IKH HOB TSAYT IKH VEL VARTN-װאַרטן

Nishtu der tog, nishtu di vokh ,
Zolst mir nisht zogn dos.
S’iz yeder man fun mir,
fil beser nokh ,
Veyst vos, zukh dikh a tsveytn.

צײט איך װעל
ַ איך האָב

,  נישטו די װאָך, נישטו דער טאָג
.זאָלסט מיר נישט זאָגן דאָס
ס' איז יעדער מאַן פֿון מיר
, פֿיל בעסער נאָך
. זוך דיך אַ צװײטן, װײסט װאָס

Efsher vet dir zayn beser ,
In dayn lebn s’ redt greser
Efsher yo pruv in zey aleyn ,
Ikh hob tsayt ikh vel vartn.
A tsveyter vet mir farbaytn ,
Kh ‘ vel dan shteyn bloyz fun vaytn ,
Vi lang doyert dem yedes glik ,
Ikh hob tsayt ikh vel vartn.

, אפֿשר װעט דיר ז ַײן בעסער
, דײן לעבן ס' רעדט גרעסער
ַ אין
, אפֿשר יאָ פּרוּװ אין זײ אַלײן
.איך האָב צ ַײט איך װעל װאַרטן
, פֿאַרבײטן
ַ
אַ צװײטער װעט מיר
, װײטן
ַ כ' װעל דאַן שטײן בלױז פֿון
, װי לאַנג דױערט דעם יעדעס גליק
.צײט איך װעל װאַרטן
ַ איך האָב

Zogn vil ikh dir nor eyns
Az mer fun mir vet libn keyner ,
Dikh farshteyn ken nor eyner.
Im fargetern nor dir
Ikh bin ruik vest kumen ,
Besers vet nisht gefinen
Ober itzt gey gedenk es gut,
Ikh hob tsayt ikh vel vartn.

זאָגן װיל איך דיר נאָר אײנס
, אַז מער פֿון מיר װעט ליבן קײנער
דיך פֿאַרשטײן קען נאָר אײנער
אים פֿאַרגעטערן נאָר ד ִיר
, איך בין רויִק װעסט קומען
, בעסערס װעט נישט געפֿינען
, אָבער איצט גײ געדענק עס גוט
.צײט איך װעל װאַרטן
ַ איך האָב

Ikh hob keyn vert,
du bist alts far mir,
Du darfst nor gliklekh zayn.
Ikh hot dikh lib
un bin nisht beyz oyf dir,
Oy ! glik git dir a tsveyter.
Efsher vet dir zayn beser,
In dayn lebn s’ redt greser ,
Efsher yo , pruv in zey aleyn ,
Ikh hob tsayt ikh vel vartn.
A tsveyter vet mir farbaytn ,
Kh ‘vel dan shteyn bloyz fun vaytn ,
Vi lang doyert dem yedes glik ,
Ikh hob tsayt ikh vel vartn.

, איך האָב קײן װערט
, דו ביסט אַלץ פֿאַר מיר
.זײן
ַ דו דאַרפֿסט נאָר גליקלעך
איך האָב דיך ליב
, און בין נישט בײז אױף דיר
.אױ ! גליק גיט דיר אַ צװײטער
, אפֿשר װעט דיר ז ַײן בעסער
, דײן לעבן ס' רעדט גרעסער
ַ אין
, אפֿשר יאָ פּרוּװ אין זײ אַלײן
.צײט איך װעל װאַרטן
ַ איך האָב
פֿאַרבײטן
ַ
אַ צװײטער װעט מיר
, װײטן
ַ כ' װעל דאַן שטײן בלױז פֿון
, װי לאַנג דױערט דעם יעדעס גליק
.צײט איך װעל װאַרטן
ַ איך האָב

Nor koym vest zikh ibertzaygn
az gut iz nor in mayne orems ,
azoy hartsik , azoy varem ,
az dayn glik iz nor bay mir.
Dan entloyf vi fun fayer ,
Veyst az mir bistu tayer ,
Gib a trakht az ikh vart oyf dir ,
Un makht a sof tsu mayn vartn.

, איבערצײגן
ַ
נאָר קױם װעסט זיך
, מײנע אָרעמס
ַ אַז גוט איז נאָר אין
, אַזױ האַציק אַזױ װאַרעם
.בײ מיר
ַ דײן גליק איז נאָר
ַ אַז
, פֿײער
ַ דאַן אַנטלױף ווי פֿון
, טײער
ַ װײסט אַז מיר ביסטו
, גיב אַ טראַכט אַז איך װאַרט אױף דיר
.מײן װאַרטן
ַ און מאַך אַ סוף צו

