MAYN GLIK-גליק

Fargesn darfstu tayere ,
Oyb du host fun mir gelitn.
Ikh bet zay mokhl zisinke,
Fun mayne shlekhte zitn.
Dos vil ikh zolst farshteyn;
Vi shnel dos lebn iz far a mentsh
aleyn;
Oyb bistu nokh azoy tayer,
Farlesht mikh dos fayer vos brent.
Ikh kush dayne hent.
Mayn glik
Es felt mir dayn oygnblik,
Mir felt dayn libshaft,
Dayn shmeykhl, mayn treyst,
Breng mir tsurik.
Vi s’zol nit zayn ,
du muzt mir heyln mayn payn.
Farlozn dayne akshones,
Un hobn rakhmones, oyf mir:
Ikh bet zikh bay dir.

Fargesn darfstu tayere,
Oyb du host fun mir gelitn.
Ikh bet zay mokhl zisinke,
Fun mayne shlekhte zitn,
Dos vil ikh zolst farshteyn,
Vi shnel dos lebn iz far a mentsh aleyn
Oyb bistu nokh azoy tayer,
Farlesht mikh dos fayer vos brent,

Ikh kush dayne hent.
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