ֿפון שטערן צו שטערן 

 און געֿפינט ניט קײן ּתקומה 
 און ַאנטלױֿפט מיט זײן אומגליק 

 י הימלען ֿפון גָאט און ד
 און ֿפַאלט װי ַא זינדיקער 

 מלאך ַארָאּפ 
 און זוכט זיך אין אונדזער 

 קַאלטער מלוכה 
 זײן אײביקע רו..." 
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