
 

GEVALT ZHE BRIDER- געװַאלט זשע ברידער   
 

 

Gevalt zhe brider vos shloft ir ? Eyns, 

tsvey,,dray, fir. 

Gevalt zhe brider vos shloft ir? Eyns ,tsvey, 
dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu zogn tilim. Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu zogn tilim. Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

 

Nisht ken tilim nor geshlofn, 

Tsu vos toygstu oyf der velt? 

Mit vos vestu kumen oyf yener velt? 

 

Gevalt zhe brider vos shloft  ir? Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

Gevalt zhe brider vos shloft ir? Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

S 'iz shoyn tsayt tsu geyn davnen. Eyns, 

tsvey, dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu geyn davnen. Eyns, 

tsvey, dray, fir. 

 

Nisht keyn tilim nisht keyn davnen, 

Nisht keyn davnen nor geshlofn, 

Tsu vos toygstu oyf der velt? 

Mit vos vestu kumen oyf yener velt? 

 

 
Gevalt zhe brider vos shloft ir? Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

Gevalt zhe brider vos shloft ir ? Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu geyn lernen, eyns, tsvey 

,dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu geyn lernen, eyns,tsvey, 

dray, fir. 

 

 
 
 

 ?װָאס שלָאֿפט איר ,געװַאלט זשע ברידער
.ֿפיר,דרַײ ,צװײ  ,אײנס  

?װָאס שלָאֿפט איר ,דערגעװַאלט זשע ברי  
.ֿפיר ,דרײַ ,צװײ  ,אײנס  

אײנס  .תהיליםס' איז שױן צַײט צו זָאגן 
ס' איז שױן צַײט צו זָאגן  .ֿפיר ,דרײַ  ,צװײ

.ֿפיר,דרַײ ,צװײ  ,אײנס. תהילים  
 
 

נָאר געשלָאֿפן תהיליםנישט קען   
?צו װָאס טױגסטו אױף דער װעלט  

מיט װָאס װעסטו קומען אױף יענער 
?װעלט  

 ?ס שלָאֿפט אירגעװַאלט זשע ברידער װָא
.ֿפיר,דרַײ  ,צװײ,אײנס   

 ?געװַאלט זשע ברידער װָאס שלָאֿפט איר
.ֿפיר ,דרײַ ,צװײ  ,אײנס  

 ,אײנס.ס 'איז שױן צַײט צו גײן דַאװנען 
.ֿפיר,דרַײ ,צװײ   

 ,אײנס .ס' איז שױן צַײט צו גײן דַאװנען
.ֿפיר,דרַײ  ,צװײ  

 
 ,נישט קײן דַאװנען תהיליםנישט קײן 

,נישט קײן דַאװנען נָאר געשלָאֿפן  
?ָאס טױגסטו אױף דער װעלט צו װ  

מיט װָאס װעסטו קומען אױף יענער 
?װעלט  

  
 ?געװַאלט זשע ברידער װָאס שלָאֿפט איר

.ֿפיר  ,דרײַ  ,צװײ,אײנס   
 ?געװַאלט זשע ברידער װָאס שלָאֿפט איר

.ֿפיר ,דרײַ  ,צװײ,אײנס   
 ,אײנס .ס' איז שױן צַײט צו גײן לערנען

.ֿפיר,דרַײ  ,צװײ  
 ,אײנס.ס' איז שױן צַײט צו גײן לערנען

.ֿפיר,דרַײ ,ײ צװ  
 
 
 
 

Polina Shepherd
(Hebrew: Tehilim , תהילים, or "praises”)



Nisht keyn tilim nisht keyn davnen, 

Nisht keyn davnen nisht keyn lernen, 

Nisht keyn lernen nor geshlofn, 

Tsu vos toygstu oyf der velt? 

Mit vos vestu kumen oyf yener velt? 

 

Gevalt zhe brider vos shloft ir? Eyns, tsvey, 

dray, fir. 

Gevalt zhe brider vos shloft ir ?Eyns, tsvey, 

,dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu zayn yidn. eyns, tsvey, 

dray, fir. 

S' iz shoyn tsayt tsu zayn yidn. eyns, tsvey, 

dray ,fir. 

 

Hert zikh ayn yidele, 

Oy, hert zikh ayn mayn zis yidele, 

Mayn zis yidele, mayn tayer yidele, 

Nor hert zikh ayn mitn sekhel, 

Mit a sakh neshome. 

Oyb nisht keyn tilim, oyb nisht keyn  lernen, 

oyb nisht keyn davnen, 

Bistu nisht keyn yid. 

Un oyb du bist nisht keyn yid iz nor 

geshlofn, 

Tsu vos toygstu oyf der velt ? 

Mit vos vestu kumen oyf yener velt ? 

 

 

 ,נישט קײן דַאװנען תהיליםנישט קײן 
 ,נישט קײן דַאװנען נישט קײן לערנען

,נישט קײן לערנען נָאר געשלָאֿפן  
?צו װָאס טױגסטו אױף דער װעלט   

מיט װָאס װעסטו קומען אױף יענער 
?װעלט  

 ?געװַאלט זשע ברידער װָאס שלָאֿפט איר
.ֿפיר ,דרײַ  ,צװײ,אײנס  

 ?ט אירעװַאלט זשע ברידער װָאס שלָאֿפג
.ֿפיר ,דרַײ  ,צװײ,אײנס   

.ס' איז שױן צַײט צו זַײן יִידן   
.ֿפיר ,דרײַ  ,צװײ,אײנס   

 ,צװײ ,אײנס.ס' איז שױן צַײט צו זַײן יִידן 
.ֿפיר,דרַײ   

 
,הערט זיך אַײן יִידעלע  

,אױ הערט זיך אַײן מַײן זיס יִידעלע  
,מַײן טַײער יִידעלע  ,מַײן זיס יִידעלע  

לכׂש ןנָאר הערט זיך אַײן מיט    
.ך נשמה מיט ַא ס  

אױב נישט קײן , תהיליםאױב נישט קײן 
ביסטו  ,אױב נישט קײן דַאװנען ,לערנען

.נישט קײן יִיד   
נָאר  ,און אױב דו ביסט נישט קײן יִיד איז

.געשלָאֿפן   
?צו װָאס טױגסטו אױף דער װעלט  

מיט װָאס װעסטו קומען אױף יענער 
?װעלט  

 


