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[84r]   ֲֵעֵביָרה א ִליֵדיְוִאי ָאָתה בָ  ר ִהְסַתֵכל ִבְשָלָשה ְדָבִריםֲעַקְבָיא ֶבן ַמְהַלְלֵאל אֹומ   :  

 עטווש בון שרייבן דא וויל איך אי"ה
[First line is all in Hebrew] 

Da will ich, אי"ה, etwas von schreiben.  

 · מיר גשריבן וינדן  ריםאין אונזרן סּפ

 · ארלייא זו קומשטו ניט צו זונדן  גדענק אן דרייא

In unseren  ריםסּפ mir geschrieben finden  

Gedenk an drei-erlei so kommstu nit zu sünden.  

 קומן צו דער וועלט  בון וואנן דו בישט

 ·אין געני וועלט  וואו הין דו ווערשט גיין´ אונ
Von wannen du bist kommen zu der Welt  

un' wo-hin du wirst gehen in jene Welt.  

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

 ·זיל גיזונט גידעקשטו דש אישט דיינר
Un' vor wem du wirst geben Rechenschaft un' Kund.  

Gedenkstu das ist deiner Seel gesund.  

 בון גישטאנק דעש הויש 

 · אויש´ איין  אונ בישדו גאנגאן
Von Gestank des Haus  

bistu gangen ein un' aus.  

 · ווען מיר נון אלט ווערדן 

 ·קירן מיר צו דער ערדן  זו ווידר
Wenn mir nun alt werden  

so wieder kehren mir zu der Erden.  

 · באר בישעפר אל ווערק 

 ·בערג ´ ערד וואשר טאל אונ´ אונ הימיל
Vor Beschäffer all Werk,  

Himmel un' Erd, Wasser, Tal un' Berg,  

 · ניכט  דעם ור הילן אישט

 ·צו גריכט  באר דעם מושטו שֵטין
dem verhehlen ist nicht,  

vor dem mußtu stehen zu Gericht.  
 

 · זיך נימנט לייבן נאך אירן  דארום זייא

 ·נימנט קאן אים ּפורזירן 
Darum sei sich niemand löben noch ehren,  

niemand kann ihm pareggeren [< Italian pareggiáre]  
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 · יט אויש גמיט אונש אלן  אפדער שימּפ  

 ·שפיל מיט דער מויש  אז דש 
 Der Schimpf mit uns allen geht aus  

as das Spiel mit der Maus.  

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

 טויט זי זי ווידר הער אום ציהן· איינר פפוטן  דען מיט
Die Katz lasst sie a~Weil laufen, gleich as wollt sie ihr entfliehen. 

Dann mit einer Pfoten tut sie sie wieder her-um ziehen. 

 · בעיי אירן הורן טויט זי זי רויפן 

 ·זי איר ניט קאן אטלויפן  ווייזט זי דש´ אונ
 Bei ihren Haaren tut sie sie raufen  

un' weist sie daß sie ihr nit kann entlaufen.  

 · איין צייט  אזו הוט איקליך מענש

 ·רוקן לייט [ v84] עש דאך לסוף אויף דעםאז לאנג דש 
 Aso hat jeglich Mensch ein Zeit  

as lang daß es doch לסוף auf dem Rücken leit.  

 · זינן  יז אישט עש ניט מיט אלים זיינןאזו ווי

 ·דש עש דעם ַמְלַאך ַהָמֶות קאן אנטרינן 
 Aso weis ist es nit, mit allem seinen Sinnen,  

daß es dem ַמְלַאך ַהָמֶות kann entrinnen.  

 · קאן עש ניט מיט אל זיינן ָחְכמֺות בווארן  דש

 אז איין ביגיל אין איינם גארן אורבלינג

Das kann es nit mit all seinen ָחְכמֺות bewahren.  

Urbling1 as ein Vogel in einem Garn  

 · לאנג אים וואשר שלאצן אישט גאנגאן  איין ויש ווען ער´ אונ

 ·ער דאך גיבאנגאן   לסוף ווערט
 un' ein Fisch wenn er lang im Wasser schalatzen ist gangen – 

 wird er doch gefangen לסוף 

 אין איינם קליינן אנגאיל 

 ·שטירבט ער אויך די זיינן האבן זיינר מאנגיל  אזו
 in einem kleinen Angel.  

Aso stirbt er auch, die seinen haben seiner Mangel. 

 

 

 

                                                 
1 Possibly scribal error for urblitzling = urblitzig. 
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 · זו ער אישט ערשט אין זיינן בעשטן ווערדן 

 ·ליגט מאן אין שלופן אונטר די ערדן  זו
 So er ist erst in seinen besten werden,  

so legt man ihn schlafen unter die Erden,  

 · הערבריג איינר קלטן אין איינר 

 ·אז דער אלטן  נון שטערבן אז ויל דער יונגאן
 in einer Herberg einer kalten.  

Nun sterben as viel der Jungen as der Alten.  

 · ך שטרק נא ש הילּפט ניט דש איינר יונק אישטע

 ·עש גין אז ויל קעלבר הויט צו מרק 
 Es hilft nit daß einer jung ist noch stark.  

Es gehen as viel Kälber-häut zu Mark[t]  

 · הויט בון רינדר  אז

 ·קינדר  ארויף ור לושט איר אויך דען ליבןוו
as Häut von Rinder.  

Worauf ver-lasst ihr euch, den lieben Kinder? 

 · ווען דען איינר אישט ביגראבן  

 ·קאן ער מיט האבן  ניכט דש זיינן
 Wenn denn einer ist begraben,  

nicht des seinen kann er mit haben.  

 · גשטיין  זיין זילבר גולד נאך זיין ֵאידיל

 ·דער נימט ער מיט אים קיין 
Sein Silber Gold noch sein edel Gestein  

der nimmt er mit ihm kein.  

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

 ·גינומן נר ניכש מיט אים אין געני וועלט עש הוט ני קיי
Nackt wird er begraben as er ist zu der Welt kommen.  

Es hat nie keiner nichs mit ihm in jene Welt genommen.   

 · זיין זויפן זיין ורעשן  זיין הופשי קליידר

 · ווערט דורט אלש ור געשן  עש
Sein hübsch Kleider, sein Saufen, sein Fressen,  

es wird dort alles ver-gessen.  

 · מיט געלט נאך מיט גויט  לוזןאיינר קאן זיך ניט 

 ·אובר מויט ´ אונ85r] ] זו גילט אויך ניט סֺוֶּפְרְביוֺ 
Einer kann sich nit lösen mit Geld noch mit Gut. 

So gilt auch nit superbía [< Italian superbía] un' Übermut  
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 ·דש ער הוט גטריבן בעיי זיינן טאגן 

 ·נאגן ´ די וֻוארים ווערדן אין ורעשן אונ
 das er hat getrieben bei seinen Tagen.  

Die Würm werden ihn fressen un' nagen. 

 · ון בון דען וֻוארמן ווארט גינאגט נ ווען ער

 זגט ער אים ווינציק ְגַרַמְרֵצי דרוםאונטר וויילן איינם ד זיין גויט נימט
 Wenn er nun von den Würmen ward genagt,  

sein Gut nimmt unter-weilen einem2 der ihm winzig gramerzé [< Venetian gramerzé] 

darum sagt. 

 · יט איך אויך זאגן קאן באר איין ווארהי

 · זמילט געלט באר זיינש ווייבש מאן  עצליכר
Für einem Wahrheit ich euch sagen kann:  

Etzlicher sammelt Geld für seins Weibs Mann. 

 · וועלט גיטיילט אין וילן  נון אישט די

 · ור שפילן ´ אונ איר ור דרומלן עצליך דש
Nun ist die Welt geteilt in vielen.  

Etslich das ihr verdrameln un' ver-spielen,  

 · טרון זולטן זי צדקה געבן איין ´ אונ

 · זי מיינטן זי ווארדן ארים דער בון 

Un' sollten sie צדקה geben ein tron [< Venetian trón, a coin] 

sie meinten sie worden arm dar-von.  

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

 · שפר דעם מויל זו ווערט עש דעם הונט 

Etslich haben nit von dem ihren kein gut ֶשעה noch Stund.  

Spar dem Maul so wird es dem Hund.  

 ·     עצליכר טוט אים אויף אל ַהָנאֺות אין דער וועלט 

 · עש זייא אין היץ עש זייא אין קעלט 

Etslicher tut ihm auf all ַהָנאֺות in der Welt,  

es sei in Hitz es sein in Kält.  

 · זיין שויבן ´ הוט ער זיין קליידר אונ איקליכר צייט

 ·טויבן ´ טרוטן קיץ ולייש אונ ער אישט ַקְרְּפיּון
Jeglicher Zeit hat er sein Kleider un' sein Schauben,  

er ißt carpióne [< Italian carpióne], Truten, Kiez-fleisch un' Tauben.  

 

 
 

                                                 
2 We would expect einer / איינר. 
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 · גוטי מונט וויין ´ ורנאצר אונ ער טרינקט מלוזיר

 /·אין דער שטט זו אישט ער זיין  אישט איין גוטר בישן
Er trinkt malvasía [< Italian malvagía, malvasía]  franazer [?] un' gute mont’ [< Italian 

monte ?]  Wein. 

Ist ein guter Bissen in der Stadt, so ist er sein. 

 · אן זיינן קראק  ער ורישט בול

 · אויף דען טאג  שלופט דער בעיי ויר ֶשעֺות´ אונ
Er frißt voll an seinen Krok   

un' schlaft der-bei vier ֶשעֺות auf den Tag.  

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

 ·  קומט ער גיגאנגאן  פוליט אויף זיינן ּפנינעליך´ ונא
Dann richt er zu sein zázzara [< Italian zázzara] un' sein rot Wangen,  

un' polit auf seinen Pinnelekh kommt er gegangen.  

 ·  זיין הלש  זיין קולרליין ּפיליד גיליגט אום

 · ליבר הערגוט ווש הילּפט דש אלש 
Sein colarlein [<Italian colarino] palid [< Italian palido] gelegt um sein Hals  

Lieber Herrgott was hilft das alles?  

 · זיין חֺוְתמֺות אן זייו וינגאר גשטושן  ´אונ

 · הער מיט איינר סֺוֶּפעְרבֺיו איינר גרושן  ֵגיט דא´ אונ

un' sein חֺוְתמֺות an sein Finger gestoßen  

un geht da-her mit einer superbía einer großen 

 · דער עולם זיי זיין אליין  וְוינן ער וויל

 · הילּפט אין גר קליין  ווערליך עש

Er will wähnen der עולם sei sein allein.  

Währlich es hilft ihn gar klein.  

 דער זעלוויג ּפלוני 

 · זיך נאך איינש מי ְכמֺוׅני  דונקט ער

Der selwig [= selbig] ּפלוני 

dunkt er sich noch eins, מי ְכמֺוׅני 

 · דרנידר · ער  אין איינם רגע ואלט 

 · זיין גלידר  אל´ לאגט הערץ קופפא אונק´ אונ

In einem רגע fallt er darnieder  

un' klagt Herz, Kopf un' all sein Glieder.  

 ·  ויר ער ליגט נומר איין טג דרייא אודר

 ·קרישטיר ´ ער בידארף שירופא ֶמעְדִזיָנה אונ
Er liegt nummer [=nimmer] ein Tag drei oder vier  

Er bedarf siróppo [< Italian siróppo] medzina [< Italian medizina] un' crestir [< Venetian 

crestièr]   
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 · ער דארף דש מאן אים לושט אן דעם ארים 

 · ווארים ´ נאישט קלט  או ער
Er darf daß man ihm lasst an dem Arm,  

er ist kalt un' warm.  

 · ֵּפיבר קונטין ער הוט איין שטרק 

 · לסוף גיט אים די ֵזיל דא הין 
Er hat ein stark febbre contín’ [< Italian febbre contínua]   

 .geht ihm die Seel da-hin לסוף

 · דר אויף דש מויל מאן אים איין וע זו ליגט

 · בויל´ שטינקן אונער ווערט 
So liegt man ihm ein Feder auf das Maul.  

Er wird stinken un' faul.  

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

 ·טאשטן ´ גאנגאן ֵרידן ֵזיהן ְהורן שמעקן אונאים אישט באר 
Man legt ihn auf sein Rücken in einem brettern Kasten.  

Ihm ist ver-gangen reden, sehen, hören un' tasten, 

 · זיצן ´ ֵגין שטין ליגן אונ

 · קיין דער וויצן  קיין אוטם קיין זין נאך
gehen, stehen, liegen un' sitzen.  

Kein Atem, kein Sinn noch der Witzen.  

  ·גיהורט  ווערט בון אים· אכן קיין ליינן נאך ל

Kein leinen [?]3  noch Lachen wird von ihm gehört. 4   

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

 ·אל לושט אישט אים דא גיבושט 
Ihm gi[b]t nit mehr im-pazz’ [< Venetian impazzo] Schnupfen noch Hust.  

All Lust ist ihm da gebusst.  

 · אז איין אנדר שטיין  ער ליגט דא

 ·ברוקליכט ערד קליין  ער ווערט צו
 Er liegt da as ein ander Stein,  

er wird zu Brocklikht5 Erd klein.  

 

 

 
                                                 
3 From context I think ליינן “leinen” is a scribal error for וויינן weinen. But it could possibly also be “reading”, 

modern Yiddish לייענען leyenen. 
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 come after ווערט. 
5 Likht ליכט here is the Yiddish diminutive ending spelled לעך– in Modern Yiddish. 
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 · די האבן באר אים רו  דען ער אין פאץ געבן הוט

 · ער אין ֵמין אין פאץ טו  זי דורפן ניט זורגן דש
Den er im-pazz’ geben hat, die haben vor ihm Ruh.  

Sie darfen nit sorgen daß er ihn mehn im-pazz’ tu. 

 · לייבן נאך בישיישן  ער קאן נימנט מער

 · שמיישן  מאן ֵגיט וואל אויף זיין גראב
Er kann niemand mehr löben noch bescheissen.  

Man geht wohl auf sein Grab schmeissen.  

 · ווש גיזונט ´ לעבט אונ ן דא עראישט ער אי זינטיל גיוועז

 · באר אים די נאז אז באר איינם פיגרן הונט  זו ער שטירבט שטופפט
Ist er eh gentíle [< Italian gentíle] gewesen da er lebt un' was gesund,  

so er stirbt, as vor einem פיגרn Hund,  

 · שטאפט מאן באר אים די נאז  אזו

 · גראז ´ ים דורנער אונא עש וואכשט אויף
aso stopft man vor ihm die Nas.  

Es wachst auf ihm Dörner un' Gras. 

 · בעט  ער הוט גר איין הרטש

 · אויש דער לֹוְהָקה ווער מיט אים גרעט 
Er hat gar ein harts Bett.  

Aus der luóco [?] [< Italian fuori luogo/ luóco, "out of place, inappropriate"?] wär/wer mit 

ihm geredt.  

 · אל די בוברייא די ער הי הוט גטון  

 · מאן אים זיין לון  דרום גיבט
All die Büberei die er hie hat getan,  

darum gibt man ihn sein Lohn.  

 · מאן באר טראגט אים איר קיין  

 · דש איין ´ אונ שלגט אים דש´ מיט אים שאנצן אונ מאן שפילט
Man ver-tragt ihm ihr kein.  

Man spielt mit ihm Schanzen un' schlagt ihm das un' das ein.  

 ·איין ִּפיְנקס ווערט הער באר גברוכט 

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

Ein ִּפיְנקס wird her-vor gebracht,  

da steht alles innen das er hät gemeint er würd nummer gedacht.  

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

 · איין שוף גיט ער דורט בעיי דעם הענקר  אז
Ist er nun in dieser Welt gewesen ein fervos’ [< Italian fervoso], ein Haderer un' Zänker,  

As ein Schaf geht er dort bei dem Henker. 
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 ·וויל מן איינר אין דיזר וועלט די לויט אל ור שלינדן  ווארום

 · אין דער פעלצריאה מיא אונש דוך וינדן 
Warum will nun einer in dieser Welt die Leut all ver-schlinden?  

In der pelzeria [< Italian pellicieria] mir uns doch finden.  

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

 · איינר באר זיך וואו ער נאך ער שטרעבט  דארום זעך
Da ist Haus-betätigung all das da lebt.  

Darum sech einer vor sich wo er noch er-strebt. 

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

 · ר ניט באק דארום אישט ע
Wenn ob einer wohl mehr denn sein Gesell ver-schleißt ein Rock  

Darum ist/ißt er nit Bock.6  

 · בויך אויך ווייך  רדענוכט אישט אים דע

 · רייך טשער ווארט אל רגע דש באקן 
Denacht [danach? dennoch?] ist ihm der Bauch auch weich,  

er wart all  רגע das Backen-streich.  

 · ווען מיר זיין אל בון ֶערד גיקנעטן 

 · אונזר טעג באר ֵגין אז איין שעטן 
Wenn mir sein all von Erd gekneten,  

unser Täg ver-gehen as ein Schätten. 

 · בון איינר ורויאן גיבארן איין מענש 

 · צורן ´ אן ועכטן אונ קורצי טעג דא אינן ויל
Ein Mensch von einer Frauen geboren:  

kurze Täg da innen viel Fechten un' Zorn.  

 · גילאֿכט נו מענש ווש הושטו נאך 

 · ווש הילפט דיין אובר בראכט 
Nu Mensch was hastu noch gelacht  

Was hilft über-bracht [=über-Pracht]  

 · אנדר מענש בישטו דאך אויך  אז איין

 · אז איין ראוייך ´ טרוים אונ דש דא באר ֵגיט אז
As ein ander Mensch bistu doch auch  

Das da ver-geht as ein Traum un' as ein Rauch.  

 · באר דיך מערקן  דו מוכט וואל

 ·אין גוטש דינש דיך צו שטערקן ´ אונ
Du möchs wohl vor dich merken  

un' in Gotts Dienst dich zu stärken.  
                                                 
6 One of many idiomatic expressions I do not understand! 
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 · צו זורגן זער ´ וואל שאפן אונ דו העשט

 · טאג צו טון ווש גוט ליפ ווער  ´נאכט אונ
Du häst wohl schaffen un' zu sorgen sehr,  

Nacht un' Tag zu tun was Gott lieb wär. 

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

 · שולדיק בישט ´ ווש דו גוט ית גיגן
Wenn du es wohl alles tust so ist es dennochter all nist [=nichts]  

gegen was du Gott ית´  schuldig bist. 

 · ביצייט טושטו עש ניט 

 · ווען מאן אין דער גרובן לייט ישהייט נאך ורומקייט הילפט ניט ווי
Tustu es nit bezeit  

Weisheit noch Frommkeit hilft nit wenn man in der Graben leit [= liegt]  

 · באר שטיט מיך עבן ´ ווען מערקט אונ

 ווער דא שבת וואל וויל לעבן
Wenn merkt un' ver-steht mich eben:  

wer da שבת wohl will leben  

 · דער מויש אם ורייטג קוכן דר בֺור 

 · דש אישט וואר  דש משל
der muß im Freitag kochen dar-vor.  

Das  משל das ist wahr.  

 · גוטש הולדן · וויל איינר דר ווערבן 

 · שולדן אין דיזר וועלט מיט ַמְעׅשים טובים מוש ער עש באר
Will einer der-werben Gotts Hulden  

in dieser Welt mit  ַמְעׅשים טובים muß er es ver-schulden.  

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

 ·אל צייט זולן דיין קליידר ווייש זיין 
un' muß sich bereiten im Vor-hof, will er in Palatz hin-ein.  

"All Zeit sollen dein Kleider weiss sein."  

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

  ·אזו מיין איך דש ַקֶהֶלת דען ְּפַשט מיין 
- ob Gott über/aber ein gebot daß er wär von seinen Sünden rein.  

Aso mein ich daß ַקֶהֶלת den ְּפַשט mein[t].  

 · נון וואל ראטש ורעגן  דער מיך

 · אונטר וועגן  זו שּפריך איך אל נרהייט לושט
Den mich nun wohl Rats fragen,  

so sprich ich: all Narrheit lasst unter-wegen.  
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   ·לושט דש מעשר שטעקן ´ אונ

 · מאן דיך דאך מיט ערד דעקן נו ווערט 
Un' lasst das Messer stecken.  

Nu wird man dich doch mit Erd decken. 

 · גויט  ווערט עש אנדרש אזו

  ·דש מאן אין אין ֶקֶבר ִיְשָראל טויט 
wird es anders aso gut  

daß man ihn in  ִיְשָראלֶקֶבר  tut. 

 · שטייגן עֺוָלם אויף דען קוֿפֿפא םדע ןדע ווארום ווילשטו

 ווען דו ווערשט אונטר דען וֻוארמאן ליגן מושטו דאך ׅביֶצענְצֺיו האבן

Warum willstu denn dem  עֺוָלם auf den Kopf steigen?  

Mußtu doch bizenzia [< Italian patientia] haben wenn du wirst unter den Wurmen liegen.  

   ·בישטו נון גיוועזן איין קיישר בורשט אודר הער 

 · שטיל דיך ֵגיגן דען וֻוארמאן צו ווער  זא
Bistu nun gewesen ein Kaiser, Furst oder Herr,  

da stell dich gegen den Wurmen zu Wehr,  

 · ביישן ´ שטעכן אונ  נאגן דש זי דיך ניט

 · ריישן ´ אונ ייש ניט אויש ציהודיר דיין ול´ נאו
daß sie dich nit nagen stechen un' beissen,  

un' dir dein Fleisch nit aus-ziehen un' reissen.  

 · דו זיישט איין בידרמאן אודר איין שלק 

 · הושטו איין ויישטן באלק 
Du seist ein Biedermann oder ein Schalk,  

hastu ein feisten Balg,  

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

 · גאשט ערשט בישטו אין איין ווילקומר 
un' hast dich an-gefressen un' feist genascht,  

erst bistu ihn ein willkommer Gast.  

 · זי ווערדן דיינר ניט ור געשן 

 · ורעשן ´ נאגן אונ זי ווערדן דיך
Sie werden deiner nit ver-gessen.  

Sie werden dich nagen un' fressen. 

 · אזו ווייז  ערשטו דיין טג נאך איינש גיוועזןוו

 · זו ברינגשטו אין דענוכטר איר שפייז 
Wärstu dein Tag noch eins gewesen aso weis,  

so bringstu ihn dennochter ihr Speis.  
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 ·  זיכט מאן נו אלש דארן אישט ניט ֵהיל דש

 · ֵזיל  דעם קורפר ניט ווייש איך וויא עש גאן ווערט דער [87v] דש גשיכט
Das sicht [= sieht] man nu alles daran ist nit heh.,  

Das geschicht [= geschiet] dem Körper. Nit weiss ich wie es gehen wird der Seel.  

 ט אין גענר וועלטיוויא מאן מיט אים אום ג

 · ר היא די זייטן ניט באר גשטעלט הוט ע
Wie man mit ihm umgeht in jener Welt, 

hat er hie die Seiten/Saiten nit recht ver-gestellt,  

 · וויא די שֺוַטִנים מיט אים ווערן רומפלן נון 

 · דא וויל איך ניכש שרייבן בון  אבר

wie die שֺוַטִנים mit ihm werden rumpeln nun,  

aber da will ich nich schreiben von;  

 · רופן טשמאן מוכט מיך לוגן 

 · שלופן  בר דש מאן דען לאנגאן שלופא מוישא
man möcht mich lügen strafen.  

Aber daß man den langen Schlaf muß schlafen, 

 · דש מויש מן וואל גלייבן אז איך עש זאג 

 עש אישט איין דינג דש גשיכט אל טאג 
das muß man wohl glauben as ich es sag. 

Es ist ein Ding das geschicht all Tag,  

  ·אל צייט ´ בליק  אונ אל אויגן

 · בוטן אין דיזן שטרייט  ער קאן ניט באר זיך שיקן איין
all Augen-blick un' all Zeit.  

Er kann nit vor sich schicken ein Boten in diesen Streit. 

 · זיין בירייט  ן גוט וויל זו מויש ערווע

 · עש זייא אים ליפא אודר לייט 
Wenn Gott will so muß er sein bereit,  

es sei ihm lieb oder leid.  

 · ַמְלַאך ַהָמֶות ניט וויל לענגר ביצענציו הון  ווען דער

 · מויש ער זעלוורט קומן אין ּפערשון זו 

Wenn der  ַמְלַאך ַהָמֶות nit will länger patientia han,  

so muß er selwert kommen in person,  

 · און דאנק  ´און גיבעטן אונ

 · ניט לאנק ´ בלד דר צו אונ
ohn Gebeten un' ohn Dank,  

bald dar-zu un' nit lang.  
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 ·ניט טערמנא נאך ווייל  מאן גיבט אים

 · אייל  עש גיט אלש צו אין איינר
Man gibt ihm nit termina [< Italian términe] noch Weil.  

Es geht alles zu in einer Eil.  

 · ט ועצליכר איצונד גר וואקר דא הער ג

 · איין וירטייל ֶשעה זו אישט ער טוט  ֻאויבר
Etzlicher izunder gar wacker da-her geht,  

über ein viertel ֶשעה so ist er tot.  

 · דען עיי דער זעליק אין זו נענט מאן 

 · מיין חלק דש אישט וואר אויף 
So nennt man ihn den Eh’ der selig.  

Das ist wahr auf mein חלק.  

 ·  האבן ער צו שאפן גיהט וואש ער וויל 

 · דער טוט שלעפט אין דו הין אז איין גיזעל 
Haben er zu schaffen gehat was er will,  

der Tot schleppt ihn da-hin as ein Gesell 

 · נון אזו איין דינג  [88r] אישט דש

 · ּפאנצר נאך שטעהלן רינג  עש הילפט ניט דרבאר
Das ist nun aso ein Ding.  

Es hilft nit darvor Panzer noch stählen Ring. 

 · זו מויש ער זיך הלטן דאר  ווען די צייט קומט

 ·ער ַּפאְרמָ ´ אונמאן זוכט אין ּפֺוְרֶטעֵרי 
Wenn die Zeit kommt so muß er sich halten dar.  

Man sucht ihn par tere [< Venetian par tera] un' parmaer [< Venetian par mar] 

 דאר באר הילפט ניט טראכטן נאך זורגן

 · מאן וינט אין ווער ער אין ויר שלושר ור בורגן 
Dar-vor hilft nit trachten noch sorgen.  

Man findt ihn wär er in vier Schlosser ver-borgen. 

 · ער מויש ֵגין און גיוואנט רייזן 

 · ווייזן ´ זיין קינדר בלייבן ווידוון אונ´ זיין ווייב אונ
Er muß gehen ohn Gewand reisen;  

sein Weib un' sein Kinder bleiben Witwen un' Waisen. 

 פן ך אנטלואנטוליהן נא ער קאן ניט

 אב קויפן ´ זיך אב לוזן אונ גוט´ נאך מיט געלט אונ
Er kann nit entfliehen noch entlaufen  

noch mit Geld un' Gut sich ab-lösen un' ab-kaufen.  
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 · ניט דער זיטן  עש אישט אויך

 · אב ביטן  קיין בורשט נאך הער קאן אין ניט
Es ist auch nit der Sitten.  

Kein Furst noch Herr kann ihn nit ab-bitten. 

 · זו קאן ער אויך ניט אויש ברעכן 

 · וויל איך אים ור שפרעכן  דש
So kann er auch nit aus-brechen.  

Das will ich ihm ver-sprechen. 

 · ער הוט גיהט אויף דיזר וועלט זיין ליבשטר ורונט דען 

 · זיין געלט ´ זיין גויט אונ דש אישט גיוועזן
Sein leichster Freund den er hat gehat auf dieser Welt  

das ist gewesen sein Gut un' sein Gelt.  

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

 · ביש אן דש גראב  זי טון אים ְלַוָיה
Der-nach Weib un' Kinder un' all sein Freund, die stehen ihm all ab.  

Sie tun ihm ְלַוָיה bis an das Grab,  

 · דען ווייזן זי אים די וייגן 

 · לייגן  לאנג מויזן מיר היא זיין אז דו דא בלייבשט דא אזו
Dann weisen sie ihm die Feigen.  

Aso lang müssen mir hie sein as du da bleibst da leigen. 

 ליפא  ש אישט מירדא מיט גינונק דהוט ער נון 

 שרייט אז איין דיפא ´אונדש ווייב וויינט 
Hat er nun da-mit genung das ist mir lieb.  

Das Weib weint un' schreit as ein Dieb 

  · אין איינם שטאל

  ·  אין הלטן זי זיל אויביל אל ´םאו

in einem Stall. 

Um ihn halten sie sich übel all.  

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

 ·  זי נימט איין מאן בון זיינר זילן וועגן

Er ist kaum dar-kühlt un' unter der Erden gelegen,  

sie nimmt ein Mann von seiner Seelen wegen, 

 ·  ווינדא ´אונגיטון  יאלאנג הוט ווֵ  איםער  דא

  · קושומערן בלד זיין גזינד דש

Da er ihm lang hat weh-getan un' Wünd, 

das consumern [< Italian consumare] bald sein Gesind, 
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  · צו רוט גיהלטן ´אונ · רטּפגזאמלט גש אונ ווש ער לאנג הוט

  · לטןּפווערט עש גש אין ויל חלקים

un' was er lang hat gesammelt gespart un' zu Rat gehalten,  

in viel יםחלק  wird es gespalten. 

  · באר צערןהוט ער דש זיינן ניכש טורן 

 · איצונדר לעבן זי דרום אז די הערן

Hat er das seinen nichs türren ver-zehren,  

izunder leben sie darum as die Herren.  

  · הוט ער נויארט גלושן ויל ווילן

 · ילן ּפצו ור ש ´אונ · צו ור קליידן צו ור ורעשן זו האבן זי דר מער

Hat er neuert gelassen viel Willen, 

so haben sie der-mehr zu ver-kleiden zu fressen un' zu ver- spielen.  

 ·  ווערט איין איקליך מענש אינן דש אלש

 ·  ניט בזינן·  נאך וויל מאן עש אלש

Das alles werd ein jeglicher Mensch innen!  

Noch will man es alles nit besinnen.  

 ·  זיין ורייא ´אונדא ווייל די לויט דא גין לעבן 

 ·  דש זי לישן איר בוברייא

Da-weil die Leut da gehen leben un' sein frei,  

daß sie liessen ihr Büberei,  

  · דא ווערט קומן גדוכטן אן ווש ´אונ

  · ור נומן אז איר דא וואל הבט

un' gedochten an was da wird kommen  

as ihr da wohl habt ver-nommenץ 

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

  · ויל בוברייא די ניט גשעך עש ווער

Un' wär es doch daß der Mensch vor sich sech  

es wär viel Büberei die nit geschech.  

  · בובא ווער איין וויא מוכט קומן דש איינר

 ·  גדוכט ער אן זיין גרוב

Wie möcht kommen daß einer wär ein Bub[e]  

Gedocht er an sein Grab. 

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

  · בור גוט דעם הערן ין צו גריכטשטֵ  צו

un' von was er kommen ist un' nit kann scamperen [< Italian scampare]  

zu stehen zu Gericht vor Gott dem Herren.  
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 ·  אייטיל הזן ´אונמיר ניט אל ורום זיין  ווארום זולטן

 ·  זעלוורט דריין אויך בעיי דר נאזן איך נים מיך

Warum sollten mir nit all fromm sein un' eitel Hasen?  

Ich nehm mich selwert [=selbst] darein auch bei der Nasen.  

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

 · אז איר דא הט גיהורט

Ich tu as der Pfaff: Kehrt euch an mein Wort,  

as ihr da hat gehört.  

  · דש בוך די שטרוף וויל איך הינטר מיר לושן

  · לייט אוב ער זיך דארן וועלט שטושן ווער עש

Das Buch die Straf will ich hinter mir lassen,  

wer es leyet [< a Romance root, modern Yiddish לייענען] ob er sich daran wöllt 

stoßen.  

  · ווארהייט בואר ווען איך נים די

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

Wenn ich nehm die Wahrheit vor,  

ich hab nit as viel geschrieben, hundert Malt ist es mehn wahr.  

   · זיך ביקערן ´אונ [?וונידיק, ווינדיךווינדיין ]ווינדירן, ינן מעכט איך אי

 · איך וואלט ניט מער כבוד בגערן

Möcht ich einen wenden [?] un' sich bekehren,  

ich wollt nit mehr כבוד begehren. 

  · רקים גזעהןּפאין ווען איך הב עש 

  · זייא זי צו דער תורה גינעהן ´אונלויט  האב ליפא די

wenn ich hab es in רקיםּפ  gesehen  

hab lieb die Leut un' seh sie zu der תורה genähen.  

   · עש בשיידליך די הייליק תורה אויך ביטויט

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

Auch bedeut es bescheidlich die heilig תורה 

Die Leib die sie in  ָןַר ח  hatten gemacht אברהם un' שרה 

   · ודן הטן גימכטצו יֻ  דרום דש זי זי

  · טֿכא סוקּפאז העטן זי זי טון גווינן דער 

darum daß sie sie zu Juden hatten gemacht,  

as hätten sie sie tun gewinnen der סוקּפ  acht.  

  · נון איר ליבן לויט איך וויל אויך ביטן

  · ם זיטןלַ ווערד שטערבן אז דעש עוֺ  ווען איך

Nun ihr lieben Leut ich will euch bitten,  

wenn ich werd sterben as des ם לַ עוֺ   Sitten – 
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  · זך די אידרמן ווייש דש אישט איין

  · יל ביישדען אפפ אדם אין ´אונה וָ זינט דש בור חֶ 

das ist ein Sach die jederman weiss,  

sint daß Fer  ֶהוָ ח  un' אדם in den Apfel biß,  

  · אזוי וויא מיר אין בראשית לעזן

  · באר דעם טוט קאן נימנט גינעזן זינט

as mir in בראשית lesen, 

sint vor dem Tot kann niemand genesen.  

  · קן דער בעייצו גויט גדענ זולט איר מיינר

  · מיך דש ער מיר מיין זונד באר צייא ך בארַר בָ תְ ביטט גוט יִ  ´אונ

sollt ihr meiner zu gut gedenken der-bei,  

un' betet Gott  ִךַר בָ תְ י  für mich daß er mir mein Sünd ver-zeih.  

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

  ·יל לושן זיין ביֿבאלן מיין זֵ  יםוואל א ´אונ

un' wohl mich behüten vor das  ֵםינַ הִ ג  Flamm un' Kohlen,  

un' wohl ihm mein Seel lassen sein befohlen.  

  · ניט דר וועקן וואל מיין גרושי זונד ´אונ

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

un' wohl mein grosse Sünd nit der-wecken  

un' wohl mein Mißtat as ein Wolken ab-mecken.  

  ·באר נעמן ך אויאר גבעט ַר בָ תְ יִ  ווערט גוט לייכט

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

Leicht wird Gott  ִךַר בָ תְ י  euer Gebet ver-nehmen  

un' wird mich sündiger in jener Welt nit ver-schämen,  

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

  ·תפילה דר לוזט ט וואל דש מיך אויאר ּפאיך דור

wenn ich bin ֿֿהֿוַעב םיברה  gewesen sünden un' bös.  

Ich darft wohl daß mich euer הליפת der-löst.  

 ·ווען דש וויל אויך ביטויטן 

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

Wenn das will ich auch bedeuten:  

es ist ein groß ding um תוְֻכז un' הליפת von viel Leuten.  

  ·גויטש גיטון איך זונדיגר מיין טאג אויך עטווש האב 

 ·אויך גנישון לון  ´דש זול מיך גוט ית

Hab ich Sündiger mein Tag auch etwas guts getan,  

das soll mich Gott ית´  auch geniessen lan [= lassen]. 
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  ·ואשט וְ איך מיך אויף דש אלש ניט דש ווא  דענוכטר ור לוש

  ·זֻונשט ד אום גנוֺ דש ער מיך בִ  ´ית איך ביט גוט

Dennochter ver-laß ich mich auf das alles nit das wüst,  

ich bet/bitt Gott ´ית daß er mich begnad um-sonst7 

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

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

un' wohl sich nicht kehren daß ich hab mein Tag Geburt ein bös Gefährt  

un' wohl ein-sehen daß ich bin Äsch un' Erde.  

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

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

Un' soll nit mit Gericht mit mir um gehn, 

wenn wer ist der Mann der da konnt bestehn. 

  ·בלויט  ´אונווען מיר זיין יא אל ולייש 

  ·ניט זונד טויט  אישט אונטר אונש דערקיינר 

Wenn mir sein ja all Fleisch un' Blut.  

Keiner ist unter uns der nit Sünd tut. 

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

  ·דיפא קאן מאן זיך ניט הויטן ווען באר דעם הויש 

Gott soll mir ver-geben um Willen viel seiner Guten,  

wenn vor dem Haus-dieb kann man sich nit hüten. 

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

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

Von Ju[n]gheit an hat sich der ֵרֵצי ערה  nie von mir gekehrt,  

ich un' er kochen bei einem Feuer auf einem Herd.  

  ·זיך נון שטעטש מיט אים צאנקן ווער קאן 

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

Wer kann sich nun stets mit ihm zanken?  

All den Tag seint bös Herz des Menschen un' sein Gedanken. 

  ·וז גיישט יטש אן דער בְ שטֵ  ער רייצט

  ·היישט ד ער אין טון אל זונ

Er reizt stets an der bös Geist  

all Sünd er ihn tun heisst.  
 

                                                 
7 This does not rhyme as we have it, but I think the author wrote something like אום זושט “umsüst,” 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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 איין ניט אֺון ור ווארהן  לושט ´אונ

  ·לייגן מיט אים אין דען הורן ]אומצורן? אומרטרן?[ קאן נון ווער 

un' lasst ein nit un-ver-wahren. 

Wer kann nun umzerren, legen mit ihm in den Horn! 

  ·יהן די שאנץ איך נון צו וויילן אובר זֵ  הב

  ·איך ניט צו זיין טעש טויבילש גאנץ דארום הופן 

Hab ich nun zu-weilen über-sehn die Schanz  

darum hoffen ich nit zu sein des Teufels ganz.  

  ·וינדן אין דער גשריפט דא ווייל מיר דש 

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

Da-weil mir das finden in der Geschrift,  

daß der Mensch  ְעבַ טֵ ב  ist aso mit ר הרע צֶ יֵ   gestift.  
  ·גידענקן  ´אונ יהן זֵ אן  ´דש זול גוט ית

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

Das soll Gott ית´  an-sehn un' gedenken,  

un soll mir all mein Sünd ver-geben un' schenken.  

  ·והן ֿפווען קרואן מאכן ניט פ

  ·גויטש דש איך גיטון הב זול ער ניט באר שמוהן מיין ווינציק 

Wenn Krohen machen nit Pfauen  

Mein winzig Guts das ich getan hab soll er nit ver-schmähen.  

  ·ט איך האב מיך דש רעכט בדוכ

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

Ich hab mich das recht bedacht: 

Es was Gott ית´  genehm das winzig Mehl das der  ֶינִ ע  zu Present [< Italian 

presente] bracht,  

  ·אז העט ער זיינן לייפא דר גשטרעקט 

 ·ן בידעקט דרועמיט טויבן  חַ בֵ זְ דש מן דש מִ ער אויך הוט גוועלט אז 
as hät er seinen Leib dar-gestreckt 

as er auch hät gewählt daß man das   ִחבֵ זְ מ mit Tauben-federn bedeckt.  

  ·ה גויט נָ ווָ כַ די  ´אונאישט נויארט דש הערץ 

  ·זיינן ווילן טויט זו אישט אים גינעם ווש מאן אום 

Ist neuert das Herz un die  ַהנָ ווָ כ  gut,  

so ist ihm genehm was man um seinen Willen tut. 

  ·איין גרוש אודר איין קליינש 

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

Ein groß oder ein kleins  

es ist Gott genehm un' ist alles eins.  
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 ·  גיהורט ´אונלערנט י ז"ל האב גבֵ דש בון מיינם ְר דא איך 

 ·  גאב מיר זונדיגר איין גויטי קומפורטדש 

Da ich das von meinen  י ז"ל בֵ ְר  hab gelernt un' gehört,  

das gab mir Sündiger ein gute comfort[< Italian confórto].   

 ·  אזו וער טאגאישט עש 

 · ין מגת אויך בשטֵ וֺ צְ איינר ארמר בון מִ 

Ist es aso ver-tag  

einer Armer von  ִתוֺ צְ מ  auch bestehen mag.  

 · נון ביט איך גוט אום ווילן זיינר גינוד 

 ·  ברמונג דער ער ויל הוטדער  ´אונ

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

Nun bitt/bet ich Gott um willen seiner Gnad  

un' Der-barmung der er viel hat,  

daß all mein Sünd muß sein  ַהָר פָ כ  mein Tot.  

 ·  קורץ איך וויל אב שניידן

 ·  ר זול איך ניט ליידןבֶ קֵ ִחיבּוט הַ קיין 

Kurz, ich will ab-schneiden,  

kein  ַרבֶ קֵ ִחיבּוט ה  soll ich nit leiden.  

 ·  שיידן בון אייןזיל  ´אונווען לייפא 

 · איין רון אל מיינן זונדן מויש איך זיין ב

Wenn Leib un' Seel scheiden von ein,  

von all meinen Sünden muß ich sein rein.  

 ·  בון אין אלן מוש איך זיין הייל

 ·  יצחק יעקב מוש זיין מייט טיילמיט אברהם 

von ihn allen muß ich sein heil.  

Mit אברהם יצחק יעקב muß sein mein Teil 

 ·  רבן ווען גוט אובר מיך גביטשטעזו וויל איך גערן 

 ·  אזו גשיכטאישט דש עש 

So will ich gern sterben wenn Gott über mich gebiet,  

ist daß es aso geschicht [= geschiet].8  

 ·  איך מיך דר געבןי אין זיין הנט גוטליך אְ נַ אי דאך און אלן תְ 

 ·  לעבןעש זייא צו טוט עש זיי צו 

Eh' doch ohn allen  ְיאְ נַ ת  in sein Hand gottlich ich mich der-geben,  

es sei zu Tot, es sei zu Leben. 

  

                                                 
8 The rhyme scheme calls for גשיט but the scribe has apparently used a more familiar form, ignoring the rhyme. 
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 ·  דארן קאן איך ניט ועלן

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

Daran kann ich nit fehlen.  

Ich will ihn loben un' gar achten mit meiner Kehlen 

 ·  שטערק ´אונ ט די קראפטצו אים איש

 ·  דער שעפפר גאנץ זיין ווערק

Zu ihm ist die Kraft un' Stärk  

Der Schöpfer ganz sein Werk. 

 ·  טֿכוועג זיין גרי אל זיין

 ·  אום זונשט טויט ער ניכט

All sein Weg sein gericht [=gerecht].  

Um-sonst tut er nicht. 

 · טויט נימנט אונרעכט ´אוניק אישט ווארהפט ´ית[ 91r] גוט

 · קנעכט זיין ·  דש קאן וואל דר קענן מנחם אלדנדורף

Gott ית´  ist wahrhaftig un' tut niemand unrecht.  

Das kann wohl der-kennen מנחם Oldendorf sein Knecht.  

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

 ·  צו זיינם הערצן· דש זול דער לעבנדיק געבן דש אישט דער טוטעצט דש ל

Darum soll jederman hinter sich un' vor sich gedenken un' soll nit scherzen.  

Das Letzt das ist der Tot, das soll der Lebendig geben zu seinem Herzen.  

ד ´יום ב ד  ב"ה"לך אב רס 
[Last line with the date is in Hebrew only] 


