Es Falen bleter-עס פֿאַלן בלעטער
Oy ikh hob gevolt
Az du zolst zikh dermonen,
Di teg ven mir zaynen
gevezn nokh fraynt.
Mir zaynen gegangen
shpatsirn tsuzamen,
Di zun hot gesheynt nokh
fil shterker vi haynt.
Hayt faln di bleter
farvelkte fun boyml,
Mayn harts oykh farvelkt
un tseveynt un tseshrayt.
Es faln di bleter
farvelkte fun boyml,
un ikh bin aleyn nor mit mayn
troyerikeyt.
Der vint nemt di bleter
mit zikh mit,
in a shvartse fargesene nakht,
Nor dos flit fargesn vel ikh nit
Vos du host far mir oysgetrakht.
Dos iz dos lid ,fun dayne libe,
Khotsh es keyn libe, dayn iz
geven.
Ikh her dos lid , in ale shtibl,
Un ikh aleyn , ken ikh nit zen.
Avek es mit dir dos glik,
Un an anderer iz haynt mit dir,
Far mir bist oyf eybik farloyrn,
Nor eyns iz geblibn fun dir…
Avek bistu un mit dir dos glik,
Un an anderer iz haynt mit dir,
Far mir bist oyf eybik farloyrn
Geblibn nor di melodi.

אױ איך האָב געװאָלט
,דו זאָלסט זיך דערמאָנען
זײנען
ַ די טעג װען מיר
,פֿרײנט
ַ געװעזן נאָך
זײנען געגאַנגען
ַ מיר
,שפּאַצירן צוזאַמען
די זון האָט געשײנט נאָך
הײנט
ַ פֿיל שטערקער װי
הײט פֿאַלן די בלעטער
ַ
פֿאַרװעלקטע פֿון בױמל
מײן האַרץ אױך פֿאַרװעלקט
ַ
צעשרײט
ַ
און צעװײנט און
עס פֿאַלן די בלעטער
פֿאַרװעלקטע פֿון בױמל
מײן
ַ נאָר איך בין אַלײן מיט
טרױעריקייט
דער װינט נעמט די בלעטער
מיט זיך מיט
אין אַ שװאַרצע פֿאַרגעסענע נאַכט
נאָר דאָס פֿליט פֿאַרגעסן װעל איך ניט
װאָס דו האָסט פֿאַר מיר אױסגעטראַכט
דײנע ליבע
ַ פֿון, דאָס איז דאָס ליד
כאָטש עס קײן ליבע ד ַײן איז געװען
 און אַלע שטיבל,איך הער דאָס ליד
קען איך ניט זען, און איך אַלײן
אַװעק עס מיט דיר דאָס גליק
און אַן אַנדערער איז ה ַײנט מיט דיר
פֿאַר מיר ביסט אויף אײביק פֿאַרלױרן
..נאָר אײגס איז געבליבן פֿון דיר
אַוועק ביסטו און מיט דיר דאָס גליק
און אַן אַנדערער איז ה ַײנט מיט דיר
פֿאַר מיר ביסט אויף אײביק פֿאַרלױרן
געבליבן נאר די מעלאָדי

