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אטש ִאיך ִבין ִדי .................... ַוֲאִני ה, ָאֶבער ִמיט ַדיין ַמְטִריַח ִמיט ַמיין ְקבּורָׁ  ראּון ִאיך ַיַעקֹב, כָׁ

אב ִאיך ִניְשט ַאזֹוי ֶגעטאהן; ֵחל הָׁ ַמאֶמע רָׁ

 ֶדען וָואסָנאר 

 ין ֶגעקּוֶמען ֶווען ִאיך בִ   .................. ְבֹבִאי

ן ם  .................. ִמַפדָׁ ן ַארָׁ  פּון ַפדָׁ

ֵחל ַלי רָׁ ה עָׁ ֵחל  .... /ֵמתָׁ ארְבן אֹויף ִמיר ַדיין ַמאֶמע רָׁ ִאיז ֶגעְשטָׁ

ִאין ַלאנד ְכַנַען ..........ְבֶאֶרץ ְכַנַען

 אֹויְפן ֶוועג ................ ַבֶדֶרְך

אג ִאיך ִדיֶווע ;ֵנייןר סטּו ֶוועְלן ֵמייֶנען ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵווייֶטע ֶוועג- זָׁ

ַלאנד ֶעס ִאיז נָׁאך ֶגעֶווען ַא ַאֶקערווען  ... ְבעוֹד ִכְבַרת ֶאֶרץ

ה תָׁ ֹבא ֶאְפרָׁ ת צּו צּו קּוֶמען ....... לָׁ  ֶאפרָׁ

םֶאְקְבֶרהָׁ וָׁ  אבֶ  ....... שָׁ ארט ַבאגרָׁ אב ִאיר דָׁ ןעְ אּון ִאיך הָׁ

תבְ  ת ........ ֶדֶרְך ֶאְפרָׁ  אֹויְפ'ן ֶוועג צּו ֶאְפרָׁ

ֶחם ִהוא ֶחם ..... :ֵבית לָׁ אס ִאיז ֵבית לָׁ  :דָׁ

און איך האב איר אפילו נישט אריין געפירט אין דער שטאט

אסט ִאין ַהארץ אך ַאז דּו הָׁ אג ִאיך ִדיר (ןֵווייס ִאיך דָׁ ער האט טֶ ֶדער אוֹיֶבערְש ַאז  אוֹיף ִמיר- זָׁ

 מיר אזוי געהייסען

ע ֶוועט ַפארְט  שָׁ רָׁ לּות ַאֵריין, ֶוועֶלען רֵ ֵווייל ֶווען ְנבּוַזַראְדן הָׁ ַאדּורך ֵגיין  ֵזייייְבן ִדי יּוְדן ִאין גָׁ

ֵחל,  ֵקֶבר רָׁ

ֵחל ַארֹויס ֵגיין, אּון ֶוועט ֵווייֶנען ֶוועט ַמאֶמע  .אֹויף ִאיֶרע ִקינֶדער ַרֲחִמיםְשֵרייֶען אּון ֶבעְטן אּון רָׁ

ַאזֹוי ִווי ֶעס ְשֵטייט 

ְש קוֹל בְ  ה ִנ מָׁ ערָׁ ֶווערט ֶגעֶהערט ִאין ִהימל,ַא קֹול   ..........  .. מָׁ

ֶניהָׁ  ה ַעל בָׁ ֵחל ְמַבכָׁ ֵחל ֵוויינט אֹויף ִאיֶרע ִקינֶדער  ......... רָׁ ;רָׁ

ֵחל-עאּון ֶדער אוֹיֶבערשטֶ  ר ֶוועט ִאיר ֶענטֶפעְרן- ֵוויין ִנישט רָׁ

ֵתְך ר ִלְפֻעלָׁ כָׁ ֹשָׁ א ְשַכר ַפאר ֵדייֶנע גּוֶטע ַמַעִשים  ..ֵיש  ֶעס ִאיז דָׁ

בּווְֹ  ִנים שָׁ  ..........  ִלְגבּולָׁם בָׁ

ִשיַח  ִמיטן אּון ִדי ִקינֶדער ֶוועֶלען ִזיך צּוִריק ֶקעְר  ֵמינּו;צדקינו מָׁ ה ְביָׁ  ִבְמֵהרָׁ

נאך א פשט 

ַצייט, ָזאג ִאיך ִדיר נֵיין, ֶרעגְןועסטּו וֶועְלן ֵמייֶנען ַאז ְס'ִאיז ֶגעוֶוען ַא וֶ 

 די לאנד איז געווען אזוי טרוקען ווי א זיפ ..... ְבעוֹד ִכְבַרת ֶאֶרץ


