NOR AZOY

נאָר אַזױ

Ikh in der heym gants aleyn,
Kuk durkhn fenster aroys.
Mayn vayter shtern iz kleyn ,
Un di levone iz groys.

איך אין דער הײם גאַנץ אַלײן
קוק דורך פֿון פֿענסטער אַרױס
מײַן װײַטער שטערן איז קלײן
און די לבֿנה איז גרױס

Her vi der vint funem yam,
Vigt a tsebrokhene tsvayg.
Dir iz mayn zogn vi sam,
Efsher iz beser ikh shvayg.

הער װי דער װינט פֿונעם ים
וויגט א צעבראכענע צווייג
דיר איז מײַן זאָרגן װי סם
אפֿשר איז בעסער איך שווײַג

Nor azoy ,hob ikh mut,
Zog ikh dir,vos ikh meyn,
Nor azoy iz mir gut,
Say vi say, vestu mir keyn mol nisht
farshteyn.
Nor azoy,nor azoy, nor azoy, hob ikh mut,
Zogn dir ,zogn dir ,zogn dir, vos ikh meyn
Nor azoy ,nor azoy iz mir gut Say vi say
vestu mir nisht keyn mol nisht farshteyn.

Vest efsher kumen aher
Oyfmakhn ruik di tir
Gebn a kush on bager
Zitsn dervaytert fun mir.
Glaykhgiltik vi du volst zayn,
Ergets vu eyne aleyn,
Ikh vel bahaltn mayn payn
Un gor nisht fregn dikh, neyn .
Nor azoy, hob ikh mut,
Zog ikh dir, vos ikh meyn,
Nor azoy iz mir gut,
Say vi say, vestu mir keyn mol nisht
Farshteyn.
Nor azoy ,nor azoy, nor azoy, hob ikh mut,
Zogn dir, zogn dir ,zogn dir, vos ikh meyn
Nor azoy nor azoy, iz mir gut,
Say vi say vestu mir nisht keyn mol nisht
farshteyn.

נאָר אַזױ האָב איך מוט
זאָג איך דיר װאָס איך מײן
נאָר אַזױ איז מיר גוט
סײַ װי סײַ װעסטו מיר קײן מאָל נישט פֿאַרשטײן
נאָר אַזױ נאָר אַזױ נאָר אַזױ האָב איך מוט
זאָגן דיר זאָגן דיר זאָגן דיר װאָס איך מײן
נאָר אַזױ איז מיר גוט
סײַ װי סײַ װעסטו מיר נישט קײן מאָל נישט
פֿאַרשטײן
וועסט אפֿשר קומען אַהער
אױפֿמאַכן רוי ִק די טיר
געבן אַ קוש אָן באַגער
זיצן דערװײַטערט פֿון מיר
גלײַכגילטיק װי דו װאָלסט זײַן
ערגעץ װוּ אײנע אַלײן
איך װעל באַהאַלטן מײַן פּײַן
און גאָר נישט פֿרעגן דיך נײן
נאָר אַזױ האָב איך מוט
זאָגן דיר װאָס איך מײן
נאָר אַזױ איז מיר גוט
סײַ װי סײַ װעסטו מיר קײן מאָל נישט פֿאַרשטײן
נאָר אַזױ נאָר אַזױ נאָר אַזױ האָב איך מוט
זאָגן דיר זאָגן דיר זאָגן דיר װאָס איך מײן
נאָר אַזױ נאָר אַזױ איז מיר גוט
סײַ װי סײַ װעסטו מיר נישט קײן מאָל נישט
פֿאַרשטײן

Ikh hob fun dir alts gevust,
Nor der bager iz nor mayn,
Oyb ikh vel vern bavust,
Vestu oykh andersh nisht zayn.
Ikh in der heym,gants aleyn
Kuk durkhn fenster aroys
kh’veys az mayn zorgn iz kleyn
Ober mayn shvaygn iz groys

איך האָב פֿון דיר אַלץ געװוּסט
נאָר דער באַגער איז נאָר מײַן
אױב איך װעל װערן באַװוּסט
װעסטו אױך אַנדערש נישט זײַן
איך אין דער הײם גאַנץ אַלײן
קוק דורך פֿון פֿענסטער אַרױס
ס 'הייסט אַז מײַן זאָרגן איז קלײן
אָבער מײַן שווײַגן איז גרױס

Nor azoy hob ikh mut,
Zogn dir vos ikh meyn,
Nor azoy iz mir gut,
Say vi say, vestu mir keyn mol
nisht farshteyn.

נאָר אַזױ האָב איך מוט
װאָס איך מײן, זאָגן דיר
נאָר אַזױ איז מיר גוט
 װעסטו מיר קײן מאָל, ס ַײ װי ס ַײ
נישט פֿאַרשטײן

Nor azoy, nor azoy, nor azoy ,hob ikh mut
Zogn dir, zogn dir, zogn dir ,vos ikh meyn
Nor azoy nor azoy nor azoy, iz mir gut
Say vi say vestu mir nisht keyn mol nisht
farshteyn.
Nor azoy nor azoy nor azoy, iz mir gut
Zogn dir, zogn dir vos ikh meyn,
Nor azoy, nor azoy, nor azoy ,iz mir gut
Say vi say vestu mir keynmol nisht
farshteyn.

 נאָר אַזױ האָב איך מוט, נאָר אַזױ,נאָר אַזױ
 זאָגן דיר װאָס איך מײן, זאָגן דיר,זאָגן דיר
 נאָר אַזױ איז מיר גוט, נאָר אַזױ,נאָר אַזױ
 װעסטו מיר קײן מאָל, ס ַײ װי ס ַײ
נישט פֿאַרשטײן
נאָר אַזױ נאָר אַזױ איז מיר גוט,נאָר אַזױ,
װאָס איך מײן, זאָגן דיר,זאָגן דיר
נאָר אַזױ נאָר אַזױ איז מיר גוט,נאָר אַזױ
װעסטו מירנישט פֿאַרשטײן, ס ַײ װי ס ַײ

