How Much is That
Pickle in The Window?

אַאָ מוטש איז דאַט
װינדא
ָ
פּיקל אין דע

Mickey Katz
How Much Is That Pickle In The
Window?
The one that’s on top of the pile
Zog mir vifu kost that pickle in the
windows
I do hope that these are for sale

? ָאַאָ מוטש איז דאַט פּיקל אין דע װינדא
דע אָואַן דאַט'ס אָנ טאָ פּ אָװ דע פּ ַײל
זאָג מיר װיפֿו קאָסט דאַט פּיקל אין דע
? ָװינדא
.אײ דו האָ פּ דאַט דיז אַר פֿאָר סײל
ַ

A pickele iz gut far a doggie
O salami what’s I’d like a brik
But never mix pickles with ice cream
Because pickle and ice cream don’t mix

אַ פּיִעקעל איז גוט פֿאַר אַ דאָגי
לײק אַ בריק
ַ 'אײ וואַט א ַײ ד
ַ אָ סאַלאַמי
אײז קרים
ַ בוט נעװער מיקס פּיקל װיװ
אײז קרים דאָנט מיקס
ַ ביקאָז פּיקל אַנד

How Much Is That Pickle In The
Window?
Is it sweet oder sauer mr Boykin
I want me a pickele a big one
Because a pickle too small is a jerkin

? ָאַאָ מוטש איז דאַט פּיקל אין דע װינדא
איז איט סװיט אָדער זױער מיסטער
?בויקין
אײ וואַנט אַ פּיקעלע אַ ביג וואַן
ַ
ביקאז אַ פּיקל טו סמאַל איז א ד'זשערקין

I read in the papers
there are burglars
A ganev who robs you in bed
A pickle will come in so a handy
With a pickle I will break him his
head.
I will give him such a zets

אײ רעד אין דע פּײפּער
ַ
דער אַר בורגלאַרז
אַ גנב דאַט ראָבס יו אין בעד
אַ פּיקל װיל קאָם אין סאָ אַ הענדי
אײ װיל ברעק אים היז העד
ַ װיװ אַ פּיקל
.אײ װיל גיװ אים סוטש אַ זעץ
ַ

I don’ t want a knisher or a blintze
Oh my doddi in the window come
shnel
Please that take beauuuuuuutiful
pickle the window
But don’t loose your hand in their
bell
Behave,friends, buy kosher pikelakh
to be sure

אײ דאָנט װאַנט אַ קנישער אָר אַ בלינצע
ַ
אָ מ ַײ דאָדי אין דע װינדאָ קאָם שנעל
פּליז דאַט ביווווווטיפֿול פּיקל אין דע
ָװינדא
בוּט דאָנט לאָוז יור האַנד אין דער בעל
בײ כּשר פּיקעלאַך
ַ בעהײװ פֿרענדז
טו בי שור

How much is the pickle in the window
The one that’s on top of der gantser
pile
How much is that sheyne pickele in
the window
Oy I do hope that pickle for sale
O pickle saur, pickle galik, pickle
knobl, pickle cucumbers,
Be Happy also broder

? ָאַאָ מוטש איז דע פּיקל אין דע װינדא
דע אָואַן דאַץ אָן טפּ אױף די גאַנצער פּייל
אַאָ מוטש איז דאַט שײנע פּיקעלע אָין דע
? ָװינדא
אײ דו האָ פּ דאַט פּיקל פֿאָר סײל
ַ אױ
פּיקל קנאָבל, פּיקל גאַליק, אױ פּיקל זויער
פּיקל קוקומבערז,
בי אַ פּי אָלסאָ בראָדער

