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Tsen kopikes hob ikh,
tsen vel ikh mikh layen,
Kh' vel nemen a sheyn meydele,
un geyn mit zi zikh vaylen.
Kh'vel zi traktirn, mit boxer, teytl, faygn.
Kh’vel kishn zi, zi vet lozn,
zi vet shveygn.

, צען קאָ פּיקעס האָב איך
,לײען
ַ צען װעל איך מיך
,כ' װעל נעמען אַ שײן מײדעלע
.און גײן מיט זי זיך וו ַײלען
,כ'װעל זי טראַקטירן מיט באָקסער
 פֿייגן,טײטל
, זי װעט לאָזן,כ'װעל קישן זי
. זי װעט שװײגן

Ay ay ay, vi zis un voyl un fayn
Ay ay ay, vet mit gut dort demolt zayn
(bis)

פֿײן
ַ אײ װי זיס און װױל און
ַ אײ
ַ אײ
ַ
אײ װעט מיר גוט דאָרט
ַ אײ
ַ אײ
ַ
[2]זײן
ַ דעמאָלט

Tsen kopikes hob ikh,
tsen vel ikh mikh layen,
Un ikh vel mayn sheyn meydele,
mit alts dos git farzorgn.
Un vel ikh dir koyfn ,
A sheyne halts perln,
Un ikh vel mit mayn meydel,
a khupe tekef shteln.

Ay ay ay ,vi voyl un gut un fayn,
Ay ay ay, vet mit gut dort demolst zayn
(bis)

Tsen kopikes hob ikh,
un tsen vel ikh mikh gefinen,
Ikh vel mayn sheyn meydele,
vi a kenigin badinen.
Ikh vel ir oyfboyen,
a shtibele a vunder,
Un zi vet dokh mir bringen
a file shtib mit kinder.

,צען קאָ פּיקעס האָב איך
, לײען
ַ צען װעל איך מיך
, מײן שין מײדעלע
ַ און איך װעל
. מיט אַלץ דאָס גיט פֿאַרזאָרגן
, און װעל איך דיר קױפֿן
, אַ שײנע האַלץ פּערלן
, מײן מײדעל
ַ און איך װעל מיט
. אַ חופּה תּקף שטעלן
,פֿײן
ַ אײ װי גוט און װױל און
ַ אײ
ַ אײ
ַ
אײ װעט מיר גוט דאָרט
ַ אײ
ַ אײ
ַ
[2]זײן
ַ דעמאָלט
,צען קאָ פּיקעס האָב איך
, און צען װעל איך מיך געפֿינען
,מײן שײן מײדעלע
ַ איך װעל
. װי אַ קעניגין באַדינען
,איך װעל איר אױפֿבױען
,אַ שטיבעלע אַ װוּנדער
,און זי װעט דאָך מיטברינגען
. אַ ֿפולע שטיב מיר קינדער

Ay ay ay vi gut un voyl un fayn
Ay ay ay, vet mit gut dort demolst zayn
(bis)
Tsen kopikes hob ikh,
un tsen vel ikh mikh zukhn,
Un ikh vel mayn sheyn meydele,
bakleydn un bashukhn.
Ikh vel zi bahandlen ,
Erlekh, fayn, un eydl,
Et ..zog mir libe mentshn nor
vi gefint aza meydl ?

Ay ay ay vi gut un voyl un fayn
Ay ay ay, vet mir gut dort demolst zayn
(bis)

פֿײן
ַ אײ װי גוט און װױל און
ַ אײ
ַ אײ
ַ
אײ װעט מיר גוט דאָרט
ַ אײ
ַ אײ
ַ
[2]זײן
ַ דעמאָלסט
,צען קאָ פּיקעס האָב איך
,און צען װעל איך מיך זוכן
,מײן שײן מײדעלע
ַ און איך װעל
.באַקלײדן און באַשוכן
,איך װעל זי באַהאַנדלען
, און אײדל, פֿײן
ַ ,ערלעך
,זאָג מיר ליבע מענטשן נאָר.. עט
? װי געפֿינט אַזאַ מײדל
,פֿײן
ַ אײ װי גוט און װױל און
ַ אײ
ַ אײ
ַ
אײ װעט מיר גוט דאָרט
ַ אײ
ַ אײ
ַ
[2]זײן
ַ דעמאָלסט

