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A brivele geshribn hot mayn mamenyu
mir ,
Yankele Zindele , hob got in harts.
Du bist der eltster fun di kinderlekh
fir ,
Ze zikh mit ale un shtil mir mayn
shmertz.
Avek iz shoyn yorn ir hot bilder
geshikt ,
Un derbay mir geshribn az
aykh hot got baglikt
Dort ergetz vayt in dem goldenem land
un mer hob ikh kinderlekh fun aykh nit
gehert .
Ikh kuk oyf di bilder fun di oygn mikh
trert,

Papirene kinder hot ikh oyf der vant
Baym esn , baym shlofn, un bay mayn
oyfshteyn.
Kuk ikh oyf di bilder un redt tsu zikh
aleyn.

Papirene kinder hob ikh oyf di vent
Papirene kinder brekh ikh mayne hent

Papir iz gevorn fun mayn fleysh un blut,
Ikh shray veyn un klog umsonst mayn
geshrey ,
Di shtiklekh papir vos filn den zey ?
Papirene kinder un mer hob ikh nit ,
mer hot ikh nit.
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Version complète

Gedenkt ir nor dan ven ir hot mikh
farlozt ?
Ayer gutinker tate iz geven shoyn toyt.
Fil mi , fil gezunt es hot mikh dan
gekost,
Gevashn fremde vesh farzorgt aykh
mit broyt.
Itzt iz ayer mame shoyn shvakh un
groy,
Der koyekh fun dan iz bay mir shoyn
nishto.
Iz elnt aleyn un dos harts nokh aykh
benkt,
Fargesn di mame , hot ir kinder glaykh,
Ikh bet itzt bay got er zol mokhl zayn
aykh ,
Eyns, ober kinder eyns khotsh gedenkt
Ven ikh vel shtarbn shpeter tsu frier,
Dermont khotsh di mame zogt nokh ir.
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