משה גאַ ווענדאַ  ,מעלבורן.
זײן
שרײבער .ייִ דיש איז געווען ַ
ַ
משה גאַ ווענדאַ איז אַ ן אויסטראַ לישער זשורנאַ ליסט און
מוטערשּצראַ ך .ער איז אויאלגעוואַ קסן אין מעלבורן אין אַ ייִ דישער היים .ער איז אַ געוועזענער
זײן טאַ טע איז געווען אַ מיטגליד אלון שול
שילער אלון דער שלום עליכם זונטיק שול ווּו ַ
קאָ מיטעט.

לאָ דזש
מײנע
איך זוך דיך דאָ אוי בובאַ ַ
אין אַ בית-עלום לאַ נג
מײן
אלאַ ריתמט איך זוך דיך דאָ ַ
ליבע בובאַ און ווייס אאלילו ניט
דײן נאָ מען
ַ
איך זוך דיך דאָ ווּו ביימער
האַ לב טויטע
שטייען ווי וועכטער
שטום און עלנט אין אַ
טרויעריקן שלאָ ף דאָ
אין אַ קאַ לטן נעּצלדיקן
טאָ ג.

וואָ ס קען איך דאָ נאָ ך געאלינען
אויף די ערד באַ שמוצטע שטיינער
אײנגעבויגן ווי די
צעבראָ כענע און ַ
ביימער שטום מיט טרויער אלון
אַ ן אַ לטן ווייטאָ ג

נישטאָ קיין נאָ מען אויף די שטיינער
קיין שום צייכן אלון אַ לעבן
אותיות גאָ לדענע אלאַ רשווּונדן ווי
מײנע
דו ליבע בובאַ ַ

איך זוך דיך דאָ אין ּצוילן דאָ אין
לאָ דזש אין דעם בית עלום אין לאָ דזש
ווּו דו ביסט אויאלגעוואַ קסן דאָ
אלאַ רברענגט די קינדער יאָ רן דאָ
געטראָ אלן האָ סט דעם זיידן דאָ ווּו די
מאַ מע איז געבוירן
דאָ ווּו דער טאַ טע איז געקומען אַ
ייִ נגל נאָ ר אַ רויס אלון חדר און האָ ט
מײן
דײן קינד ַ
דײן חיהלען געאלונען ַ
ַ
מאַ מע אלול מיט טרוימען און דער
אלײער האָ ט געבויט
טאַ טע אלול מיט ַ
נײע
אַ וועלט אַ ַ

שוועסטער צוויי אין לאָ דזש געבוירן
קײן לאָ דזש בין איך געקומען
דאָ ַ
דײן
זוכן צייכנס אלון אַ לעבן אויך ַ
מײן בובאַ
לעבן אוי ַ

געאלינען האָ ב איך דעם בית
אײנגעבויגן
עלום טויטע ביימער ַ
וואַ כן איבער אַ לטע שטיינער אָ ן
דײן
אַ נאָ מען אָ ן אַ צייכןאלון ַ
מײנע
לעבן בובאַ ַ
---------------

מײן געליבטע
פֿאַ ר ַ
בײם ברעג פֿון
אין שטילקייט דאָ ַ
ים
מײן ליד פֿון אַ מאָ ל
זינג איך ַ
ווען ליבע האָ ט געברענט אין דיר
און אַ לע טרוימען טיף אין מיר
האָ סטו באַ גלייט מיט קושן
פֿול מיט טרויער

ווײסע קעפּ
די כוואַ ליעס גרינעַ ,
דער הימל עלנט בלוי אַ ליין
די זון פֿון טרויער לויפֿט אַ וועק
און לאָ זט מיך אין טרוימען

בײם ברעג פֿון ים
איך זוך דיך דאָ ַ
ווּו אונדזער חלום האָ ט געברענט
געשײנט
ַ
ווּו דער הימל האָ ט
מיט ווּונדער פֿול אין יונגע הענט

דײן בליק האָ ב איך געזען
און אין ַ
אַ שמייכל ליכטיק ווי די וועלט

בײם ברעג פֿון ים
מײן ליד ַ
איך זינג ַ
מײן האַ רץ גייט אויס פֿאַ ר יענע
ַ
צײט
ַ
ווען ליבע האָ ט געברענט אין מיר
און גאָ לדן שיין ביסטו געווען
און ביסט נאָ ך אַ לץ
----------------------------

פֿאַ ר דיר אַ ליד
מײן טאַ טעשי
פֿאַ ר דיר אַ ליד ַ
אין ייִ דיש לאַ נג אַ וועק
פֿון מיר.
מײן האַ רץ ביסטו
נאָ ר אין ַ
אין ייִ דיש דאָ
מײן זּכרון
אַ ליד אלון ַ
מײנע קינדער יאָ רן
מיט דיר אין ַ

מײן מאַ מעשי
און דו ַ
עלנט און אַ ליין אין דער פֿאַ רגאַ נגנהייט.
לאַ נג אַ וועק
ווען נאָ ר איין וואָ רט אין ייִ דיש האָ ב איך

געהאַ ט.
איין וואָ רט
מאַ מעשי
מאַ מעשי
מאַ מעשי
גענוג געווען פֿאַ ר מיר
גענוג געוווען פֿאַ ר דיר
מײן מאַ מעשי
ַ

מײן מאַ מע,
מײן טאַ טעשיַ ,
אײך ַ
פֿאַ ר ַ
אַ ליד אויף ייִ דיש
פֿון אַ ווייטיק אָ ן ווערטער
אין אַ פֿאַ ריאָ תעמטער
שפּראַ ך
אַ ליד פֿון טרויער
און פֿון ווּונדער
אַ ליד פֿון קינדער יאָ רן
לאַ נג אַ וועק
אין ווערטער אָ רעמע אין ייִ דיש
מײן האַ רץ אין ייִ דיש
ַ
גייט אויס
טאַ טעשי און מאַ מעשי
הערט זיך צו
מײן ליד
די קינדער זינגען ַ

דײנע
מײנע ,די קינדער ַ
די קינדער ַ
די קינדער זינגען
מיט פֿרייד פֿאַ ר אַ לץ
וואָ ס איז אַ וועק.

מײן טאַ טעשי
פֿאַ ר דיר אַ ליד ַ
מײן מאַ מעשי
מײן וואָ רט ַ
פֿאַ ר דיר ַ
די קינדער זינגען
די קינדער זינגען
די קינדער זינגען
פֿון דער פֿאַ רגאַ נגנהייט
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