FARBAY DI TEG MAYN FRAYNT-ֿפַארב ַײ די טעג מײַן ֿפרײַנט

Ergets dortn shteyt an altn kretshme ,
Vu mir flegn trinken zisn vayn.
Gedenkstu vi gelakht mir hobn shoen,
un oysgetroymt vi s ‘lebn darf tsu zayn ?
Farbay di teg mayn fraynt ,
Ikh benk azoy biz haynt , nokh yene
tzayt ful simkhe ful gezang
Dos lebn shaynt un lakht ,
s ‘iz yeder tog a prakht,
ven du bist yung ,
un munter iz dayn gang.
Lay lay lay lay……

Oy vi shnel , vi shnel es loyfn yorn ,
Oysgeven a velt un zikh geplogt
ven kh ‘tref dikh durkh a tsufal in der
kretshme,
volt ikh mit a shmeykhl dir gezogt :
Farbay di teg mayn fraynt ,
Ikh benk azoy biz haynt, nokh yene tzayt
ful simkhe ful gezang
Dos lebn shaynt un lakht,
S’iz yeder tog a prakht,
ven du bist yung un munter iz dayn gang.

Lay lay lay lay……

Ze ikh yene kretshme far di oygn ,
shoyn nisht mer vos iz a mol geven.
Es kukt tsu mir fun shoyb aroys a shotn,
der shotn dakht zikh dos bin ikh aleyn

,ערגעץ דָארט שטײט ַאן ַאלטען קרעטשמע
.װּו מיר ֿפלעגן טרינקען זיסן װײַן
געדענקסטו װי געלַאכט מיר הָאבן שעהן
? און אױסגעטרױמט װי ס' לעבן דַארף צו זײַן
,ֿפַארב ַײ די טעג מײַן ֿפרײַנט
איך בענק ַאזױ ביס הײַנט נָאך יענע
.צײַט ֿפול ׂשמחה ֿפול געזַאנג
דָאס לעבן שײַנט און לַאכט
ס 'איז יעדער טָאג אַ ּפרַאכט
װען דו ביסט יונג
.און מונטער איז דײַן גַאנג
....ל ַײ ל ַײ ל ַײ ל ַײ

 װי שנעל עס לױֿפן יָארן,  װי שנעל, אױ
אױסגעװען אַ װעלט און זיך געּפלָאגט
װען כ' טרעף דיך דורך אַ צוֿפַאל אין דער
, קרעטשמע
: װָאלט איך מיט אַ שמײכל דיר געזָאגט
,ֿפַארב ַײ די טעג מײַן ֿפרײַנט
 נָאך יענע, איך בענק ַאזױ ביז הײַנט
. ֿפול געזַאנג,צײַט ֿפול ׂשמחה
, דָאס לעבן שײַנט און לַאכט
,ס 'איז יעדער טָאג אַ ּפרַאכט
.װען דו ביסט יונג און מונטער איז דײַן גַאנג

......ל ַײ ל ַײ ל ַײ ל ַײ

, זע איך יענע קרעטשמע ֿפַאר די אויגן
.שױן נישט מער װָאס איז אַ מָאל געװען
, עס קוקט צו מיר ֿפון שױב ַארױס אַ שָאטן
. דָאס בין איך ַאלײן,דער שָאטן דַאכט זיך

Farbay di teg mayn fraynt
Ikh benk azoy biz haynt, nokh yene
tzayt ful simkhe ful gezang.
Dos lebn shaynt un lakht,
S’iz yeder tog a prakht,
ven du bist yung un munter iz dayn gang.

, ֿפַארב ַײ די טעג מײַן ֿפרײַנט
 נָאך יענע,איך בענק ַאזױ ביז הײַנט
.ֿפול געזַאנג, צײַט ֿפול ׂשמחה
, דָאס לעבן שײַנט און לַאכט
, ס 'איז יעדער טָאג אַ ּפרַאכט
.װען דו ביסט יונג און מונטער איז דײַן גַאנג

Lay lay lay lay….

....ל ַײ ל ַײ ל ַײ ל ַײ
Kh’ her vi s’klingt bakant mir dayn
gelekhter.
Derkenst mikh nisht mayn fraynt
kh’ derken dir koym.
Mir vern take elter nor nisht kluger
in harts vart nokh alts der zelber troym

Farbay di teg mayn fraynt ,
Ikh benk azoy biz haynt, nokh yene
tzayt ful simkhe ful gezang.
Dos lebn shaynt un lakht ,
S’ iz yeder tog a prakht ,
ven du bist yung un munter iz dayn gang.

כ'הער װי ס 'קלינגט בַאקַאנט מיר דײַן
געלעכטער
דערקענס מיך נישט מײַן ֿפרײַנט
כ'דערקען דיר קױם
, מיר װערן טַאקע עלטער נָאר נישט קלוגער
אין הַארץ ווַארט נָאך ַאלץ דער זעלבער טרױם

,ֿפַארב ַײ די טעג מײַן ֿפרײַנט
נָאך יענע, איך בענק ַאזױ ביז הײַנט
צײַט ֿפול ׂשמחה ֿפול געזַאנג
, דָאס לעבן שײַנט און לַאכט
, ס 'איז יעדער טָאג אַ ּפרַאכט
.װען דו ביסט יונג און מונטער איז דײַן גַאנג

Lay lay lay lay…..

.....ל ַײ ל ַײ ל ַײ ל ַײ

