Zol es geyn-זאָל עס גיין
Zol es geyn , zol es geyn vi es geyt.
Vayl dos redl , fun mazl zikh dreyt.
Haynt ken es zayn bay mir,
Un morgn ken es zayn bay dir.
Zol es geyn, zol es geyn vi es geyt.
(bis)

. זאָל זס גײן װי עס גײט,זאָל עס גיין
,  פֿון מזל זיך דרײט, װײל דאָס רעדל
ַ
, בײ מיר
ַ זײן
ַ ה ַײנט קען עס
.בײ דיר
ַ און מאָרגן קען עס ז ַײן
. זאָל זס גײן װי עס גײט, זאָל עס גיין

Es makht zikh a sibe ,
Vos ruft zikh on libe.
S’farbrent ir dayn kop un dayn
moyekh.
Du hoybt zikh fun zorgn
Vos zayn es vet morgn
Es roybt ir dayn mut un dayn koyekh

, עס מאַכט זיך אַ סיבה
, װאָס רופֿט זיך אָן ליבע
דײן
ַ ס ' פֿאַרברענט איר ד ַײן קאָ פּ און
.מוח
, דו הױבט זיך פֿון זאָרגן
, זײן עס װעט מאָרגן
ַ װאָס
.דײן כּוח
ַ דײן מוט און
ַ עס רױבט איר

Es iz nisht keyn nayes, es iz an alter
klog
Romanen un libes dos treft iberal
Odem harishon der ershter man
Tsores fun libe gehat hot shoyn dan
Den s’iz nisht keyn nayes , s’iz klor
vi der tog
To folgt mir un hert vos ikh zog :

 עס איז אַן, נײעס
ַ עס איז נישט קײן
אַלטער קלאָג
ראָמאַנען און ליבעס דאָס טרעפֿט
איבעראַל
אַדם הראַשון דער ערשטער מאַן
צרות פֿון ליבע געהאַט האָט שױן דאַן
 ס' איז, נײעס
ַ דען ס' איז נישט קײן
קלאָר װי דער טאָג
טאָ פֿאָלגט מיר און הערט װאָס איך
.. זאָג

Zol es geyn zol es geyn vi es geyt
Vayl dos redl fun mazl zikh dreyt
Haynt ken es zayn bay mir ,
Un morgn ken es zayn bay dir.
Zol es geyn , zol es geyn vi es geyt

. זאָל זס גײן װי עס גײט,זאָל עס גיין
,  פֿון מזל זיך דרײט, װײל דאָס רעדל
ַ
, בײ מיר
ַ זײן
ַ הײנט קען עס
ַ
.בײ דיר
ַ זײן
ַ און מאָרגן קען עס
. זאָל זס גײן װי עס גײט, זאָל עס גיין

Ale tsuzamen…
Zol es geyn zol es geyn vi es geyt…

אַלע צוזאַמען
 זאָל זס גײן װי עס גײט, זאָל עס גיין

