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[84r] 

  יָרה:   י ֲעבֵ ְוִאי ָאָתה ָבא ִלידֵ  ַתֵכל ִבְשָלָשה ְדָבִריםר ִהסְ ֲעַקְבָיא ֶבן ַמְהַלְלֵאל אֹומֵ 

 עטווש בון שרייבן דא וויל איך אי"ה

Aqaviah son of Mahelalel says: Contemplate three things and you will not 

enter into the hands of transgression. [Pirqe Avot 3:1] Here I want, with God’s 

help, to write something about this. 

 · מיר גשריבן וינדן  אין אונזרן סּפרים

 ·ארלייא זו קומשטו ניט צו זונדן  גדענק אן דרייא

In our books we find it written: 

Remember three-different [things], thus you will not come to sinning: 

 קומן צו דער וועלט  בון וואנן דו בישט

 ·אין געני וועלט  וואו הין דו ווערשט גיין´ אונ

From whence you came to the world, 

and whither you will go in the other world, 

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

 · זיל גיזונט  גידעקשטו דש אישט דיינר

and before whom you will give a reckoning and accounting. 

If you remember this, it is healthy for your soul.  

 בון גישטאנק דעש הוי

 · אויש ´ איין  אונ בישדו גאנגאן

From the stink of the house1 

you went in and out. 

 · ווען מיר נון אלט ווערדן 

 · קירן מיר צו דער ערדן  זו ווידר

Now, when we get old, 

Then we return again to the earth, 

 · באר בישעפר אל ווערק 

 · בערג ´ ערד וואשר טאל אונ´ אונ הימיל

before the creator of all works, 

heaven and earth, water, valley and mountain, 

 · ניכט  דעם ור הילן אישט

 · צו גריכט  באר דעם מושטו שֵטין

from whom nothing is hidden – 

before Him you must stand in judgment. 

 · זיך נימנט לייבן נאך אירן  דארום זייא

 ·נימנט קאן אים ּפורזירן 

Therefore let no one praise or honour himself; 

no one can equal Him. 

                                                 
1 The source in Pirqe Avot refers to the “stinking drop” of semen. 
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 · יט אויש גמיט אונש אלן  אפדער שימּפ  

 · שפיל מיט דער מויש  אז דש 

The game with us all goes out [ends] 

like the game with the mouse. 

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

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

The cat lets her run for a while, just as if she could flee away from her; 

then with one paw she pulls her back again. 

 · בעיי אירן הורן טויט זי זי רויפן 

 ·זי איר ניט קאן אטלויפן  ווייזט זי דש´ אונ

By her hair she tears at her 

and shows her that she cannot run away from her.  

 · איין צייט  אזו הוט איקליך מענש

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

Thus, every human has a time, 

long enough that it [the human2] will, after all, in the end, be lying on [its] back. 

 · זינן  אזו ווייז אישט עש ניט מיט אלים זיינן

 ·דש עש דעם ַמְלַאך ַהָמֶות קאן אנטרינן 

It is not so wise, with all its wits, 

that it could get away from the Angel of Death.   

 · קאן עש ניט מיט אל זיינן ָחְכמֺות בווארן  דש

 אז איין ביגיל אין איינם גארן  אורבלינג

That, it cannot prevent [?], with all its wisdoms. 

Suddenly [?] [it is caught] like a bird in a snare, 

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

 · ער דאך גיבאנגאן   לסוף ווערט

and a fish when he has gone strolling3 for a long time in the water; 

in the end he is, after all, caught 

 אין איינם קליינן אנגאיל 

 · שטירבט ער אויך די זיינן האבן זיינר מאנגיל  אזו

on a little fishhook. 

So he dies too; those who were his feel the loss of him. 

 

 · זו ער אישט ערשט אין זיינן בעשטן ווערדן 

 ·ליגט מאן אין שלופן אונטר די ערדן  זו

Just as he entered into his prime, 

they lay him to sleep under the ground, 

                                                 
2 The human being is referred to here in the neuter, עש. In Middle High German also, mensch can be masculine or 

neuter. 
3 The etymology of שלאצן may be Italian or Italian-influenced German. 
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 · הערבריג איינר קלטן אין איינר 

 · אז דער אלטן  ון שטערבן אז ויל דער יונגאןנ

in a cold lodging. 

Now, as many die of the young as of the old. 

 · נאך שטרק  ש הילּפט ניט דש איינר יונק אישטע

 · עש גין אז ויל קעלבר הויט צו מרק 

It does not help that someone is young or strong. 

As many calf hides go to market 

 · הויט בון רינדר  אז

 · קינדר  ארויף ור לושט איר אויך דען ליבןוו

as hides of cattle. 

On what are you relying? The dear children? 

 · ווען דען איינר אישט ביגראבן  

 · קאן ער מיט האבן  ניכט דש זיינן

When, then, someone is buried, 

He cannot have any of his own along. 

 · גשטיין  זיין זילבר גולד נאך זיין ֵאידיל

 · דער נימט ער מיט אים קיין 

His silver, gold, or precious stones – 

of that, he takes nothing along. 

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

 · גינומן ט נר ניכש מיט אים אין געני וועלעש הוט ני קיי

Naked he is buried, as he came to the world. 

No one has ever taken anything with him to the other world. 

 · זיין הופשי קליידר זיין זויפן זיין ורעשן 

 ·ווערט דורט אלש ור געשן  עש

His pretty clothing, his guzzling, his eating – 

there, it will all be forgotten.  

 · מיט געלט נאך מיט גויט  לוזןאיינר קאן זיך ניט 

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

One cannot ransom oneself with money nor possessions  

Nor do the arrogance or pride count [for anything], 

 ·דש ער הוט גטריבן בעיי זיינן טאגן 

 ·נאגן ´ די וֻוארים ווערדן אין ורעשן אונ

 [with which] he conducted himself in his days. 

The worms will eat him and gnaw on him. 
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 · נון בון דען וֻוארמן ווארט גינאגט  ווען ער

 זגט ער אים ווינציק ְגַרַמְרֵצי דרוםד 4אונטר וויילן איינם זיין גויט נימט

When, now, he is being gnawed by the worms, 

his property, meanwhile, someone takes, who tells him little thanks for it.  

 · באר איין ווארהייט איך אויך זאגן קאן 

 · זמילט געלט באר זיינש ווייבש מאן  עצליכר

As a truth, I can tell you: 

Everyone is gathering money for his wife’s [next] husband. 

 · וועלט גיטיילט אין וילן  נון אישט די

 ·ור שפילן ´ אונ איר ור דרומלן עצליך דש

Now, the world is divided into many [parts]. 

Some squander and gamble away what is theirs,  

 · טרון זולטן זי צדקה געבן איין ´ אונ

 · דער בון זי מיינטן זי ווארדן ארים 

and should they give a tron [Venetian coin] of charity, 

they would think they were becoming poor thereby. 

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

 ·שפר דעם מויל זו ווערט עש דעם הונט 

Some have not a good hour nor hour5 from what is theirs. 

Begrudge your mouth, and the dog will get it. 

 ·     עצליכר טוט אים אויף אל ַהָנאֺות אין דער וועלט 

 · עש זייא אין היץ עש זייא אין קעלט 

Someone else indulges himself with all the enjoyments in the world, 

be it in heat, be it in cold. 

 · זיין שויבן ´ הוט ער זיין קליידר אונ איקליכר צייט

 · טויבן ´ טרוטן קיץ ולייש אונ ער אישט ַקְרְּפיּון

At every time he has his clothing and his robes; 

he eats carp, trout, goat meat, and doves. 

 · גוטי מונט וויין ´ ורנאצר אונ ער טרינקט מלוזיר

 · טט זו אישט ער זיין אין דער ש אישט איין גוטר בישן

He drinks malmsey, French, and good mountain wine. 

If there is a good bite [to be had] in the town, he eats his. 

 · אן זיינן קראק  ער ורישט בול

 ·אויף דען טאג  שלופט דער בעיי ויר ֶשעֺות´ אונ

He eats his full, down to his crotch, 

And also sleeps four hours into the day.  

  

                                                 
4 I would have expected איינר. 
5 Hebrew and Germanic synonyms. 
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 ·  זיין רוט וואנגאן  ´דען ריכט ער צו זיין צאצרה אונ

 ·  קומט ער גיגאנגאן  פוליט אויף זיינן ּפנינעליך´ אונ

Then he arranges his forelock and his red cheeks, 

and with polish6 on his little fingernails, here he comes [“he comes, going”], 

 ·  זיין הלש  זיין קולרליין ּפיליד גיליגט אום

 · ליבר הערגוט ווש הילּפט דש אלש 

[and with] his pale little collar lying around his neck – 

dear Lord God, what does all this help! – 

 · זיין חֺוְתמֺות אן זייו וינגאר גשטושן  ´אונ

 · איינר סֺוֶּפעְרבֺיו איינר גרושן הער מיט  ֵגיט דא´ אונ

and his signet-rings stuck onto his fingers; 

and he goes along with a great haughtiness. 

  · וְוינן דער עולם זיי זיין אליין  ער וויל

 · הילּפט אין גר קליין  ווערליך עש

He wants to imagine that the world is his alone. 

Truly, it helps him very little! 

 דער זעלוויג ּפלוני 

 · זיך נאך איינש מי ְכמֺוׅני  דונקט ער

This same so-and-so 

still thinks he is unique, “who is like unto me!” 

 · דרנידר · ער  אין איינם רגע ואלט 

 ·זיין גלידר  אל´ לאגט הערץ קופפא אונק´ אונ

In one moment he falls down, 

and complains of his heart, head, and all his limbs.  

 · ויר  ער ליגט נומר איין טג דרייא אודר

 ·קרישטיר ´ ער בידארף שירופא ֶמעְדִזיָנה אונ

He lies no more than a day, three, or four; 

he needs syrup, medicine and an enema. 

 · רים ער דארף דש מאן אים לושט אן דעם א

 ·ווארים ´ אישט קלט  אונ ער

He needs to have [blood] let from his arm. 

He is cold and warm.  

 · ֵּפיבר קונטין ער הוט איין שטרק 

 ·לסוף גיט אים די ֵזיל דא הין 

He has a strong continuous fever. 

In the end, his soul leaves him.  

 

 

                                                 
6 See the discussion of this word (or something similar) in Fox and Lewis, Many Pious Women, p. 293 n. 709. 
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 · ר אויף דש מויל מאן אים איין ועד זו ליגט

 · בויל´ שטינקן אונער ווערט 

 So they lay a feather on his mouth. 

He becomes stinking and foul. 

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

 ·טאשטן ´ גאנגאן ֵרידן ֵזיהן ְהורן שמעקן אונאים אישט באר 

They lay him on his back, in a casket of boards. 

Finished for him are talking, seeing, hearing, tasting and feeling, 

 · זיצן ´ ֵגין שטין ליגן אונ

 · קיין דער וויצן  קיין אוטם קיין זין נאך

walking, standing, lying, and sitting. 

No breath, no sense, none of his wits. 

  ·גיהורט  ערט בון איםוו· אכן קיין ליינן נאך ל

No crying [?] or laughing will be heard from him.7  

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

 ·אל לושט אישט אים דא גיבושט 

Sneezing or coughing will not annoy him any more. 

All pleasure/desire has been taken away from him. 

 ·ליגט דא אז איין אנדר שטיין ער 

 · ברוקליכט ערד קליין ער ווערט צו

He lies there like [any] other stone.  

He becomes little crumbled pieces of earth. 

 · די האבן באר אים רו  דען ער אין פאץ געבן הוט

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

Those whom he annoyed have rest from him. 

They do not need to worry that he will annoy them any more. 

 · לייבן נאך בישיישן  ער קאן נימנט מער

 · שמיישן  מאן ֵגיט וואל אויף זיין גראב

He cannot praise, or shit on, anyone any more. 

People can certainly wallop his grave. 

 · ווש גיזונט ´ לעבט אונ י זינטיל גיוועזן דא עראישט ער א

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

No matter how noble he was while he lived and was healthy,  

when he dies, people stop their noses in front of him – as in front of a dead dog. 

 

 

 

                                                 
7 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 before ווערט. 
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 · שטאפט מאן באר אים די נאז  זוא

 · גראז ´ אים דורנער אונ עש וואכשט אויף

so they stop their noses in front of him. 

Thorns and grass grow on him. 

 · בעט  ער הוט גר איין הרטש

 · אויש דער לֹוְהָקה ווער מיט אים גרעט 

He has a very hard bed. 

It would be out of place8 for someone to speak with him. 

 · אל די בוברייא די ער הי הוט גטון  

 · מאן אים זיין לון  דרום גיבט

All the knavery that he did here – 

for that, he is being given his reward. 

 · מאן באר טראגט אים איר קיין  

 · ין דש אי´ אונ שלגט אים דש´ מיט אים שאנצן אונ מאן שפילט

They do not put up with any of it for him. 

They play dice with him, and pound this and that into him. 

 ·איין ִּפיְנקס ווערט הער באר גברוכט 

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

A record-book is brought out; 

in it stands everything that he thought would never be remembered. 

 צענקר ´ גיוועזן איין ּפרוואוז איין הדירר אונ ין דיזר וועלטאאישט ער נון 

 · איין שוף גיט ער דורט בעיי דעם הענקר  אז

Now, though in this world he was hot-tempered, argumentative and quarrelsome, 

there, he goes with the hangman like a sheep. 

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

 · אין דער פעלצריאה מיא אונש דוך וינדן 

Why, in this world, does one want to swallow all the people? 

After all, we all find ourselves in the furrier’s.9 

 · יש ביטעטיגונג אל דש דא לעבט הו [86v] דא אישט

 · איינר באר זיך וואו ער נאך ער שטרעבט  דארום זעך

Here [at the “furrier’s”] the work of the house [?] is everything that lives. 

Therefore, let each one take care, while he is still striving, 

 זעל באר שליישט איין ראקאיינר וואל מער דען זיין גי ווען אוב

 · דארום אישט ער ניט באק 

Because, if one indeed wears out a coat more than his fellow, 

he is not the he-goat because of that.10 

 

                                                 
8 See note in ThoughtsOnDeath-transcription. 
9 Florio's 1598 Italian dictionary defines this: "a skinner’s or furrier's shop. Also death or a man’s last home." 
10 “He-goat” = “leader”? One of a number of idioms unfamiliar to me! 
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 · בויך אויך ווייך  רדענוכט אישט אים דע

 · רייך טשער ווארט אל רגע דש באקן 

Afterwards,11 his stomach is tender too. 

He awaits a slap on the cheek at every moment. 

 · ווען מיר זיין אל בון ֶערד גיקנעטן 

 · אונזר טעג באר ֵגין אז איין שעטן 

For we all are kneaded from earth. 

Our days go by like a shadow. 

 · בון איינר ורויאן גיבארן איין מענש 

 · צורן ´ עכטן אונאן ו קורצי טעג דא אינן ויל

A human being, born of a woman, 

[has] short days, and in them much temptation and anger. 

 · גילאֿכט נו מענש ווש הושטו נאך 

 · ווש הילפט דיין אובר בראכט 

Now, human being, why did you laugh, on top of everything? 

How did your overweening pride help? 

 · אנדר מענש בישטו דאך אויך  אז איין

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

You are, after all, like any other human being, 

which departs like dreams and like smoke. 

 · באר דיך מערקן  דו מוכט וואל

 ·אין גוטש דינש דיך צו שטערקן ´ אונ

You would do well to pay attention to what is ahead of you 

and strengthen yourself in God’s service. 

 · צו זורגן זער ´ דו העשט וואל שאפן אונ

 · טאג צו טון ווש גוט ליפ ווער  ´נאכט אונ

You would do well to make an effort and be greatly concerned, 

night and day, to do what would be pleasing to God. 

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

 ·שולדיק בישט ´ ווש דו גוט ית גיגן

If indeed you do it all, it is still all nothing, 

compared to what you owe to God, blessed be. 

 · ביצייט טושטו עש ניט 

 ·ווען מאן אין דער גרובן לייט ט הילפט ניט ישהייט נאך ורומקייווי

If you do not do it in time, 

neither wisdom nor piety will help when one is lying in the grave. 

 

                                                 
11 Reading דענוכט here as equivalent to Modern German danach. Alternatively, reading it as equivalent to dennoch: 

Nevertheless… 
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 · באר שטיט מיך עבן ´ ווען מערקט אונ

 ווער דא שבת וואל וויל לעבן

For, mark and understand me clearly: 

Whoever wants to live well on the Sabbath 

 · דער מויש אם ורייטג קוכן דר בֺור 

 · דש אישט וואר  דש משל

must cook for it on Friday. 

This parable [from the Talmud] is true. 

 · גוטש הולדן · וויל איינר דר ווערבן 

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

If anyone wants to win God’s favour, 

he must earn it in this world, with good deeds, 

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

 ·אל צייט זולן דיין קליידר ווייש זיין 

and must prepare himself in the outer courtyard if he wants to enter the palace. 

“At all times, your clothing should be white” [Ecclesiastes 9:8] 

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

 ·אזו מיין איך דש ַקֶהֶלת דען ְּפַשט מיין 

[this applies] if God has commanded upon someone that he be cleansed of his 

sins;12 

that, I think, is how Qohelet [Ecclesiastes] intended the meaning [of the verse]. 

 · נון וואל ראטש ורעגן  דער מיך

 ·אונטר וועגן  זו שּפריך איך אל נרהייט לושט

Now, if anyone wants to ask counsel of me, 

so I say: leave all foolishness on the way, 

   ·ר שטעקן לושט דש מעש´ אונ

 ·מאן דיך דאך מיט ערד דעקן נו ווערט 

and leave the knife sticking [in its sheath?].13 

Now, you will, after all, be covered with earth, 

 · גויט  ווערט עש אנדרש אזו

 ·דש מאן אין אין ֶקֶבר ִיְשָראל טויט 

even if it [your situation] is so good 

that they put him [= you] in a Jewish grave. 

 · שטייגן עֺוָלם אויף דען קוֿפֿפא םדע ןדע ווארום ווילשטו 

 ווען דו ווערשט אונטר דען וֻוארמאן ליגן מושטו דאך ׅביֶצענְצֺיו האבן

 

 

                                                 
12 See Midrash Qohelet Rabbah 9:7:1. 
13 Another idiom unfamiliar to me! 
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Why do you want to climb on the heads of the world?14 

You will, nevertheless, need to have patience when you are lying among the 

worms. 

     ·בישטו נון גיוועזן איין קיישר בורשט אודר הער 

 ·שטיל דיך ֵגיגן דען וֻוארמאן צו ווער  זא

Now, if you were an emperor, prince or lord, 

so, stand up and defend yourself against the worms 

 · ביישן ´ ונשטעכן א  דש זי דיך ניט  נאגן 

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

so that they will not gnaw, pierce and bite you, 

and not pull out and tear your flesh.  

 · דו זיישט איין בידרמאן אודר איין שלק 

 · הושטו איין ויישטן באלק 

Whether you are a worthy man or a knave, 

if you have a fat belly, 

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

 ·גאשט ערשט בישטו אין איין ווילקומר 

and ate your fill and had fatty snacks – 

you are certainly a welcome guest to them. 

 · זי ווערדן דיינר ניט ור געשן 

 ·ורעשן ´ נאגן אונ זי ווערדן דיך

They will not forget about you. 

They will gnaw you and eat you up. 

 · אזו ווייז  ערשטו דיין טג נאך איינש גיוועזןוו

 ·זו ברינגשטו אין דענוכטר איר שפייז 

Even if, back in your day, you were so wise – 

all the same, nevertheless, you are bringing them their food. 

 · זיכט מאן נו אלש דארן אישט ניט ֵהיל  דש

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

Now, all this is seen, nothing about it is hidden.  

This is what happens to the body. I do not know how it will go with the soul,  
 ט אין גענר וועלטיאום ג וויא מאן מיט אים

 ·הוט ער היא די זייטן ניט באר גשטעלט 

how he will be dealt with in the other world, 

if he has not plucked the strings here,15  

 

 

                                                 
14 Perhaps meaning “rush ahead of everyone?” 
15 Once again an unfamiliar idiom… 
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 · וויא די שֺוַטִנים מיט אים ווערן רומפלן נון 

 ·דא וויל איך ניכש שרייבן בון  אבר

how the devils [“satans”] will jostle him around now. 

But I do not want to write anything about that; 

 · רופן טשמאן מוכט מיך לוגן 

 ·שלופן  בר דש מאן דען לאנגאן שלופא מוישא

I might be punished for lying. 

But, that one must sleep the long sleep, 

  ·דש מויש מן וואל גלייבן אז איך עש זאג 

 עש אישט איין דינג דש גשיכט אל טאג

that must certainly be believed as I say it. 

It is a thing that happens every day,  

  ·אל צייט ´ בליק  אונ אל אויגן

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

every moment and all the time. 

He cannot send an envoy before him into this fight. 

 · זיין בירייט  ווען גוט וויל זו מויש ער

 ·עש זייא אים ליפא אודר לייט 

When God wants, he must be ready, 

whether it is dear or painful to him.  

 · ַמְלַאך ַהָמֶות ניט וויל לענגר ביצענציו הון  ווען דער

 ·ּפערשון מויש ער זעלוורט קומן אין זו 

When the Angel of Death does not want to have patience any longer, 

he must come himself, in person, 

 · און דאנק  ´און גיבעטן אונ

 ·ניט לאנק ´ בלד דר צו אונ

without being asked, and without thanks, 

right away, and not [taking] long. 

 ·טערמנא נאך ווייל ניט  מאן גיבט אים

 ·אייל  עש גיט אלש צו אין איינר

He is not given a set time or a pause;  

it all takes place in a hurry.  
 · ט ועצליכר איצונד גר וואקר דא הער ג 

 ·איין וירטייל ֶשעה זו אישט ער טוט  ֻאויבר

At present someone is going around quite hale –  
a quarter hour goes by, and he is dead.  

 · אין דען עיי דער זעליק זו נענט מאן 

 ·מיין חלק דש אישט וואר אויף 

So they call him the deceased [?], the blessed. 

This is true, upon my portion [in the world-to-come]! 



 

13                                                                                                                       © Justin Jaron Lewis 2014, 2020 

 

 ·  האבן ער צו שאפן גיהט וואש ער וויל 

 ·אין דו הין אז איין גיזעל דער טוט שלעפט 

Whatever he may have had to busy himself with,  

death drags him away like an apprentice/companion. 

 · נון אזו איין דינג  [88r] אישט דש

 ·ּפאנצר נאך שטעהלן רינג  עש הילפט ניט דרבאר

This is just that kind of thing.  
No armour or chain-mail helps against this.  

 · זו מויש ער זיך הלטן דאר  ווען די צייט קומט

 ·ַּפאְרָמער ´ אונמאן זוכט אין ּפֺוְרֶטעֵרי 

When the time comes, he must stand at the ready. 

They search for him by land and by sea. 

 דאר באר הילפט ניט טראכטן נאך זורגן

 · ער אין ויר שלושר ור בורגן מאן וינט אין ווער 

Neither thinking nor worrying will help with this. 

He will be found, even if he were hidden behind four locks. 

 · ער מויש ֵגין און גיוואנט רייזן 

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

He must go travelling without a garment. 

His wife and his children are left widows and orphans.  

 ך אנטלופן אנטוליהן נא ער קאן ניט

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

He cannot flee or run away, 

nor redeem himself or buy himself out with money and property, 

 · ניט דער זיטן  עש אישט אויך

 ·אב ביטן  קיין בורשט נאך הער קאן אין ניט

nor is that the custom. 

No prince or lord can request his release. 

 · זו קאן ער אויך ניט אויש ברעכן 

 ·וויל איך אים ור שפרעכן  דש

Similarly, he cannot break out, either; 

that, I will promise him. 

 · ער הוט גיהט אויף דיזר וועלט ליבשטר ורונט דען זיין 

 ·זיין געלט ´ זיין גויט אונ דש אישט גיוועזן

His dearest friend that he had in this world – 

that was his property and his money; 

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

 · ביש אן דש גראב  הזי טון אים ְלַויָ 

after that, his wife and children and all his friends. They all stand apart from him; 

they accompany him [= join in his funeral] up to the grave, 
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 · דען ווייזן זי אים די וייגן 

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

Then they show him the figs [obscene gesture, thumb between index/middle fingers]. 

“May we remain here as long as you stay lying there!”  

 ליפא  דא מיט גינונק דש אישט מירהוט ער נון 

 שרייט אז איין דיפא ´אונדש ווייב וויינט 

Now, if that is enough for him, I am pleased. 

His wife cries and screams like a thief 

  · אין איינם שטאל

 · אין הלטן זי זיל אויביל אל ´םאו

in a barn.16 

Concerning him, everyone acts unhappy. 

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

 ·  זי נימט איין מאן בון זיינר זילן וועגן

He hardly has he cooled off and lain under the earth – 

she takes a[nother] husband, “for the sake of his soul”. 

 ·  ווינדא ´אונגיטון  יאלאנג הוט ווֵ  איםער  דא

  · קושומערן בלד זיין גזינד דש

That which long caused him pain and anguish – 

that, his household soon consume, 

  · צו רוט גיהלטן´ אונ · רטּפגזאמלט גש אונ ווש ער לאנג הוט

  · לטןּפווערט עש גש אין ויל חלקים

and what he long gathered, saved up and kept under counsel 

is split into many portions. 

  · באר צערןהוט ער דש זיינן ניכש טורן 

 · איצונדר לעבן זי דרום אז די הערן

If he did not dare to consume what was his, 

now they live on it like lords. 

  · הוט ער נויארט גלושן ויל ווילן

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

If, indeed, he left many wills, 

so they have all the more to clothe themselves with, to eat up and to gamble away.  

 ·  ווערט איין איקליך מענש אינן דש אלש

 · ניט בזינן·  נאך וויל מאן עש אלש

Let every person realize all this. 

Yet, no one wants to consider it all. 

 

 

                                                 
16 Or “as if there were a thief in the barn,” a common expression in old Yiddish and German.  
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 ·  זיין ורייא ´אונדא ווייל די לויט דא גין לעבן 

 · דש זי לישן איר בוברייא

While people go on living and being free – 

if only they would leave their knavery, 

  · דא ווערט קומן גדוכטן אן ווש´ אונ

  · ור נומן אז איר דא וואל הבט

and remember what is going to come, 

as you have certainly understood here. 

  · זעךווער עש דאך דש דער מענש בור זיך ´ אונ

  · ויל בוברייא די ניט גשעך עש ווער

And if only a person would look ahead of himself, 

there would be a lot of knavery that would not happen. 

  · ווער איין בובא וויא מוכט קומן דש איינר

 · גדוכט ער אן זיין גרוב

How would it come about that anyone would be a knave 

if he remembered his grave 

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

 · בור גוט דעם הערן ין צו גריכטשטֵ  צו

and from what he came and [what he] cannot escape – 

standing in judgment before God, the Lord. 

 ·  אייטיל הזן ´נאומיר ניט אל ורום זיין  ווארום זולטן

 · זעלוורט דריין אויך בעיי דר נאזן איך נים מיך

Why should we not all be pious and utter “hares”17? 

I am taking myself, too, into this, by the nose.18 

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

 · אז איר דא הט גיהורט

I do as the clergyman does: Turn/repent at my word, 

as you have heard here. 

  · דש בוך די שטרוף וויל איך הינטר מיר לושן

 · לייט אוב ער זיך דארן וועלט שטושן ווער עש

This book, this rebuke, I will leave behind me. 

If someone who reads it is shocked by it: 

  · ייט בוארווארה ווען איך נים די

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

were I to admit the truth, 

I have not written very much; it is a hundred times more true. 

                                                 
17 I think this is an expression for “pious people,” see Fox and Lewis, Many Pious Women, p. 230-231 and n. 710. 
18 Perhaps like the idiom sich an seine Nase fassen, to be concerned with oneself rather than others (H. Paul 

dictionary p. 455). 
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   · זיך ביקערן ´אונווינדיין ]ווינדירן, וונידיק, ווינדיך?[ ינן מעכט איך אי

 · בגערן איך וואלט ניט מער כבוד

Could I turn [?] one person so that he repents [?], 

I would not desire more honour, 

  · רקים גזעהןּפווען איך הב עש אין 

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

because I have seen in Pirqe Avot [1:12]: 

“Love people and bring them near to the Torah.” 

   · עש בשיידליך די הייליק תורה אויך ביטויט

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

 The holy Torah, too, states this properly: 

“The bodies that they made in Haran, Abraham and Sarah” [Genesis 12:5] 

   · ודן הטן גימכטצו יֻ  דרום דש זי זי

  · טֿכא סוקּפאז העטן זי זי טון גווינן דער 

Because they had made them into Jews,19 

the verse regards this as if they had given birth to them.20 

  · נון איר ליבן לויט איך וויל אויך ביטן

 · ם זיטןלַ ווערד שטערבן אז דעש עוֺ  ווען איך

Now, you dear people, I want to request of you: 

When I die, as is the way of the world – 

  · זך די אידרמן ווייש דש אישט איין

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

that is something that everyone knows 

since Lady Eve, and Adam, bit into the apple, 

  · אזוי וויא מיר אין בראשית לעזן

  · באר דעם טוט קאן נימנט גינעזן זינט

as we read in Genesis – 

since no one can recover from death, 

  · צו גויט גדענקן דער בעיי זולט איר מיינר

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

you should remember me for good then, 

and pray to the blessed God for me, that He forgive my sin, 

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

  ·יל לושן זיין ביֿבאלן מיין זֵ  וואל אים ´אונ

and indeed protect me from the flame and coals of Gehenna, 

and let my soul indeed be committed to Him, 

 

                                                 
19 A classic midrashic interpretation of this verse. 
20 And thus ‘made their bodies’. 
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  · ניט דר וועקן וואל מיין גרושי זונד ´ונא

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

and [may He] indeed not awaken my great sins 

and indeed wipe out my misdeeds like a cloud. 

  ·באר נעמן ך אויאר גבעט ַר בָ תְ יִ  ייכט ווערט גוטל

  ·ניט באר שעמן ר אין גענר וועלט וערט מיך זונדיגו´ אונ

Perhaps the blessed God will accept your prayer 

and will not shame sinful me in the other world. 

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

  ·תפילה דר לוזט ט וואל דש מיך אויאר ּפאיך דור

For, through our many sins [pious expression], I was sinful and bad; 

I certainly need your prayers to redeem me. 

 ·ווען דש וויל אויך ביטויטן 

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

For I want to emphasize this as well: 

It is a great thing [to have] the merit and prayer of many people. 

  ·גויטש גיטון איך זונדיגר מיין טאג אויך עטווש האב 

 ·אויך גנישון לון  ´מיך גוט יתדש זול 

If I, a sinner, also did something good in my day, 

May the blessed God also let me enjoy it. 

  ·ט ואשוְ איך מיך אויף דש אלש ניט דש ווא  דענוכטר ור לוש

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

Nevertheless, I do not rely on all that; it was empty. 

I pray to the blessed God that he be gracious to me for nothing, 

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

  · רדאעֶ  ´אונאיך בין עש יהן דש וואל אן ז ´אונ

and, indeed, pay no attention to [the fact] that I have a bad companion [the yeytser-

hore, see below] since the day of my birth, 

and understand well that I am ashes and earth, 

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

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

and may [God] not deal with me according to justice – 

for who is the man who could withstand that! 

  ·בלויט  ´אונווען מיר זיין יא אל ולייש 

  ·אישט אונטר אונש דער ניט זונד טויט קיינר 

For, after all, we are all flesh and blood; 

there is no one among us who does not sin. 
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  ·וטן ור געבן אום ווילן ויל זיינר גֻ גוט זול מיר 

  ·דיפא קאן מאן זיך ניט הויטן ווען באר דעם הויש 

May God forgive me for the sake of His abundant goodness, 

for one cannot protect oneself from the thief in the house [or: the burglar]. 

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

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

From my youth on, the yeytser-hore [“evil urge”] has never turned away from me. 

He and I are cooking by one fire, on one hearth. 

  ·זיך נון שטעטש מיט אים צאנקן ווער קאן 

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

Now, who is able to quarrel with him constantly? 

“All day, the heart of a human and his thoughts are bad” [Genesis 6:5]. 

  ·וז גיישט ש אן דער בְ יטשטֵ  ער רייצט

  ·היישט אל זונד ער אין טון 

He is always tempting, that evil spirit; 

he tells one to do every sin, 

 איין ניט אֺון ור ווארהן  לושט ´אונ

  ·לייגן מיט אים אין דען הורן ?[  [אומצורןקאן נון ווער 

and does not leave one unsupervised. 

Now, who can wrestle around with him, attack him by the horns? 

  ·יהן די שאנץ איך נון צו וויילן אובר זֵ  הב

  ·איך ניט צו זיין טעש טויבילש גאנץ דארום הופן 

So, now and then, I have missed a chance [to do good?]. 

Withal, I hope not to be the devil’s entirely, 

  ·וינדן אין דער גשריפט ל מיר דש דא וויי

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

because we find this in Scripture, 

that a human is, by nature, formed with a yeyster-hore. 

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

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

May God, blessed be, consider and remember this, 

and forgive and pardon [cf. Yiddish שענקען] all my sins, 

  ·והן ֿפווען קרואן מאכן ניט פ

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

for crows do not make peacocks. 

My little bit of good that I have done, may He not disdain. 
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  ·איך האב מיך דש רעכט בדוכט 

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

I have thought over this carefully: 

God, blessed be, was pleased with the little flour that a poor person brought as an 

offering, 

  ·אז העט ער זיינן לייפא דר גשטרעקט 

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

as if he had offered his own body [as a sacrifice], 

[and] as if he had chosen to have the altar covered with doves’ feathers [from 

sacrificing so many of them]. 

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

  ·זיינן ווילן טויט זו אישט אים גינעם ווש מאן אום 

As long as the heart and the intention are good, 

He is pleased with what one does for His sake. 

  ·איין גרוש אודר איין קליינש 

 ·  אישט אלש איינש ´אונגוט גנעם אישט [ 90v] עש

A great [deed] or a little one, 

it is pleasing to God, and it is all one. 

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

 ·  גאב מיר זונדיגר איין גויטי קומפורטדש 

When I learned and heard this from my teacher, of blessed memory, 

it gave sinful me good consolation. 

 ·  אזו וער טאגאישט עש 

 · ין מגת אויך בשטֵ וֺ צְ איינר ארמר בון מִ 

If so it is appointed, 

even one who is poor in mitsves [keeping commandments / doing good deeds] 

may endure. 

 · וד נון ביט איך גוט אום ווילן זיינר גינ

 ·  ברמונג דער ער ויל הוטדער  ´אונ

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

Now I ask God, for the sake of His grace 

and compassion, which He has much of, 

that my death be an atonement for all my sins. 

 ·  קורץ איך וויל אב שניידן

 ·  ר זול איך ניט ליידןבֶ קֵ ִחיבּוט הַ קיין 

In brief, I will cut it short: 

May I suffer no torments of the grave [first stage of post-mortem 

suffering/punishment in Jewish lore]. 
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 ·  שיידן בון אייןזיל  ´אונווען לייפא 

 · ראיין ון אל מיינן זונדן מויש איך זיין ב

When body and soul part from one [another], 

may I be clean of all my sins; 

 ·  בון אין אלן מוש איך זיין הייל

 ·  יצחק יעקב מוש זיין מייט טיילמיט אברהם 

from all of them may I be healed. 

May my portion be with Abraham, Isaac, Jacob. 

 ·  ך גביטשטערבן ווען גוט אובר מיזו וויל איך גערן 

 ·  אזו גשיכטאישט דש עש 

Thus will I gladly die, when God decrees it upon me, 

if that is the way it happens. 

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

 ·  לעבןעש זייא צו טוט עש זיי צו 

Before that, indeed, without any preconditions, I give myself into His divine hand, 

be it for death, be it for life. 

 ·  דארן קאן איך ניט ועלן

 ·  עכטן מיט מיינר קעלןגר ´ אונ איך וויל אין לובן

In this, I cannot fail. 

I want to praise Him and greatly honour Him with my throat [voice]. 

 ·  שטערק ´אונ ראפטצו אים אישט די ק

 ·  דער שעפפר גאנץ זיין ווערק

His is the power and strength; 

[He is] the Creator of all His work. 

 ·  טֿכוועג זיין גרי אל זיין

 ·  אום זונשט טויט ער ניכט

All His ways are right. 

He does nothing in vain. 

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

 · קנעכט זיין ·  דש קאן וואל דר קענן מנחם אלדנדורף

God, blessed be, is faithful and does no injustice to anyone. 

His servant, Menakhem Oldendorf, can well acknowledge this. 

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

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

Therefore let every man remember what is behind him and what is ahead of him, 

and not be frivolous. 

The last thing is death; let the living take this to heart. 

ד ´יום ב ד  ב"ה"לך אב רס 

Monday, 4th Av 5664 [July 15, 1504]. Blessed is He who gives strength to the 

weary.  


