BEARVOT HANEGEV בּערבוֹת הנגבֿ
In dem midbar Negev ,
Morgn toy nor glantst.
In dem midbar Negev
Shvebt a toytn tants
S’ iz a held gefaln,
Bloyz fun 18 yor.
Zilber zunen shtraln,
fleken zayne hor.
Vi a shtile drame ,
Troyerik un groy.
Shteyt a alte mame
un zi klogt azoy.
Faln zilber trern
Oyf dayn toytn guf ,
Vestu kind mayns heren,
Ot dem letztn ruf.
S‘ hot mayn zun der elster ,
Nisht derlangt tsum breg
Haynt bist du mayn sheynster ,
Oykh fun mir avek.
Mikh veln nisht fatraybn ,
Sones bayze hant.
Ikh vel eybik blaybn,
in gebenshtn land.
A geshtalt a sheyne,
Shpant antkegn mir.
Veyn nisht mame mayne
S’ tut mir vey far dir.
Kegn sone mame
Punkt vi ale mol,
shteyen mir tsuzamen,
vi a vand fun shtol.

, אין דעם מדבר נגבֿ
.מאָרגן טוי נאָר גלאַנצט
, אין דעם מדבר נגבֿ
.שוועבט אַ טױטן טאַנץ
, ס 'איז אַ העלד געפֿאַלן
,  יאָר18 בלױז פֿון
, זילבער זונען שטראַלן
.זײנע האָר
ַ פֿלעקן
, װי אַ שטילע דראַמע
.טרױעריק און גראָ
שטײט אַ אַלטע מאַמע
און זי קלאָגט אַזױ
, פֿאַלן זילבער טרערן
, דײן טױטן גוף
ַ אױף
, וועסטו קינד מ ַײנס הערן
.אָט דעם לעצטן רוף
,מײן זון דער עלסטער
ַ ס' האָט
.נישט דערלאַנגט צום ברעג
, מײן שײנסטער
ַ הײנט ביסט דו
ַ
.אויך פֿון מיר אַװעק
פֿאַרטרײבן
ַ
מיך וועלן נישט
בײזע האַנט
ַ שׂונאס
, בלײבן
ַ איך װעל אײביק
.אין געבענשטן לאַנד
, אַ געשטאַלט אַ שײנע
. שפּאַנט אַנטקעגן מיר
, װײן נישט מאַמע מיינע
.ס' טוט מיר װײ פֿאַר דיר
, קעגן שׂונא מאַמע
, פּונקט װי אַלע מאָל
, שטײען מיר צוזאַמען
.װוי אַ װאַנד פֿון שטאָל

Veln mir tseshtern
Yedn faynt geshvind
Vel ikh du zolst hern
Loz mir zayn dayn kind
In der midbar Negev
shtrekt er oys zayn hant.
Iz dos a legende ,
fun bafraytn land (bis)

, װעלן מיר צעשטערן
.פֿײנט געשווינד
ַ יעדן
, װעל איך דו זאָלסט הערן
.דײן קינד
ַ זײן
ַ לאָז מיר
אין דער מדבר נגבֿ
זײן האַנט
ַ שטרעקט ער אױס
, איז דאָס אַ לעגענדע
[2].באַפֿרײטן לאַנד
ַ
פֿון

