FARGES MIKH NISHT-נישט

Paroles : Jacob Jacobs

פֿאַרגעס מיך

Musique : Abe Ellstein

Mit dir libe shpil ikh ,
un ikh bin ful mit freyd.
Un dokh shtendik fil ikh,
mir veln zayn tsusheyd,
Ikh halt zikh in eyn shrekn,
Mayn harts iz ful mit payn,
Az ikh vel zikh oyfvekn ,
un du vest mer nisht zayn.
Dan zits ikh in a vinkl un ikh benk,
un derfar mayn liber gedenk :
Refrain
Her vi mayn harts bet
Farges mikh nisht
In layd in freydn, farges mikh nisht,
Vayl ikh blayb eybik dayn gedenk dos gitn,
Vu du vest zayn farges mikh nisht.

,מיט דיר ליבע שפּיל איך
און איך בין פֿול מיט פֿרײד
,און דאָך שטענדיק פֿיל איך
זײן צושײד
ַ מיר װעלן
איך האַלט זיך אין אײן שרעקן
פּײן
ַ מײן האַרץ איז פֿול מיט
ַ
ַז איך װעל זיך אױפֿװעקן
זײן
ַ און דו װעסט מער נישט
דאַן זיץ איך אין אַ װינקל און איך בענק
מײן ליבער געדענק
ַ  און דערפֿאַר:
רעפֿרען
מײן האַרץ בעט
ַ הער װי
פֿאַרגעס מיך נישט
אין ל ַײד אין פֿרײדן פֿאַרגעס מיך נישט
דײן געדענק דאָס גיט
ַ בלײב אײביק
ַ װײל איך
ַ
זײן פֿאַרגעס מיך נישט
ַ װוּ דו װעסט

Farloztu mikh nemstu
mayn neshome mit mit dir,
Dayn nomen blaybn vet do,
in hartsn tif bay mir.
Dray kleyne verter gedenk zey git,
Ikh bet bay dir farges mikh nisht.

פֿאַרלאָזטו מיך נעמסטו
מײן נשמה מיט מיט דיר
ַ
בלײבן װעט דאָ
ַ דײן נאָמען
ַ
בײ מיר
ַ אין האַרצן טיף
דרײ קלײנע װערטער געדענק זײ גיט
ַ
בײ דיר פֿאַרגעס מיך נישט
ַ איך בעט

Ikh zol dir fargesn ,
s’ken keyn mol nit geshen
Vayl dayn umshuldik ponim
vet in mayn hartsn zayn.
Du muzt mir heylik gloybn
ikh gib mayn ern vort,
Keyn andere vet keyn mol ,
farnemen do dayn ort.
Vayl dikh nor lib ikh dikh
neshome mayn,
Un dayn libe vet tomid heylik zayn.

איך זאָל דיר פֿאַרגעסן
ס'קען קײן מאָל ניט געשען
דײן אומשולדיק פּנים
ַ װײל
ַ
זײן
ַ מײן האַרצן
ַ װעט אין
דו מוזט מיר הײליק גלױבן
מײן ערן װאָרט
ַ איך גיב
קײן אַנדערע װעט קײן מאָל
דײן אָרט
ַ ָפֿאַרנעמען דא
װײל דיך נאָר ליב איך דיך
ַ
מײן
ַ נשמה
.זײן
ַ דײן ליבע װעט טאָמיד הײליק
ַ און

Refrain

רעפֿרען

