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Derloybt lozt zikh dinen,
Oysredn mayn harts.
Tsi red ikh fun zinen,
Tsi red ikh fun shmarts,
Ikh layd fun a krankayt,
Vos heyst nit keyn krenk.
Men ruft es on elter,
Es nogt un es benkt.

Vos geven iz geven un nishto.
Shoyn avek yene yor yene sho.
Vi shnel farflit der yunger glik,
Un men ken es nisht khapn mer tsurik.

Vayl vos geven iz geven un nishto …
Di kreftn vern shvakh,
Di hor vert gro …
Men neyt zikh, men kleydt zikh,
Men makht zikh sheyn;
Men nart ober keynem
Nor, zikh aleyn,
Vayl vos geven iz geven un nishto …

Ven ikh gey umgern a mol
Farbay a schul,
Gis ikh mit trern
Un trakht fun a mol
Vi der yungitshker moyekhl
Zayn glik nisht farshteyt,
Un kumt men tsum seykhl
Iz dan shoyn tsu shpet.
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