TOG AYN TOG OYS - אויס

אָג
טאָג-אָג איין
ט אָג

Paroles : J. Bock Musique : S. Harnick

Iz dos mayn meydele dos kleyne ?
Iz es dos yingele ikh ze ?
Git nor a kuk, vi shoyn dervaksn
zaynen zey?
Ven iz zi azoy sheyn gevorn ?
Ven is er oysgevaksn hoykh ?
Ersht nekhtn hobn zey geshpilt in hoyf.
Refren :
Tog ayn, tog oys, tog ayn, tog oys
Doz iz undzer loyn,
S’kerndl hot gegebn blumen,
Un iber nakht vakst oys a boym.
Tog ayn, tog oys, tog ayn, tog oys
Dos iz dayn basher,
loyfn di yorn nokh anander
trogn zey freydn mit a trer.

Zol ikh mit eytses zey farzorgn ?
Zol ikh zey helfn, zog ?
Got helf zey yederer frimorgn ,
Tog bay tog.
Zey zeen oys vi nay geboyrn
Punkt vi a nay porfolk zet oys
Iz nokh a khupe do far undz, nor bloyz ?
Refren :
Tog ayn, tog oys, tog ayn, tog oys
Dos iz dayn basher ,
loyfn di yorn nokh anander
trogn zey freydn mit a trer.

?איז דאָס מ ַײן מיידעלע דאָס קליינע
?איז עס דאָס יינגעלע איך זע
?גיט נאָר אַ קוק ווי שוין דערוואַקסן זענען זיי
? ווען איז זי אַזוי שיין געוואָרן
? ווען איז ער אויסגעוואַקסן הויך
.ערשט נעכטן האָבן זיי געשפּילט אין הויף
: רעפֿרען
, טאָג אויס- טאָג א ַײן, טאָג אויס-טאָג א ַײן
, דאָס איז אונדזער לוין
, ס'קערנדל האָט געגעבן בלומען
.און איבער נאַכט וואַקסט אויס אַ בוים
טאָג אויס- טאָג א ַײן,טאָג אויס-טאָג א ַײן
,דאָס איז ד ַײן באַשער
לויפֿן די יאָרן נאָך אַנאַנדער
.טראָגן זיי פֿריידן מיט אַ טרער
? זאָל איך מיט עצות זיי פֿאַרזאָרגן
?  זאָג, זאָל איך זיי העלפֿן
, גאָט העלף זיי יעדערער פֿרימאָרגן
.טאָג ביי טאָג
, געבוירן-זיי זעען אויס ווי נ ַײ
פּונקט ווי אַ נ ַײ פּאָרפֿאלק זעט אויס
? נאָר בלויז, איז נאָך אַ חופּה דאָ פֿאר אונדז
: רעפֿרען
טאָג אויס- טאָג א ַײן,טאָג אויס-טאָג א ַײן
,דאָס איז ד ַײן באשער
לויפֿן די יאָרן נאָך אַנאַנדער
. טראָגן זיי פֿריידן מיט אַ טרער

