
 משה גַאווענדַא, מעלבורן.  

משה גַאווענדַא איז ַאן אויסטרַאלישער זשורנַאליסט און שרַײבער. יִידיש איז געווען זַײן 

 מוטערשּצרַאך. ער איז אויאלגעווַאקסן אין מעלבורן אין ַא יִידישער היים. ער איז ַא געוועזענער 

טַאטע איז געווען ַא מיטגליד אלון שול שילער אלון דער שלום עליכם זונטיק שול ווּו זַײן 

 קָאמיטעט.

  

 לָאדזש  

איך זוך דיך דָא אוי בובַא מַײנע  

עלום לַאנג -אין ַא  בית

אלַאריתמט איך זוך דיך דָא מַײן 

ליבע בובַא און ווייס אאלילו ניט 

 דַײן נָאמען 

איך זוך דיך דָא ווּו ביימער   

 הַאלב טויטע

שטייען ווי וועכטער   

ם און עלנט אין ַא שטו

טרויעריקן שלָאף דָא 

אין ַא קַאלטן נעּצלדיקן 

 טָאג.

  

ווָאס קען איך דָא נָאך געאלינען  

אויף די ערד בַאשמוצטע שטיינער 

צעברָאכענע און אַײנגעבויגן ווי די 

ביימער שטום מיט טרויער אלון 

 ַאן ַאלטן ווייטָאג



  

נישטָא קיין נָאמען אויף די שטיינער  

צייכן אלון ַא לעבן   קיין שום

אותיות גָאלדענע אלַארשווּונדן ווי 

 דו ליבע בובַא מַײנע

  

איך זוך דיך דָא אין ּצוילן דָא אין  

לָאדזש אין דעם בית עלום אין לָאדזש 

ווּו דו ביסט אויאלגעווַאקסן דָא 

אלַארברענגט די קינדער יָארן דָא 

געטרָאאלן הָאסט דעם זיידן דָא ווּו די 

 מַאמע איז געבוירן 

דָא ווּו דער טַאטע איז געקומען ַא  

יִינגל נָאר ַארויס אלון חדר און הָאט 

דַײן חיהלען געאלונען דַײן קינד מַײן 

מַאמע אלול מיט טרוימען און דער 

טַאטע אלול מיט אלַײער הָאט געבויט 

 ַא וועלט ַא נַײע 

  

טער צוויי אין לָאדזש געבוירן שוועס 

דָא קַײן לָאדזש בין איך געקומען 

זוכן צייכנס אלון ַא לעבן אויך דַײן 

 לעבן אוי מַײן בובאַ 



געאלינען הָאב איך דעם בית  

עלום טויטע ביימער אַײנגעבויגן 

ווַאכן איבער ַאלטע שטיינער ָאן 

ַא נָאמען ָאן ַא צייכןאלון דַײן 

 לעבן בובַא מַײנע 

---------------  

 ַאר מַײן געליבטעֿפ

ון ֿפאין שטילקייט דָא בַײם ברעג 

 םי

 ַאמָאל ֿפוןזינג איך מַײן ליד 

 ווען ליבע הָאט געברענט אין דיר

 און ַאלע טרוימען טיף אין מיר

 הָאסטו בַאגלייט מיט קושן

 ול מיט טרויערֿפ

  

 ּפדי כווַאליעס גרינע, ווַײסע קע

 דער הימל עלנט בלוי ַאליין

 ט ַאוועק ֿפון טרויער לויֿפדי זון 

 און לָאזט מיך אין טרוימען 

  

 ון ים ֿפאיך זוך דיך דָא בַײם ברעג 

 ווּו אונדזער חלום הָאט געברענט 

 ווּו דער הימל הָאט געשַײנט 

 ול אין יונגע הענט ֿפמיט ווּונדער 



 און אין דַײן בליק הָאב איך געזען 

 ַא שמייכל ליכטיק ווי די וועלט

  

 ון יםֿפאיך זינג מַײן ליד בַײם ברעג 

ַאר יענע ֿפמַײן הַארץ גייט אויס 

  צַײט

 ווען ליבע הָאט געברענט אין מיר 

 און גָאלדן שיין ביסטו געווען 

 און ביסט נָאך ַאלץ 

---------------------------- 

 ַאר דיר ַא לידֿפ 

 ַאר דיר ַא ליד מַײן טַאטעשי ֿפ

 אין יִידיש לַאנג ַאוועק 

 ון מיר.ֿפ

 נָאר אין מַײן הַארץ ביסטו  

 אין יִידיש דָא 

 ַא ליד אלון מַײן זּכרון 

 מיט דיר אין מַײנע קינדער יָארן

  

 מַײן מַאמעשי  ואון ד

 ַארגַאנגנהייט.ֿפעלנט און ַאליין אין דער 

 לַאנג ַאוועק 

  ווען נָאר איין ווָארט אין יִידיש הָאב איך



 געהַאט.

 איין ווָארט 

  מַאמעשי

 מַאמעשי 

 מַאמעשי

 ַאר מיר ֿפגענוג געווען 

 ַאר דיר ֿפגענוג געוווען 

 מַײן מַאמעשי

  

 ַאר אַײך מַײן טַאטעשי, מַײן מַאמע, ֿפ

 ַא ליד אויף יִידיש 

 ון ַא ווייטיק ָאן ווערטער ֿפ

 ַאריָאתעמטער ֿפאין ַא 

 רַאך שּפ

 ון טרויער ֿפַא ליד 

 ון ווּונדער ֿפאון 

 ון קינדער יָארן ֿפַא ליד 

 לַאנג ַאוועק

 אין ווערטער ָארעמע אין יִידיש 

  מַײן הַארץ אין יִידיש

 גייט אויס

 טַאטעשי און מַאמעשי 

 הערט זיך צו

 די קינדער זינגען מַײן ליד  



 די קינדער מַײנע, די קינדער דַײנע 

 די קינדער זינגען 

 ַאר ַאלץ ֿפרייד ֿפמיט 

 ווָאס איז ַאוועק.

  

 ַא ליד מַײן טַאטעשי  ַאר דירֿפ

 ַאר דיר מַײן ווָארט מַײן מַאמעשי ֿפ

 די קינדער זינגען 

 די קינדער זינגען 

 די קינדער זינגען 

  ַארגַאנגנהייטֿפון דער ֿפ
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