KABARET-קאַבאַרעט
Ver es hot kheshek un klingers
dertsu,
Come here the music play.
Froyen un meydlekh alt un yung,
Come in the cabaret.
Farges di zorgn bis in der fri,
Un makht aykh a holiday.
A gantse nakht
nor tantst un zingt,
Bay undz in kabaret.

װער עס האָט כעשעק און קלינגערס
דערצו
פּלײ
ַ קאָמ הערע דע מוסיק
,פֿרױען און מײדלעך אַלט און יונג
.קאָמ אין דע קאַבאַרעט
,פֿאַרגעס די זאָרגן ביז אין דער פֿרי
. האָלידײ
ַ
אײך אַ
ַ און מאַכט
אַ גאַנצע נאַכט
,נאָר טאַנצט און זינגט
. בײ אונדז אין קאַבאַרעט
ַ

Alts iz derloybt, ver du zolst zayn
Kenst trinken Gin, vayn un
shampagnen.
Un der iker meg zayn shiker
Freg nit bay keynem un freg nit
bay dir,
S ‘iz dayne di gantse velt
Haynt bistu kenig alts iz dayn,
Du darfst nor hobn gelt.

 װער דו זאָלסט,אַלץ איז דערלױבט
זײן
ַ
װײן און
ַ קענסט טרינקען דזשין
שאַמפּאַגנען
זײן שיכּור
ַ און דער עיקר מעג
בײ קײנעם און פֿרעג ניט
ַ פֿרעג ניט
, בײ דיר
ַ
דײנע די גאַנטצע װעלט
ַ ס 'איז
,דײן
ַ הײנט ביסטו קעניג אַלץ איז
ַ
.דו דאַרפֿסט נאָר האָבן געלט

Money, money
Money iz der iker haynt
der iker fraynt der iker haynt
Hostu money hostu fraynt
un yeder hot dikh lib
Hostu gistu bistu git
Dokh shemt aykh nit
nor hobn git
Keyner fregt nit ver du bist
abi du host un gist
Der iker gib un gib

Money….. ( ouuuh)
Host a konto in der bank,
bistu groys bistu groys

מאָנײ מאָנײ
, הײנט
ַ מאָנײ איז דער עיקר
הײנט
ַ  דער עיקר,פֿרײנט
ַ דער עיקר
, פֿרײנט
ַ האָסטו, האָסטו מאָנײ
.און יעדער האָט דיך ליב
האָסטו גיסטו ביסטו גיט
אײך ניט
ַ דאָך שעמט
נאָר האָבן גיט
קײנער פֿרעגט ניט װער דו ביסט
אַבי דו האָסט און גיסט
דער עיקר גיב און גיב
 אָ וּווה..מאָנײ
,האָסט אַ קאָנטאָ אין דער באַנק
 ביסטו גרױס,ביסטו גרױס

Dolar oder frank nem aroys,
nem aroys
Nem aroys un gib un gib,
vestu zen, vestu zen,
vi a yeder hot dikh lib
Du bist klig, du bist sheyn,
Ale shteyen bay der tir
sara mensh, sara mensh
Ale betn zikh bay dir,
zay gebentsht, zay gebentsh,
Bist der groyser oyf der velt
sara man, sara held,
S ‘iz nisht do keyn beser
oyb du host nor gelt
Hostu gistu ,bistu git
Dokh shemt aykh nit
nor hob un git
Keyner fregt nit ver du bist
abi du host un gist
Money…….
Du bist sheyn mit ale mayles
Es un trink lakh fun ale
Lebn dayne iz di velt
oyb du host nor gelt
Freg nit bay keynem
un lakht fun der velt
un makht dir a holiday
alts kenstu krign far dayn gelt
Do inem kabaret bay undz
Makht a lebn in kabaret.

 נעם אַרױס,דאָלאַר אָדער פֿראַנק
נעם אַרױס
נעם אַרױס און גיב און גיב
װעסטו זען װעסטו זען
װי אַ יעדער האָט דיך ליב
דו ביסט קליג דו ביסט שײן
בײ דער טיר
ַ אַלע שטײען
,סאַראַ מענטש, סאַראַ מענטש
בײ דיר
ַ אַלע בעטן זיך
,זײ געבענטש
ַ זײ געבענטשט
ַ
ביסט דער גרױסער אױף דער װעלט
, סאַראַ העלד,סאַראַ מאַן
ס 'איז נישט דאָ קײן בעסער
אױב דו האָסט נאָר געלט
האָסטו גיסטו ביסטו גיט
אײך ניט
ַ דאָך שעלט
נאָר האָב און גיט
קײנער פֿרעגט ניט װער דו ביסט
אַבי דו האָסט און גיסט
מאָנײ
דו ביסט שײן מיט אַלע מעלות
עס און טרינק לאַך פֿון אַלע
דײנע איז די װעלט
ַ לעבן
אױב דו האָסט נאָר געלט
בײ קײנעם
ַ פֿרעג ניט
און לאַכט פֿון דער װעלט
האָלידײ
ַ
און מאַכט דיר אַ
דײן געלט
ַ אַלץ קענסטו קריגן פֿאַר
בײ אונדז
ַ דאָ אינעם קאַבאַרעט
מאַכט אַ לעבן אין קאַבאַרעט

