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Paroles et musique: Mordekhai  Gebirtig (1877-1942) 

 

Eyns, tsvey, dray, fir, 
arbetloze zenen mir, 
nicht gehert khadoschim lang, 
in fabrik den hamer-klang, 
s’ lign keylim kalt, fargesn, 
s’ nemt der javer zey schon fresn, 
geyen mir arum in gas,  
vi di gevirim pust-un-pas. 
 
 
Eyns, tsvey, dray, fir, 
arbetloze zenen mir, 
on a beged, on a heym, 
undzer bet is erd und leym, 
hot nokh ver vos tsu genisn, 
taylt men zikh mit yedn bisn, 
vasser vi di gvirim 
vayn gisn mir in zikh arayn. 
 
 
 
Eyns, tsvey, dray, fir, 
arbetloze zenen mir, 
yorn lang gearbet shver, 
un geshaft alts mer un mer, 
hayser, schleser, shtet un lender, 
far a hoyfele farshvender. 
Undzer loyn derfar is vos? 
Hunger, noyt un arbetlos. 
 
 
Eyns, tsvey, dray, fir,  
Ot azoy marshirn mir, 
arbetloze, trit nokh trit, 
un mir zingn zikh a lid 
fun a land, a velt a naye, 
vu es lebn mentschn fraye, 
Arbetloze is keyn shum hant, 
in dem nayen frayen land. 
 

, ֿפיר, דרַײ, צװײ, אײנס  
,ַארבעטלָאזע זענען מיר  

  ,נישט געהערט חדשים לַאנג
  , דען הַאמער קלַאנגאין ֿפַאבריק

  ,לים קַאלט ֿפַארגעסןּכליגן 'ס
נעמט דער זשַאװער זײ שױן ֿפרעסן'ס  

, גײען מיר ַארום אין גַאס  
.ירים ּפוסט און ּפַאסֿבװי די ג  

 
 

, ֿפיר, דרַײ, צװײ, אײנס  
 ַארבעטלָאזע זענען מיר

ָאן ַא הײם, ָאן ַא בגד  
 אונדזער בעט איז ערד און לײם

  װָאס צו געניסןהָאט נָאך װער
 טַײלט מען זיך מיט יעדן ביסן

,יריםֿבװַאסער װי די ג  
.װַײן גיסן מיר אין זיך ַארַײן  

 
 
 

,ֿפיר, דרַײ, צװײ, אײנס  
 ַארבעטלָאזע זענען מיר

, יָארן לַאנג געַארבעט שװער  
  מער און מערץאון געשַאֿפט ַאל

 הַײזער שלעסער שטעט און לענדער
װענדערֿפַאר ַא הױֿפעלעל ֿפַארש  

 אונדזער לױן דערֿפַאר איז װָאס
. זנױט און ַארבעטלָא, הונגער  

 
 

, ֿפיר, דרַײ, צװײ, אײנס  
שירן מיררָאט ַאזױ מַא  
טריט נָאך טריט, ַארבעטלָאזע  

 און מיר זינגען זיך ַא ליד
,ַא װעלט ַא נַײע, ֿפון ַא לַאנד  

 װּו עס לעבן מענטשן ֿפרַײע
 ַארבעטלָאזע איז קײן שום הַאנט

אין דעם נַײעם ֿפרַײען לַאנד.  

 


