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84r 

 ֲעַקְבָיא ֶבן ַמְהַלְלֵאל אֹוֵמר ִהְסַתֵכל ִבְשָלָשה ְדָבִרים

 דא וויל איך אי"ה ְוִאי ָאָתה ָבא ִליֵדי ֲעֵביָרה:   

 עטווש בון שרייבן 

 

 גדענק אן דרייא ·מיר גשריבן וינדן  1ריםאין אונזרן סּפ

 בון וואנן דו בישט· ארלייא זו קומשטו ניט צו זונדן 

 וואו הין דו ווערשט גיין´ ונקומן צו דער וועלט א

 באר וועם דו ווערשט געבן ´ אונ· אין געני וועלט 

 גידעקשטו דש אישט דיינר· קונט ´ רעכנשפט אונ

 בון גישטאנק דעש הויש בישדו גאנגאן· זיל גיזונט 

 זו ווידר· ווען מיר נון אלט ווערדן  ·אויש ´ איין  אונ

 הימיל· וערק באר בישעפר אל ו· קירן מיר צו דער ערדן 

 דעם ור הילן אישט· בערג ´ ערד וואשר טאל אונ´ אונ

 דארום זייא· צו גריכט  באר דעם מושטו שֵטין· ניכט 

 ·ורזירן נימנט קאן אים ּפ· זיך נימנט לייבן נאך אירן 

 אז דש ש· יט אויש גמיט אונש אלן  2אפּפ  דער שימ

 די קאץ לושט זיא אווייל ל· שפיל מיט דער מויש  

 דען מיט· וליהן גלייך אז וואלט זי איר אנט ·יפן לו

 טויט זי זי ווידר הער אום ציהן· איינר פפוטן 

 ווייזט זי דש´ אונ· בעיי אירן הורן טויט זי זי רויפן 

 אזו הוט איקליך מענש· זי איר ניט קאן אטלויפן 

 עש דאך לסוף אויף דעםאז לאנג דש · איין צייט 

 

84v 

 

 ייז אישט עש ניט מיט אלים זיינןאזו וו· רוקן לייט 

 דש · דש עש דעם ַמְלַאך ַהָמֶות קאן אנטרינן · זינן 

 אורבלינג·  בווארן קאן עש ניט מיט אל זיינן ָחְכמֺות

 איין ויש ווען ער´ אז איין ביגיל אין איינם גארן אונ

 לסוף ווערט· לאנג אים וואשר שלאצן אישט גאנגאן 

                                                 
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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 נם קליינן אנגאיל אזואין איי· ער דאך גיבאנגאן  

 · שטירבט ער אויך די זיינן האבן זיינר מאנגיל 

 זו· זו ער אישט ערשט אין זיינן בעשטן ווערדן 

 אין איינר ה·  ליגט מאן אין שלופן אונטר די ערדן

 נון שטערבן אז ויל דער יונגאן· הערבריג איינר קלטן  

 עש הילּפט ניט דש איינר יונק אישט· אז דער אלטן 

 אז· עש גין אז ויל קעלבר הויט צו מרק · ך שטרק נא

 ווארויף ור לושט איר אויך דען ליבן· הויט בון רינדר 

 נןדש זיי ניכט· ווען דען איינר אישט ביגראבן  · קינדר 

 זיין זילבר גולד נאך זיין ֵאידיל· קאן ער מיט האבן 

 ´נאקט וו· דער נימט ער מיט אים קיין · גשטיין 

 · אז ער אישט צו דער וועלט קומן · ראבן ווערט ער בג

 עש הוט ני קיינר ניכש מיט אים אין געני וועלט 

 עש· זיין הופשי קליידר זיין זויפן זיין ורעשן · גינומן 

 לוזן 3לושןאיינר קאן זיך ניט · ווערט דורט אלש ור געשן 

 זו גילט אויך ניט סֺוֶּפְרְביוֺ · מיט געלט נאך מיט גויט 

 
Doodle in bottom left corner, an upwards triangle with a loop at the point  

(probably was part of a larger design since the margins have been trimmed) 
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 ·דש ער הוט גטריבן בעיי זיינן טאגן · אובר מויט ´ אונ

 ווען ער· נאגן ´ די וֻוארים ווערדן אין ורעשן אונ

 זיין גויט נימט· דען וֻוארמן ווארט גינאגט נון בון 

 ווינציק ְגַרַמְרֵצי דרום אונטר וויילן איינם דער אים

 עצליכר· באר איין ווארהייט איך אויך זאגן קאן  זגט

 נון אישט די· זמילט געלט באר זיינש ווייבש מאן 

 עצליך דש איר ור דרומלן· וועלט גיטיילט אין וילן 

 זולטן זי צדקה געבן איין ט´ אונ· ור שפילן ´ אונ

 עצליך· זי מיינטן זי ווארדן ארים דער בון ·  ןטרו

 · האבן ניט בון דעם אירן קיין גויט ֶשעה נאך שטונד 

 ע· הונט  מונדשפר דעם מויל זו ווערט עש דעם 

   ·   עצליכר טוט אים אויף אל ַהָנאֺות אין דער וועלט 

                                                 
3 Here and throughout deleted words and letters are indicated in the text by diagonal strokes / . 
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 איקליכר צייט ·עש זייא אין היץ עש זייא אין קעלט 

 ער אישט ַקְרְּפיּון· זיין שויבן ´ הוט ער זיין קליידר אונ

 רער טרינקט מלוזי· טויבן ´ טרוטן קיץ ולייש אונ

 אישט איין גוטר בישן· גוטי מונט וויין ´ נאצר אונרו

 ער ורישט בול· אין דער שטט זו אישט ער זיין 

 שלופט דער בעיי ויר ֶשעֺות´ אונ· אן זיינן קראק 

 ´ דען ריכט ער צו זיין צאצרה אונ· אויף דען טאג 

   פוליט אויף זיינן ּפנינעליך ´ אונ ·  זיין רוט וואנגאן
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 ּפיליד גיליגט אוםזיין קולרליין ·  קומט ער גיגאנגאן 

 ´אונ· ליבר הערגוט ווש הילּפט דש אלש ·   לשזיין ה

 ט דאֵגי´ אונ· זיין חֺוְתמֺות אן זייו וינגאר גשטושן 

 ער וויל·  איינר גרושן בֺיוסֺוֶּפעְר הער מיט איינר 

 ווערליך עש· זיי זיין אליין  זייןדער עולם  4וְוינן

 דער זעלוויג ּפלוני דונקט ער· אין גר קליין הילּפט 

 אין איינם רגע ואלט  ·י נ  מוֺ זיך נאך איינש מי כְ 

 אל´ קלאגט הערץ קופפא אונ´ אונ· דרנידר · ער 

 דרייא אודר גער ליגט נומר איין ט ·זיין גלידר 

 ·קרישטיר ´ אונה ינָ זִ ְ עדער בידארף שירופא מֶ · ויר 

 ער· ער דארף דש מאן אים לושט אן דעם ארים 

 ער הוט איין שטרק ּפ ·ווארים ´ לט  אונאישט ק

 זו ליגט ·יל דא הין לסוף גיט אים די זֵ ·  יבר קונטיןּפֵ 

 ווערט ש ער· מאן אים איין ועדר אויף דש מויל 

 מאן ליגט אין אויף זיין רוקן· בויל´ שטינקן אונ

 אים אישט באר · רן קאשטן טאין איינם ברע

 ·טאשטן ´ ורן שמעקן אוניהן הְ ידן זֵ גאנגאן ֵר 

 קיין אוטם קיין זין נאך ·זיצן ´ ין שטין ליגן אונגֵ 

 ווערט בון אים· קיין ליינן נאך לאכן · קיין דער וויצן 

 אין ַפאץ שנופפן ט ניט מער אים גי· גיהורט 

  

   נאך         

                                                 
4 As usual the tseyre is under both vovs together. 
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 ·אל לושט אישט אים דא גיבושט · נאך הושט 

 ער ווערט צו ·ער ליגט דא אז איין אנדר שטיין 

 דען ער אין פאץ געבן הוט ·קליין ערד ברוקליכט 

 זי דורפן ניט זורגן דש· די האבן באר אים רו 

 נט מערער קאן נימ ·ין אין פאץ טו ער אין מֵ 

 מאן ֵגיט וואל אויף זיין גראב· לייבן נאך בישיישן 

 אישט ער אי זינטיל גיוועזן דא ער· שמיישן 

 זו ער שטירבט שטופפט·  ווש גיזונט´ לעבט אונ

 אזו· פיגרן הונט באר אים די נאז אז באר איינם 

 עש וואכשט אויף· שטאפט מאן באר אים די נאז 

 רטשאיין הגר  ער הוט· גראז  ´אים דורנער אונ

 · ווער מיט אים גרעט  הקָ הְ לֹו לוקאויש דער ·  בעט

 דרום גיבט· אל די בוברייא די ער הי הוט גטון  

 · מאן באר טראגט אים איר קיין  · מאן אים זיין לון 

 שלגט אים דש´ מאן שפילט מיט אים שאנצן אונ

 ·איין ִּפיְנקס ווערט הער באר גברוכט · דש איין ´ אונ

 יט אלש אינן דש ער הער גימיינט ערדא שטֵ 

 דיזר וועלט יןאאישט ער נון · ְווארד נֻומר גיַדאכט 

 אז צענקר´ גיוועזן איין ּפרוואוז איין הדירר אונ

 ווארום· איין שוף גיט ער דורט בעיי דעם הענקר 

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

 דא אישט· וינדן אין דער פעלצריאה מיא אונש דוך 
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 דארום זעך· הויש ביטעטיגונג אל דש דא לעבט 

 ווען אוב· זיך וואו ער נאך ער שטרעבט איינר באר 

 קזיין גיזעל באר שליישט איין רא איינר וואל מער דען

 דענוכט אישט אים דער ·דארום אישט ער ניט באק 

 ער ווארט אל רגע דש באקן שט· בויך אויך ווייך 

  ·ֶערד גיקנעטן  דווען מיר זיין אל בון ·  רייךטש

 איין מענש · אונזר טעג באר ֵגין אז איין שעטן 

 קורצי טעג דא אינן ויל· בון איינר ורויאן גיבארן 
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 נו מענש ווש הושטו נאך ג ·צורן ´ אן ועכטן אונ

 אז איין ·בראכט  ·מ ווש הילפט דיין אובר  ·ט ֿכגילא

 יט אזדש דא באר גֵ · בישטו דאך אויך אנדר מענש 

 דו מוכט וואל ·יך יואר תאז איין ´ טרוים אונ

 ·אין גוטש דינש דיך צו שטערקן ´ אונ· באר דיך מערקן 

 ´נאכט אונ ·צו זורגן זער ´ דו העשט וואל שאפן אונ

 ווען דו עש וואל· טאג צו טון ווש גוט ליפ ווער 

 גיגן· אל נישט אלש טושט זא אישט עש דענוכטר 

 טושטו עש ניט ב· שולדיק בישט ´ גוט יתווש דו 

 וויישהייט נאך ורומקייט הילפט ניט ו· ביצייט 

 ´ ווען מערקט אונ· מאן אין דער גרובן לייט ווען 

 ווער דא שבת וואל וויל לעבן·  באר שטיט מיך עבן

 דש משל ·דר בֺור  קוכן ואש גדער מויש אם ורייט

 · גוטש הולדן  ·ווערבן  וויל איינר דר· דש אישט וואר 

 ים טובים מוש ער עש בארש  עְ אין דיזר וועלט מיט מַ 

 

 שולדן       
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 אים באר הוף וויל ערמויש זיך ברייטן ´ אונ· שולדן  ב

 ·זולן דיין קליידר ווייש זיין צייט  אל·  5אין פאלץ הין עיין

 דש ער ווער בון זיינן זונדן  אוב גוט אובר איין גיבוט

 דער מיך ·ו מיין איך דש ַקֶהֶלת דען ְּפַשט מיין אז· ריין 

 זו שּפריך איך אל נרהייט לושט· נון וואל ראטש ורעגן 

 נו ווערט   ·לושט דש מעשר שטעקן ´ אונ· אונטר וועגן 

 ווערט עש אנדרש אזו· מאן דיך דאך מיט ערד דעקן 

 ווארום ווילשטו ·אל טויט ָר שְ ר יִ בֶ דש מאן אין אין קֶ · גויט 

 מושטו דאך  · שטייגן 6עֺוָלם אויף דען קוֿפֿפא  םדע ןדע

יֶצענצְ    ווען דו ווערשט אונטר דען וֻוארמאן ליגן ו האבןיֺ ב 

 זא  ·בישטו נון גיוועזן איין קיישר בורשט אודר הער 

   נאגן 7דש זי דיך ניט · שטיל דיך ֵגיגן דען וֻוארמאן צו ווער 

                                                 
 .as elsewhere in this manuscript אין an unusual spelling, I would expect :עיין 5
6 As usual in this manuscript, there is one rofe over both peys together. 
7 The word ניט is inserted above the line. 
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 ניט אויש ציהו דיר דיין ולייש´ אונ ·ביישן ´ שטעכן אונ

 · לק דו זיישט איין בידרמאן אודר איין ש ·ריישן ´ אונ

 · הושט דיך אן גיברעשן ´ אונ· הושטו איין ויישטן באלק 

 ערשט בישטו אין איין ווילקומר · ויישט גינאשט ´ אונ

 זי ווערדן דיך· זי ווערדן דיינר ניט ור געשן · גאשט 

 אך איינש גיוועזןווערשטו דיין טג נ· ורעשן ´ נאגן אונ

 דש· זו ברינגשטו אין דענוכטר איר שפייז · אזו ווייז 

 שיכטדש ג ·זיכט מאן נו אלש דארן אישט ניט ֵהיל 
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 דעם קורפר ניט ווייש איך וויא עש גאן ווערט דער

 וועלט אין גענר טיוויא מאן מיט אים אום ג· ֵזיל 

 · הוט ער היא די זייטן ניט באר גשטעלט 

 אבר· די שֺוַטִנים מיט אים ווערן רומפלן נון וויא 

 מאן מוכט מיך לוגן · דא וויל איך ניכש שרייבן בון 

 אבר דש מאן דען לאנגאן שלופא מויש· רופן טש

 · דש מויש מן וואל גלייבן אז איך עש זאג · שלופן 

 עש אישט איין דינג דש גשיכט אל טאג אל אויגן

 ט באר זיך שיקן אייןער קאן ני ·אל צייט  ´אונ בליק 

 ווען גוט וויל זו מויש ער· בוטן אין דיזן שטרייט 

 ווען דער· עש זייא אים ליפא אודר לייט  ·זיין בירייט 

 זו · ת ניט וויל לענגר ביצענציו הון וֶ מָ ך הַ אַ לְ מַ 

 ´אונאון גיבעטן · מויש ער זעלוורט קומן אין ּפערשון 

 מאן גיבט אים · ניט לאנק ´אונבלד דר צו  ·און דאנק 

 עש גיט אלש צו אין איינר·ניט טערמנא נאך ווייל 

  8ֻאויבר · ט ועצליכר איצונד גר וואקר דא הער ג· אייל 

 זו נענט מאן · איין וירטייל ֶשעה זו אישט ער טוט 

 דש אישט וואר אויף · אין דען עיי דער זעליק 

 ·  האבן ער צו שאפן גיהט וואש ער וויל · מיין חלק 

 דש· טוט שלעפט אין דו הין אז איין גיזעל  דער

 

 אישט       

                                                 
8 The וי (or perhaps it should be read as  ֺו) is inserted above the line. 
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 עש הילפט ניט דרבאר· אישט נון אזו איין דינג 

 ווען די צייט קומט· ּפאנצר נאך שטעהלן רינג 

 מאן זוכט אין ּפֺוְרֶטעֵרי · זו מויש ער זיך הלטן דאר 

 דאר באר הילפט ניט טראכטן נאך זורגן· ַּפאְרָמער  ´אונ

 · ווער ער אין ויר שלושר ור בורגן ט אין מאן וינ

  ´אונזיין ווייב · ן גיוואנט רייזן או ער מויש ֵגין

 ער קאן ניט· ווייזן  ´אונבלייבן ווידוון  זיין קינדר

 9גוט  ´אונאנטוליהן נאך אנטלופן נאך מיט געלט 

 אב קויפן עש אישט אויך ´אונזיך אב לוזן 

 ער קאן אין ניטקיין בורשט נאך ה· ניט דער זיטן 

 דש· זו קאן ער אויך ניט אויש ברעכן · אב ביטן 

 זיין ליבשטר ורונט דען · וויל איך אים ור שפרעכן 

 דש אישט גיוועזן· ער הוט גיהט אויף דיזר וועלט 

 ´אונ קינד ´אונדר נאך ווייב ·  זיין געלט ´אונזיין גויט 

 ַוָיהזי טון אים לְ · אל זיין ורוינד די שטין אים אל אב 

 אזו· דען ווייזן זי אים די וייגן · ביש אן דש גראב 

 לאנג מויזן מיר היא זיין אז דו דא בלייבשט דא 

 דא מיט גינונק דש אישט מיר מהוט ער נון  ·לייגן 

 אז איין דיפאשרייט  ´אונליפא דש ווייב וויינט 

  ·  אין הלטן זי זיל אויביל אל ´םאו · אין איינם שטאל
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 אונטר דער ערדן ג ´אונ · אישט קוים דר קולטער 

 דא·  וועגן ןזיל ינרזי נימט איין מאן בון זי·  גלעגן 

 דש·  ווינדא ´אונגיטון  10יא ער אים אים לאנג הוט ווֵ 

 אונ ווש ער לאנג הוט · קושומערן בלד זיין גזינד

 אין ויל חלקים · צו רוט גיהלטן´ אונ · רטּפגזאמלט גש

 הוט ער דש זיינן ניכש טורן  · לטןּפעש גשווערט 

                                                 
9 The spelling גוט for the cognate of “good” is unusual in this manuscript (usually it is גויט, with גוט reserved for 

“God”.) 
10 As usual the tseyre is under both vovs together. 
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 · איצונדר לעבן זי דרום אז די הערן · באר צערן

 זו האבן זי דר מער · הוט ער נויארט גלושן ויל ווילן

 דש אלש· ילן ּפצו ור ש ´אונ · צו ור קליידן צו ור ורעשן

 ·  נאך וויל מאן עש אלש·  ווערט איין איקליך מענש אינן

 ·  זיין ורייא ´אונויט דא גין לעבן דא ווייל די ל·  ניט בזינן

 גדוכטן אן ווש´ אונ·  לישן איר בוברייא לושןדש זי 

 ´ אונ · ור נומן וואל הבטאז איר דא  · דא ווערט קומן

 עש ווער · ווער עש דאך דש דער מענש בור זיך זעך

 וויא מוכט קומן דש איינר · ויל בוברייא די ניט גשעך

 בון ´ אונ·  זיין גרובאן  גדוכט ער · אווער איין בוב

 צו · ערןּפניט קאן שקאמ´ אונווש ער קומן אישט 

 ווארום זולטן · בור גוט דעם הערן ין צו גריכטשטֵ 

 איך נים מיך·  ןזאייטיל ה ´אונמיר ניט אל ורום זיין 

 איך טו אז דער·  ןזבעיי דר נא אויך דרייןזעלוורט 

 

 פפא       

 

89r 

 

 · אז איר דא הט גיהורט  · ווארט אף קערט אויך אן מייןּפּפ

 ווער עש · דש בוך די שטרוף וויל איך הינטר מיר לושן

 ווען איך נים די · וועלט שטושןן ער זיך דארלייט אוב 

 איך האב ניט אז ויל גשריבן הונדרט · ווארהייט בואר

 11יך?[ווינדיין ]ווינדירן, וונידיק, ווינדמעכט איך איינן  · ין וואראישט עש מֵ מולט 

 · איך וואלט ניט מער כבוד בגערן  · קערןיזיך ב ´אונ

 האב ליפא די · רקים גזעהןּפווען איך הב עש אין 

 אויך ביטויט · זייא זי צו דער תורה גינעהן ´אונלויט 

 די לייפא די זי אין  · עש בשיידליך די הייליק תורה

 דרום דש זי זי  ·שרה  ´אונאברהם  ן הטן גימכטַר חָ 

 סוקּפאז העטן זי זי טון גווינן דער   · ן הטן גימכטודצו יֻ 

                                                 

11 This is what it looks like in the manuscript:  
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 ווען איך · איך וויל אויך ביטן נון איר ליבן לויט · טֿכא

 דש אישט איין · ם זיטןלַ ווערד שטערבן אז דעש עוֺ 

 אדם אין ´אונה וָ ר חֶ זינט דש בו · זך די אידרמן ווייש

 זינט · אזוי וויא מיר אין בראשית לעזן · דען אפפיל בייש

 זולט איר מיינר · באר דעם טוט קאן נימנט גינעזן

 ך בארַר בָ תְ ביטט גוט יִ  ´אונ · צו גויט גדענקן דער בעיי

 וואל מיך ´אונ · מיך דש ער מיר מיין זונד באר צייא

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

 ונדוואל מיין גרושי ז ´אונ ·לושן זיין ביֿבאלן  ילזֵ מיין 

 וואל מיין מישטוט אז איין וואלקן ´אונ · ר וועקןדניט 
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 ך אויאר גבעטַר בָ תְ יִ  ווערט גוט לייכט · אב מעקן

 וועלט זונדיגר אין גענרווערט מיך ´ אונ ·באר נעמן 

 הרבים איך בין גיוועזן 12עו"הווען בַ  ·ניט באר שעמן 

 ט וואל דש מיך אויארּפאיך דור ·וז בְ  ´אונזונדן 

 ·ווען דש וויל אויך ביטויטן  ·ילה דר לוזט תפ

 תפילה´ אונות כֻ אום זְ עש אישט איין גרוש דינג 

 ג אויך עטוושאהאב איך זונדיגר מיין ט ·בון ויל לויטן 

 ·אויך גנישון לון  ´דש זול ג מיך גוט ית ·גויטש גיטון 

 ור לוש איך מיך אויף דש אלש ניט דש וואדענוכטר 

 אום דגנוֺ בִ דש ער מיך  ´וט יתאיך ביט ג · ואשטוְ 

 וואל זיך ניט קערן דש איך האב מיין ´אונ · זֻונשט

 וואל אן זיהן דש ´אונ ·גבערד  זאיין בוֻ  ורטטאג גבֻ 

 מיט מיט גריכט ניט זול´ אונ · רדאעֶ  ´אונאיך בין עש 

 ווען ווער אישט דער מאן דער דא קונט ·ין מיר אום גֵ 

 קיינר ·בלויט  ´אונולייש  ווען מיר זיין יא אל ·ין בשטֵ 

 גוט זול מיר ·אישט אונטר אונש דער ניט זונד טויט 

 ווען באר דעם הויש ·וטן ויל זיינר גֻ ור געבן אום ווילן 

 בון יוגהייט אן הוט זיך ·ן זיך ניט הויטן אדיפא קאן מ

 ער ´אונאיך  ·ר הרע ניא בון מיר גיקערט צֶ דער יֵ 

 

                                                 
12 The text indicates the abbreviation not with " but with a horizontal line over the last three letters. 
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 ווער קאן · ויף איינם הערטבעיי איינם בויאר אן קוכ

 אל דען טאג זיינט ·זיך נון שטעטש מיט אים צאנקן 

 ער רייצט ·זיין גדאנקן ´ אונוז הערץ דעש מענשן בְ 

 אל זונד ער אין טון ·וז גיישט יטש אן דער בְ שטֵ  ןאו

 לושט איין ניט אֺון ור ווארהן ווער ק ´אונ ·היישט 

 הב ·יט אים אין דען הורן לייגן מ [13?רטרןאומ]אומצורן? קאן נון 

 דארום הופן ·די שאנץ יהן אובר זֵ איך נון צו וויילן 

 דא ווייל מיר דש ·איך ניט צו זיין טעש טויבילש גאנץ 

 ע אישטבַ טֵ דש דער מענש בְ  ·וינדן אין דער גשריפט 

 אן ´דש זול גוט ית ·ר הרע גשטיפט צֶ אזו מיט יֵ 

 מיין זונד ור געבן זול מיר אל ´אונ ·גידענקן  ´אונ יהן זֵ 

 מיין ווינציק ·והן ֿפווען קרואן מאכן ניט פ ·שענקן  ´אונ

  ·גויטש דש איך גיטון הב זול ער ניט באר שמוהן 

 ג´ עש ווש גוט ית ·איך האב מיך דש רעכט בדוכט 

 ריזנט בּפי צו נִ גנעם דש ווינציק מעל דש דער עֶ 

 אז ·זיינן לייפא דר גשטרעקט אז העט ער  ·ברוכט 

 מיט טויבן חַ בֵ זְ וט גוועלט דש מן דש מִ ר אויך הע

 די´ אונאישט נויארט דש הערץ  ·בידעקט  ועדרן

 זו אישט אים גינעם ווש מאן אום ·גויט  14הנָ ווָ כַ 

 עש ·איין גרוש אודר איין קליינש  ·ט יזיינן ווילן טו
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 דא איך·  אישט אלש איינש ´אונאישט גוט גנעם 

 דש·  גיהורט ´אונל האב גלערנט י ז"בֵ דש בון מיינם ְר 

 אישט עש·  גאב מיר זונדיגר איין גויטי קומפורט

 · ין מגת אויך בשטֵ וֺ צְ איינר ארמר בון מִ ·  אזו וער טאג

 דער ב ´אונ· נון ביט איך גוט אום ווילן זיינר גינוד 

                                                 

13 It looks like this:   
14 The komets is under both vovs together. 
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 דש אל מיין זונד מויש ז·  ברמונג דער ער ויל הוט

 קיין·  איך וויל אב שניידןקורץ ·  ה מיין טוטָר פָ זיין כַ 

 זיל ´אונווען לייפא ·  ר זול איך ניט ליידןבֶ קֵ ִחיבּוט הַ 

 בון אל מיינן זונדן מויש איך זיין·  שיידן בון איין

 מיט אברהם·  בון אין אלן מוש איך זיין הייל· ראיין 

 זו וויל איך גערן·  יצחק יעקב מוש זיין מייט טייל

 אישט דש עש·  ביטשטערבן ווען גוט אובר מיך ג

 אין זיין הנט גוטליך יאְ נַ אי דאך און אלן תְ ·  אזו גשיכט

 עש זייא צו טוט עש זיי צו ל·  איך מיך דר געבן

 ´ אונ איך וויל אין לובן·  דארן קאן איך ניט ועלן·  לעבן

 צו אים אישט די קראפט·  מיט מיינר קעלן גר עכטן

 אל זיין·  דער שעפפר גאנץ זיין ווערק·  שטערק ´אונ

 גוט·  אום זונשט טויט ער ניכט·  טֿכוועג זיין גרי
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 · טויט נימנט אונרעכט ´אונאישט ווארהפטיק  ´ית

 זיין ק·  דש קאן וואל דר קענן מנחם אלדנדורף

 בור ´אונזיך  דארום זול ידרמן הינטר·  נעכטק

 דש לעצט דש·  זול ניט שערצן ´אונ גידענקןזיך 

 · ש זול דער לעבנדיק געבןד דש אישט דער טוט

ד ´יום ב ד·  צו זיינם הערצן  ב"ה"לך  אב רס 
 


