
1                                                                                                                              © Justin Jaron Lewis 2014, 2020 

 

Thoughts on Death by Menakhem Oldendorf (1504): Rhymes 

 

 
Menakhem Oldendorf wrote “Thoughts on Death” in rhyming couplets with no fixed 

rhythm, which the scribe indicated with dots and sometimes ignored. This copy of the 

text is arranged in these couplets, to the best of my understanding, with a rhyming word 

at the end of each line. I have left out deleted letters, leading words repeated on the next 

line, etc. in this copy of the text. I have indicated page numbers in the manuscript 

(Cambridge add 547) and added some notes on the appearance of the text and about the 

rhyme scheme. Among other things, study of these rhymes could be useful in work on 

early Yiddish pronunciation. 

 

Note that the title “Thoughts on Death” does not appear in the text; it is an invention of 

modern scholars. 

 
While “Thoughts on Death” itself is obviously in the public domain, the text as presented 

here, based on many hours of reading and transcribing, is copyright 2014 and 2020, 

Justin Jaron Lewis. This copy is being posted on June 22, 2020. 

  

Permission is granted to use this as a basis for further work if I am informed and properly 

credited. I am prepared to show the electronic copy of the manuscript, which I have 

purchased from the Cambridge University Library, to scholars who would like to work on 

this seriously, as needed. 

 

Any questions, suggestions and corrections are welcome! 
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[84r]  ֵי ֲעֵביָרה:   א ִלידֵ ָתה בָ ְוִאי אָ  ָלָשה ְדָבִריםר ִהְסַתֵכל ִבְש ֲעַקְבָיא ֶבן ַמְהַלְלֵאל אֹומ  

 עטווש בון שרייבן דא וויל איך אי"ה

 

 · מיר גשריבן וינדן  1אין אונזרן סּפרים

 · ארלייא זו קומשטו ניט צו זונדן  גדענק אן דרייא

 קומן צו דער וועלט  בון וואנן דו בישט

  ·אין געני וועלט  וואו הין דו ווערשט גיין´ אונ

 · קונט ´ באר וועם דו ווערשט געבן רעכנשפט אונ´ אונ

 · זיל גיזונט גידעקשטו דש אישט דיינר

 בון גישטאנק דעש הויש 

 · אויש ´ איין  אונ בישדו גאנגאן

 · ווען מיר נון אלט ווערדן 

 · קירן מיר צו דער ערדן  זו ווידר

 · באר בישעפר אל ווערק 

 · ערג ב´ ערד וואשר טאל אונ´ אונ הימיל

 · ניכט  דעם ור הילן אישט

 · צו גריכט  באר דעם מושטו שֵטין

 · זיך נימנט לייבן נאך אירן  דארום זייא

 ·נימנט קאן אים ּפורזירן 

 · יט אויש גמיט אונש אלן  2אפדער שימּפ  

 · שפיל מיט דער מויש  אז דש 

 ·  וליהןגלייך אז וואלט זי איר אנט· די קאץ לושט זיא אווייל לויפן 

  טויט זי זי ווידר הער אום ציהן· איינר פפוטן  דען מיט

 · בעיי אירן הורן טויט זי זי רויפן 

 · זי איר ניט קאן אטלויפן  ווייזט זי דש´ אונ

 · איין צייט  אזו הוט איקליך מענש

 · רוקן לייט [ v84] עש דאך לסוף אויף דעםאז לאנג דש 

 · זינן  אזו ווייז אישט עש ניט מיט אלים זיינן

  · דש עש דעם ַמְלַאך ַהָמֶות קאן אנטרינן 

 · קאן עש ניט מיט אל זיינן ָחְכמֺות בווארן  דש

 אז איין ביגיל אין איינם גארן  אורבלינג

                                                 
1 The letter pey/fey is written in two or three different ways throughout the manuscript. I have used ּפ with a dagesh 

to transcribe the version with a prominent dot; this sometimes occurs when we would expect a pey rather than fey, 

sometimes not. 
2 Often in the manuscript, in the combination pey-fey (corresponding to German “pf”), there is a rofe (horizontal 

line) over both letters. Here it looks as if it is over the first pey only. 
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 · לאנג אים וואשר שלאצן אישט גאנגאן  איין ויש ווען ער´ אונ

 · ער דאך גיבאנגאן   לסוף ווערט

 אין איינם קליינן אנגאיל 

 · ירבט ער אויך די זיינן האבן זיינר מאנגיל שט אזו

 · זו ער אישט ערשט אין זיינן בעשטן ווערדן 

 · ליגט מאן אין שלופן אונטר די ערדן  זו

 · הערבריג איינר קלטן אין איינר 

 · אז דער אלטן  נון שטערבן אז ויל דער יונגאן

 · נאך שטרק  ש הילּפט ניט דש איינר יונק אישטע

 · ל קעלבר הויט צו מרק עש גין אז וי

 · הויט בון רינדר  אז

 · קינדר  ארויף ור לושט איר אויך דען ליבןוו

 · ווען דען איינר אישט ביגראבן  

 · קאן ער מיט האבן  ניכט דש זיינן

 · גשטיין  זיין זילבר גולד נאך זיין ֵאידיל

 · דער נימט ער מיט אים קיין 

 · צו דער וועלט קומן אז ער אישט · ווערט ער בגראבן נאקט 

 · גינומן נר ניכש מיט אים אין געני וועלט עש הוט ני קיי

 · זיין הופשי קליידר זיין זויפן זיין ורעשן 

 · ווערט דורט אלש ור געשן  עש

 · מיט געלט נאך מיט גויט  לוזןאיינר קאן זיך ניט 

 · אובר מויט ´ אונ85r] ] זו גילט אויך ניט סֺוֶּפְרְביוֺ 

 ·וט גטריבן בעיי זיינן טאגן דש ער ה

 · נאגן ´ די וֻוארים ווערדן אין ורעשן אונ

 · נון בון דען וֻוארמן ווארט גינאגט  ווען ער

 זגט  ער אים ווינציק ְגַרַמְרֵצי דרוםאונטר וויילן איינם ד זיין גויט נימט

 · באר איין ווארהייט איך אויך זאגן קאן 

 · בש מאן זמילט געלט באר זיינש וויי עצליכר

 · וועלט גיטיילט אין וילן  נון אישט די

 · ור שפילן ´ אונ איר ור דרומלן עצליך דש

 · טרון זולטן זי צדקה געבן איין ´ אונ

 · זי מיינטן זי ווארדן ארים דער בון 

 · האבן ניט בון דעם אירן קיין גויט ֶשעה נאך שטונד  עצליך

 · שפר דעם מויל זו ווערט עש דעם הונט 

 



4                                                                                                                              © Justin Jaron Lewis 2014, 2020 

 

 ·     צליכר טוט אים אויף אל ַהָנאֺות אין דער וועלט ע

 · עש זייא אין היץ עש זייא אין קעלט 

 · זיין שויבן ´ הוט ער זיין קליידר אונ איקליכר צייט

 · טויבן ´ טרוטן קיץ ולייש אונ ער אישט ַקְרְּפיּון

 · גוטי מונט וויין ´ ורנאצר אונ ער טרינקט מלוזיר

 · אין דער שטט זו אישט ער זיין  אישט איין גוטר בישן

 · אן זיינן קראק  ער ורישט בול

 · אויף דען טאג  שלופט דער בעיי ויר ֶשעֺות´ אונ

 ·  זיין רוט וואנגאן  ´דען ריכט ער צו זיין צאצרה אונ

 ·  קומט ער גיגאנגאן  פוליט אויף זיינן ּפנינעליך´ אונ

 ·  זיין הלש  זיין קולרליין ּפיליד גיליגט אום

 · ליבר הערגוט ווש הילּפט דש אלש 

 · זיין חֺוְתמֺות אן זייו וינגאר גשטושן  ´אונ

 · הער מיט איינר סֺוֶּפעְרבֺיו איינר גרושן  ֵגיט דא´ אונ

 · דער עולם זיי זיין אליין  3וְוינן ער וויל

 · הילּפט אין גר קליין  ווערליך עש

 דער זעלוויג ּפלוני 

 · ֺוׅני זיך נאך איינש מי ְכמ דונקט ער

 · דרנידר · ער  אין איינם רגע ואלט 

 · זיין גלידר  אל´ לאגט הערץ קופפא אונק´ אונ

 · ויר  ער ליגט נומר איין טג דרייא אודר

 ·קרישטיר ´ ער בידארף שירופא ֶמעְדִזיָנה אונ

 · ער דארף דש מאן אים לושט אן דעם ארים 

 · ווארים ´ אישט קלט  אונ ער

 · ֵּפיבר קונטין ער הוט איין שטרק 

 · לסוף גיט אים די ֵזיל דא הין 

 · מאן אים איין ועדר אויף דש מויל  זו ליגט

 · בויל´ שטינקן אונער ווערט 

 · רן קאשטן טאין איינם ברע מאן ליגט אין אויף זיין רוקן

 ·טאשטן ´ גאנגאן ֵרידן ֵזיהן ְהורן שמעקן אונאים אישט באר 

 · זיצן ´ ֵגין שטין ליגן אונ

 · קיין דער וויצן  קיין אוטם קיין זין נאך

 

                                                 
3 As usual the tseyre is under both vovs together. 
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  4 ·גיהורט  ווערט בון אים· אכן קיין ליינן נאך ל

 · נאך הושט  [86r] אים גיט ניט מער אין ַפאץ שנופפן

 ·אל לושט אישט אים דא גיבושט 

 · ער ליגט דא אז איין אנדר שטיין 

 · ברוקליכט ערד קליין  ער ווערט צו

 · די האבן באר אים רו  הוטדען ער אין פאץ געבן 

 · ער אין ֵמין אין פאץ טו  זי דורפן ניט זורגן דש

 · לייבן נאך בישיישן  ער קאן נימנט מער

 · שמיישן  מאן ֵגיט וואל אויף זיין גראב

 · ווש גיזונט ´ לעבט אונ אישט ער אי זינטיל גיוועזן דא ער

 · יגרן הונט באר אים די נאז אז באר איינם פ זו ער שטירבט שטופפט

 · שטאפט מאן באר אים די נאז  אזו

 · גראז ´ אים דורנער אונ עש וואכשט אויף

 · בעט  ער הוט גר איין הרטש

 · אויש דער לֹוְהָקה ווער מיט אים גרעט 

 · אל די בוברייא די ער הי הוט גטון  

 · מאן אים זיין לון  דרום גיבט

 · מאן באר טראגט אים איר קיין  

 · דש איין ´ אונ שלגט אים דש´ מיט אים שאנצן אונ מאן שפילט

 ·איין ִּפיְנקס ווערט הער באר גברוכט 

 · ְווארד נֻומר גיַדאכט  דא שֵטיט אלש אינן דש ער הער גימיינט ער

 צענקר ´ גיוועזן איין ּפרוואוז איין הדירר אונ דיזר וועלט יןאאישט ער נון 

 ·  איין שוף גיט ער דורט בעיי דעם הענקר אז

 ·וויל מן איינר אין דיזר וועלט די לויט אל ור שלינדן  ווארום

 · אין דער פעלצריאה מיא אונש דוך וינדן 

 · הויש ביטעטיגונג אל דש דא לעבט  [86v] דא אישט

 · איינר באר זיך וואו ער נאך ער שטרעבט  דארום זעך

 איינר וואל מער דען זיין גיזעל באר שליישט איין ראק ווען אוב

 · דארום אישט ער ניט באק 

 · בויך אויך ווייך  רדענוכט אישט אים דע

 · רייך טשער ווארט אל רגע דש באקן 

 · ווען מיר זיין אל בון ֶערד גיקנעטן 

 · אונזר טעג באר ֵגין אז איין שעטן 

                                                 
4 There appears to be a rhyme missing, perhaps a line was left out by scribal error. Alternatively, the rhyme is 

between ווערט and גיהורט and the dot should be after ווערט. 
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 · בון איינר ורויאן גיבארן איין מענש 

 · צורן ´ אן ועכטן אונ קורצי טעג דא אינן ויל

 · גילאֿכט ענש ווש הושטו נאך נו מ

 · ווש הילפט דיין אובר בראכט 

 · אנדר מענש בישטו דאך אויך  אז איין

 · אז איין ראוייך ´ טרוים אונ דש דא באר ֵגיט אז

 · באר דיך מערקן  דו מוכט וואל

 ·אין גוטש דינש דיך צו שטערקן ´ אונ

 · צו זורגן זער ´ דו העשט וואל שאפן אונ

 · ג צו טון ווש גוט ליפ ווער טא ´נאכט אונ

 · אלש טושט זא אישט עש דענוכטר אל נישט  לווען דו עש ווא

 · שולדיק בישט ´ ווש דו גוט ית גיגן

 · ביצייט טושטו עש ניט 

 · ווען מאן אין דער גרובן לייט ישהייט נאך ורומקייט הילפט ניט ווי

 · באר שטיט מיך עבן ´ ווען מערקט אונ

 אל וויל לעבןווער דא שבת וו

 · דער מויש אם ורייטג קוכן דר בֺור 

 · דש אישט וואר  דש משל

 · גוטש הולדן · וויל איינר דר ווערבן 

 ·  שולדן אין דיזר וועלט מיט ַמְעׅשים טובים מוש ער עש באר

 [87r]אין פאלץ הין עיין  זיך ברייטן אים באר הוף וויל ער מויש´ אונ · 

 ·ר ווייש זיין אל צייט זולן דיין קלייד

 · ריין  דש ער ווער בון זיינן זונדן  אוב גוט אובר איין גיבוט

  ·אזו מיין איך דש ַקֶהֶלת דען ְּפַשט מיין 

 · נון וואל ראטש ורעגן  דער מיך

 · אונטר וועגן  זו שּפריך איך אל נרהייט לושט

   ·לושט דש מעשר שטעקן ´ אונ

 · מאן דיך דאך מיט ערד דעקן נו ווערט 

 · גויט  ווערט עש אנדרש אזו

  ·דש מאן אין אין ֶקֶבר ִיְשָראל טויט 

 · שטייגן 5עֺוָלם אויף דען קוֿפֿפא םדע ןדע ווארום ווילשטו

 ווען דו ווערשט אונטר דען וֻוארמאן ליגן מושטו דאך ׅביֶצענְצֺיו האבן

   ·בישטו נון גיוועזן איין קיישר בורשט אודר הער 

                                                 
5 As usual in this manuscript, there is one rofe over both peys together. 
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 · וֻוארמאן צו ווער  שטיל דיך ֵגיגן דען זא

 · ביישן ´ שטעכן אונ  נאגן 6דש זי דיך ניט 

 · ריישן ´ אונ דיר דיין ולייש ניט אויש ציהו´ נאו

 · דו זיישט איין בידרמאן אודר איין שלק 

 · הושטו איין ויישטן באלק 

 · ויישט גינאשט ´ אונ· גיברעשן הושט דיך אן ´ אונ

 · ט גאשערשט בישטו אין איין ווילקומר 

 · זי ווערדן דיינר ניט ור געשן 

 · ורעשן ´ נאגן אונ זי ווערדן דיך

 · אזו ווייז  ערשטו דיין טג נאך איינש גיוועזןוו

 · זו ברינגשטו אין דענוכטר איר שפייז 

 · זיכט מאן נו אלש דארן אישט ניט ֵהיל  דש

 · יל זֵ  דעם קורפר ניט ווייש איך וויא עש גאן ווערט דער [87v] דש גשיכט

 ט אין גענר וועלטיוויא מאן מיט אים אום ג

 · הוט ער היא די זייטן ניט באר גשטעלט 

 · וויא די שֺוַטִנים מיט אים ווערן רומפלן נון 

 · דא וויל איך ניכש שרייבן בון  אבר

 · רופן טשמאן מוכט מיך לוגן 

 · שלופן  בר דש מאן דען לאנגאן שלופא מוישא

 · בן אז איך עש זאג דש מויש מן וואל גליי

 עש אישט איין דינג דש גשיכט אל טאג 

  ·אל צייט ´ בליק  אונ אל אויגן

 · בוטן אין דיזן שטרייט  ער קאן ניט באר זיך שיקן איין

 · זיין בירייט  ווען גוט וויל זו מויש ער

 · עש זייא אים ליפא אודר לייט 

 · ו הון ַמְלַאך ַהָמֶות ניט וויל לענגר ביצענצי ווען דער

 · מויש ער זעלוורט קומן אין ּפערשון זו 

 · און דאנק  ´און גיבעטן אונ

 · ניט לאנק ´ בלד דר צו אונ

 ·ניט טערמנא נאך ווייל  מאן גיבט אים

 · אייל  עש גיט אלש צו אין איינר

 · ט ועצליכר איצונד גר וואקר דא הער ג

 · איין וירטייל ֶשעה זו אישט ער טוט  ֻאויבר

                                                 
6 The word ניט is inserted above the line. 
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 · אין דען עיי דער זעליק ט מאן זו נענ

 · מיין חלק דש אישט וואר אויף 

 ·  האבן ער צו שאפן גיהט וואש ער וויל 

 · דער טוט שלעפט אין דו הין אז איין גיזעל 

 · נון אזו איין דינג  [88r] אישט דש

 · ּפאנצר נאך שטעהלן רינג  עש הילפט ניט דרבאר

 · זו מויש ער זיך הלטן דאר  ווען די צייט קומט

 ·ַּפאְרָמער ´ אונמאן זוכט אין ּפֺוְרֶטעֵרי 

 דאר באר הילפט ניט טראכטן נאך זורגן

 · מאן וינט אין ווער ער אין ויר שלושר ור בורגן 

 · ער מויש ֵגין און גיוואנט רייזן 

 · ווייזן ´ זיין קינדר בלייבן ווידוון אונ´ זיין ווייב אונ

 ך אנטלופן וליהן נאאנט ער קאן ניט

 אב קויפן ´ זיך אב לוזן אונ גוט´ נאך מיט געלט אונ

 · ניט דער זיטן  עש אישט אויך

 · אב ביטן  קיין בורשט נאך הער קאן אין ניט

 · זו קאן ער אויך ניט אויש ברעכן 

 · וויל איך אים ור שפרעכן  דש

 · ער הוט גיהט אויף דיזר וועלט זיין ליבשטר ורונט דען 

 · זיין געלט ´ זיין גויט אונ אישט גיוועזן דש

 · אל זיין ורוינד די שטין אים אל אב  ´קינד אונ´ דר נאך ווייב אונ

 · ביש אן דש גראב  זי טון אים ְלַוָיה

 · דען ווייזן זי אים די וייגן 

 · לאנג מויזן מיר היא זיין אז דו דא בלייבשט דא לייגן  אזו

 ליפא  ש אישט מירדא מיט גינונק דהוט ער נון 

 שרייט אז איין דיפא ´אונדש ווייב וויינט 

  · אין איינם שטאל

 ·   אין הלטן זי זיל אויביל אל ´םאו

[88v ] גלעגן  אונטר דער ערדן ´אונ ·ער אישט קוים דר קולט · 

 ·  זי נימט איין מאן בון זיינר זילן וועגן

 ·  ווינדא ´אונגיטון  8יאלאנג הוט ווֵ  7ער אים דא

  · קושומערן בלד זיין גזינד דש

 

                                                 
7 The word אים appears twice in a row; I have deleted one of them as superfluous. 
8 As usual the tseyre is under both vovs together. 
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  · צו רוט גיהלטן´ אונ · רטּפגזאמלט גש אונ ווש ער לאנג הוט

  · לטןּפווערט עש גש אין ויל חלקים

  · באר צערןהוט ער דש זיינן ניכש טורן 

 · איצונדר לעבן זי דרום אז די הערן

  · הוט ער נויארט גלושן ויל ווילן

 · ילן ּפצו ור ש ´אונ · ן צו ור ורעשןצו ור קלייד זו האבן זי דר מער

 ·  ווערט איין איקליך מענש אינן דש אלש

 ·  ניט בזינן·  נאך וויל מאן עש אלש

 ·  זיין ורייא ´אונדא ווייל די לויט דא גין לעבן 

 ·  דש זי לישן איר בוברייא

  · דא ווערט קומן גדוכטן אן ווש´ אונ

  · ור נומן איר דא וואל הבט אז

  · ער עש דאך דש דער מענש בור זיך זעךוו´ אונ

  · ויל בוברייא די ניט גשעך עש ווער

  · ווער איין בובא וויא מוכט קומן דש איינר

 ·  גדוכט ער אן זיין גרוב

  · ערןּפניט קאן שקאמ´ אונווש ער קומן אישט בון ´ אונ

  · בור גוט דעם הערן ין צו גריכטשטֵ  צו

 ·  אייטיל הזן ´אונזיין  מיר ניט אל ורום ווארום זולטן

 ·  זעלוורט דריין אויך בעיי דר נאזן איך נים מיך

   · אף קערט אויך אן מיין ווארטּפּפ [89r] איך טו אז דער

 · אז איר דא הט גיהורט

  · דש בוך די שטרוף וויל איך הינטר מיר לושן

  · לייט אוב ער זיך דארן וועלט שטושן ווער עש

  · יט בוארווארהי ווען איך נים די

  · ין ווארמולט אישט עש מֵ  יך האב ניט אז ויל גשריבן הונדרטא

   · זיך ביקערן ´אונ[ 9ווינדיין ]ווינדירן, וונידיק, ווינדיך?ינן מעכט איך אי

 · איך וואלט ניט מער כבוד בגערן

  · רקים גזעהןּפווען איך הב עש אין 

  · הןזייא זי צו דער תורה גינע ´אונלויט  האב ליפא די

   · עש בשיידליך די הייליק תורה אויך ביטויט

   ·שרה  ´אונאברהם  ן הטן גימכטַר חָ  די לייפא די זי אין

 

                                                 
9 See the image from the manuscript in ThoughtsOnDeath-text, on this web page. 
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   · ודן הטן גימכטצו יֻ  דרום דש זי זי

  · טֿכא סוקּפאז העטן זי זי טון גווינן דער 

  · נון איר ליבן לויט איך וויל אויך ביטן

  · ם זיטןלַ ווערד שטערבן אז דעש עוֺ  ווען איך

  · זך די אידרמן ווייש דש אישט איין

  · דען אפפיל בייש אדם אין ´אונה וָ זינט דש בור חֶ 

  · אזוי וויא מיר אין בראשית לעזן

  · באר דעם טוט קאן נימנט גינעזן זינט

  · צו גויט גדענקן דער בעיי זולט איר מיינר

  · ד באר צייאמיך דש ער מיר מיין זונ ך בארַר בָ תְ ביטט גוט יִ  ´אונ

  · קולן ´אונולאם  םינַ הִ ביהויטן באר דעש גֵ  וואל מיך ´אונ

  ·יל לושן זיין ביֿבאלן מיין זֵ  וואל אים ´אונ

  · ניט דר וועקן וואל מיין גרושי זונד ´אונ

  ·אב מעקן  [89v] וואל מיין מישטוט אז איין וואלקן ´אונ

  · באר נעמןך אויאר גבעט ַר בָ תְ יִ  ווערט גוט לייכט

  ·ניט באר שעמן וערט מיך זונדיגר אין גענר וועלט ו´ אונ

  ·וז בְ  ´אונזונדן הרבים איך בין גיוועזן  10עו"הווען בַ 

  ·11תפילה דר לוזט ט וואל דש מיך אויאר ּפאיך דור

 ·ווען דש וויל אויך ביטויטן 

  ·בון ויל לויטן תפילה ´ אונות כֻ עש אישט איין גרוש דינג אום זְ 

  ·גויטש גיטון זונדיגר מיין טאג אויך עטווש איך האב 

 ·אויך גנישון לון  ´מיך גוט יתדש זול 

  ·ואשט וְ איך מיך אויף דש אלש ניט דש ווא  דענוכטר ור לוש

  · 12זֻונשטד אום גנוֺ דש ער מיך בִ  ´איך ביט גוט ית

  ·ז גבערד איין בוֻ  ורטטאג גבֻ ניט קערן דש איך האב מיין וואל זיך  ´אונ

  · רדאעֶ  ´אונאיך בין עש וואל אן זיהן דש  ´נאו

  ·ין מיר אום גֵ זול ניט מיט גריכט מיט ´ אונ

  ·ין בשטֵ ן ווער אישט דער מאן דער דא קונט ווע

  ·בלויט  ´אונווען מיר זיין יא אל ולייש 

  ·אישט אונטר אונש דער ניט זונד טויט קיינר 

  ·וטן ור געבן אום ווילן ויל זיינר גֻ גוט זול מיר 

                                                 
10 The text indicates the abbreviation not with " but with a horizontal line over the last three letters. 
11 An approximate rhyme, apparently. 
12 This does not rhyme as we have it, but I think Oldendorf wrote the equivalent of modern Yiddish אומזיסט and the 

scribe ignored the rhyme scheme and wrote a form of this word more familiar in his/her own dialect of Yiddish. 
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  ·דיפא קאן מאן זיך ניט הויטן ווען באר דעם הויש 

  ·ר הרע ניא בון מיר גיקערט צֶ דער יֵ בון יוגהייט אן הוט זיך 

  ·קוכן בעיי איינם בויאר אויף איינם הערט  [90r] ער ´אונאיך 

  ·זיך נון שטעטש מיט אים צאנקן ווער קאן 

  ·זיין גדאנקן ´ אונוז הערץ דעש מענשן בְ אל דען טאג זיינט 

  ·וז גיישט יטש אן דער בְ שטֵ  ער רייצט

  ·היישט אל זונד ער אין טון 

 איין ניט אֺון ור ווארהן  לושט ´אונ

  ·[ לייגן מיט אים אין דען הורן 13?קאן נון אומצורן ]אומרטרןווער 

  ·יהן די שאנץ איך נון צו וויילן אובר זֵ  הב

  ·ילש גאנץ איך ניט צו זיין טעש טויבדארום הופן 

  ·וינדן אין דער גשריפט דא ווייל מיר דש 

  ·ר הרע גשטיפט צֶ אזו מיט יֵ ע אישט בַ טֵ דש דער מענש בְ 

  ·גידענקן  ´אונ יהן זֵ אן  ´דש זול גוט ית

  ·שענקן  ´אונזול מיר אל מיין זונד ור געבן  ´אונ

  ·והן ֿפווען קרואן מאכן ניט פ

  ·ב זול ער ניט באר שמוהן גויטש דש איך גיטון המיין ווינציק 

  ·איך האב מיך דש רעכט בדוכט 

  ·ברוכט ריזנט ּפי צו נִ גנעם דש ווינציק מעל דש דער עֶ ´ עש ווש גוט ית

  ·אז העט ער זיינן לייפא דר גשטרעקט 

  ·בידעקט  ועדרןמיט טויבן  חַ בֵ זְ ער אויך הוט גוועלט דש מן דש מִ אז 

  ·גויט  14הנָ ווָ כַ די ´ אונאישט נויארט דש הערץ 

  ·זיינן ווילן טויט זו אישט אים גינעם ווש מאן אום 

  ·איין גרוש אודר איין קליינש 

 ·  אישט אלש איינש ´אונאישט גוט גנעם [ 90v] עש

 ·  גיהורט ´אוני ז"ל האב גלערנט בֵ דש בון מיינם ְר דא איך 

 ·  גאב מיר זונדיגר איין גויטי קומפורטדש 

 ·  אזו וער טאגאישט עש 

 · ין מגת אויך בשטֵ וֺ צְ איינר ארמר בון מִ 

 · נון ביט איך גוט אום ווילן זיינר גינוד 

 ·  ברמונג דער ער ויל הוטדער  ´אונ

  15· ה מיין טוטָר פָ זיין כַ דש אל מיין זונד מויש 

                                                 
13 See the image from the manuscript, in ThoughtsOnDeath-text. 
14 The komets is under both vovs together. 
15 Exceptionally, three rhyming lines instead of a couplet. 
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 ·  קורץ איך וויל אב שניידן

 ·  ר זול איך ניט ליידןבֶ קֵ ִחיבּוט הַ קיין 

 ·  יידן בון אייןשזיל  ´אונווען לייפא 

 · ראיין ון אל מיינן זונדן מויש איך זיין ב

 ·  בון אין אלן מוש איך זיין הייל

 ·  יצחק יעקב מוש זיין מייט טיילמיט אברהם 

 ·  שטערבן ווען גוט אובר מיך גביטזו וויל איך גערן 

 ·  16אזו גשיכטאישט דש עש 

 ·  מיך דר געבןאיך י אין זיין הנט גוטליך אְ נַ אי דאך און אלן תְ 

 ·  לעבןעש זייא צו טוט עש זיי צו 

 ·  דארן קאן איך ניט ועלן

 ·  מיט מיינר קעלן גר עכטן´ אונ איך וויל אין לובן

 ·  שטערק ´אונ צו אים אישט די קראפט

 ·  דער שעפפר גאנץ זיין ווערק

 ·  טֿכוועג זיין גרי אל זיין

 ·  אום זונשט טויט ער ניכט

 · טויט נימנט אונרעכט ´אונט ווארהפטיק איש ´ית[ 91r] גוט

 · קנעכט זיין ·  דש קאן וואל דר קענן מנחם אלדנדורף

 ·  זול ניט שערצן ´אונ זיך גידענקןבור  ´אונזיך  דארום זול ידרמן הינטר

 ·  צו זיינם הערצן· דש זול דער לעבנדיק געבן דש אישט דער טוטדש לעצט 

ד ´יום ב ד  ב"ה"לך  אב רס 

 

 

                                                 
16 The rhyme scheme calls for גשיט but the scribe has apparently used a more familiar form, ignoring the rhyme. 


