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  און גָאט איז איינער
אחד מי „יידישער ווַאריַאנט פון ; ּפסח ליד(

 )”יודע
 

 ,און גָאט איז איינער
 ,און איינער איז דָאך גָאט
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן און ווער קען ציילן

 ?ווָאס צוויי בַאדַײט
 

 ,צוויי זַײנען די לוחות
 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,און ווער קען ציילן ווער קען ריידן
 ?ווָאס דרַײ בַאדַײט

 
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן און ווער קען ציילן

Un Got iz eyner 
(Pesakh lid; yidishe varyant fun “Ekhod mi 
yoydeya”) 
 
Un Got iz eyner, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn un ver ken tseyln, 
Vos tsvey badayt? 
 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn un ver ken tseyln, 
Vos dray badayt? 
 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn un ver ken tseyln, 
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 ?ווָאס פיר בַאדַײט
 

 ,נען די נשיםפיר זַײ
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן און ווער קען ציילן

 ?ווָאס פינף בַאדַײט
 

 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,י נשיםפיר זַײנען ד

 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן

 ?ווָאס זעקס בַאדַײט
 

 ,זעקס איז די משנה
 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

Vos fir badayt? 
 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yyisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn un ver ken tseyln, 
Vos finf badayt? 
 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos zeks badayt? 
 
Zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
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 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן
 ?ווָאס זיבן בַאדַײט

 
 .דער זיבעטער טָאג איז שבת

 ,זעקס איז די משנה און
 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן

 ?ט בַאדַײטווָאס ַאכ
 

 ,ַאכט איז די מילה
 .דער זיבעטער טָאג איז שבת

 ,זעקס איז די משנהאון 
 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos zibn badayt? 
 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos akht badayt? 
 
Akht iz di mile, 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
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 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, שראליקי, וויי, אוי
 , ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן
 ?ווָאס נַײן בַאדַײט

 
 ,דער נַײנטער חודש איז די געווינערן

 ,דער ַאכטער טָאג איז מילה
 .דער זיבעטער טָאג איז שבת

 ,זעקס איז די משנהאון 
 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,תצוויי זַײנען די לוחו

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן
 ?ווָאס צען בַאדַײט

 
 ,צען זַײנען די עשרת הדברות

 ,דער נַײנטער חודש איז געווינערן
 ,דער ַאכטער טָאג איז מילה

 .זיבעטער טָאג איז שבתדער 
 ,זעקס איז די משנהאון 

Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos nayn badayt? 
 
Der naynter khoydesh iz di gevinerin, 
Der akhter tog iz di mile, 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos tsen badayt? 
 
Tsen zaynen di aseres hadibres, 
Der naynter khoydesh iz di gevinerin, 
Der akhter tog iz di mile, 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
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 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן
 ?ווָאס עלף בַאדַײט

 
 ,עלף זַײנען די שטערן

 ,צען זַײנען די עשרת הדברות
 ,דער נַײנטער חודש איז געווינערן

 ,דער ַאכטער טָאג איז מילה
 .דער זיבעטער טָאג איז שבת

 ,זעקס איז די משנהאון 
 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות

 ,ען די לוחותצוויי זַײנ
 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,מה נדבר ומה נסּפר

 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי
 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן

 ?ווָאס צוועלף בַאדַײט

Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos elf badayt? 
 
Elf zaynen di shtern, 
Tsen zaynen di aseres hadibres, 
Der naynter khoydesh iz di gevinern, 
Der akhter tog iz di mile, 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos tsvelf badayt? 
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 ,צוועלף זַײנען די שבטים
 ,עלף זַײנען די שטערן

 ,צען זַײנען די עשרת הדברות
 ,ןיַײנטער חודש איז געווינערדער נ

 ,דער ַאכטער טָאג איז מילה
 .דער זיבעטער טָאג איז שבת

 ,זעקס איז די משנהאון 
 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות
 ,צוויי זַײנען די לוחות

 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

 
 ,ר ומה נסּפרמה נדב
 ,פריילעך, ישראליק, וויי, אוי

 ,ווער קען ריידן
 ,ווער קען ציילן

 ?ווָאס דרַײצן בַאדַײט
 

 ,מצווה⸗דער דרַײצנטער יָאר איז בר
 ,צוועלף זַײנען די שבטים
 ,עלף זַײנען די שטערן

 ,צען זַײנען די עשרת הדברות
 ,דער נַײנטער חודש איז געווינערן

 ,דער ַאכטער טָאג איז מילה
 .זיבעטער טָאג איז שבת דער
 ,זעקס איז די משנהאון 

 ,פינף זַײנען די חומשים
 ,פיר זַײנען די נשים
 ,דרַײ זַײנען די אבות

 
Tsvelf zaynen di shvotim, 
Elf zaynen di shtern, 
Tsen zaynen di aseres hadibres, 
Der naynter khoydesh iz di gevinerin, 
Der akhter tog iz di mile, 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 
Ma nedáber ma nesáper, 
Oy, vey, Yisrolik, freylekh, 
Ver ken reydn, 
Ver ken tseyln, 
Vos draytsn badayt? 
 
Der draytsnter yor iz bar-mitsve, 
Tsvelf zaynen di shvotim, 
Elf zaynen di shtern, 
Tsen zaynen di aseres hadibres, 
Der naynter khoydesh iz gevinern, 
Der akhter tog iz di mile, 
Der zibeter tog iz shabes. 
Un zeks iz di mishne, 
Finf zaynen di khumoshim, 
Fir zaynen di noshim, 
Dray zaynen di oves, 
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 ,צוויי זַײנען די לוחות
 ,און איינער איז דָאך גָאט
 ,און גָאט איז איינער
 .און ווַײטער קיינער

Tsvey zaynen di lukhes, 
Un eyner iz dokh Got, 
Un Got iz eyner, 
Un vayter keyner. 
 


