BAYM TAYKHELE -בײַ ם טײַ כעלע
Lig ikh mir baym taykhele,
eynzam un fartrakht.
vakst bald oys a meydele,
kukt oyf mir un lakht.
vos bagerstu, meydele,
sheyninke,fun mir ?
bodn zikh in taykhele,
shem ikh zikh far dir.

,טײכעלע
ַ בײם
ַ ליג איך מיר
.אײנזַאם און ֿפַארטרַאכט
,װַאקסט בַאלד אױס ַא מײדעלע
.קוקט אױף מיר און לַאכט
, מײדעלע,װָאס בַאגערסטו
?  ֿפון מיר,שײנינקע
,טײכעלע
ַ בָאדן זיך אין
.שעם איך זיך ֿפַאר דיר

Shem zikh nisht, sheyn meydele,
megst in taykh arayn.
kh´shver bay mayn nemones dir,
kh´vel nisht kukn, neyn.
kh´gloyb dir nisht, mayn yingele,
shvern iz keyn kunts.
ir shvert oft, mir gloybn aykh,
dan genart ir undz.

, שײן מײדעלע,שעם זיך נישט
.ַארײן
ַ
טײך
ַ מעגסט אין
,מײן נאמנות דיר
ַ בײ
ַ כ´שװער
. נײן,כ´װעל נישט קוקן
,מײן ייִנגעלע
ַ ,כ´גלױב דיר נישט
.שװערן איז קײן קונץ
,אײך
ַ  מיר גלױבן,איר שװערט ָאֿפט
.דַאן גענַארט איר אונדז

Ven du gloybst mayn shvue nisht,
meynst ikh bin vi zey,
bind ikh mir di oygn tsu,
fest mit kniplekh tsvey.
kukstu ober, yingele,
kh´vorn dikh atsind,
vestu oyf an emesn,
heyzerik un blind.

 מײנסט,מײן שֿבועה נישט
ַ װען דו גלױבסט
,איך בין װי זײ
,בינד איך מיר די אױגן צו
.ֿפעסט מיט קניּפלעך צװײ
, ייִנגעלע,קוקסטו ָאבער
,כ´װָארן דיך ַאצינד
,װעסטו אױף ַאן אמתן
.הײזעריק און בלינד

Lig ikh mir baym taykhele,
ze ikh nisht keyn sheyn,
her ikh vi dos meydele
shpringt in taykh arayn.
her ikh vi zi lakht un zingt,
s´hert zikh vayt ir shtim.
oy, ven du volst, yingele,
zen vi fayn ikh shvim.

,טײכעלע
ַ בײם
ַ ליג איך מיר
,זע איך נישט קיין שײן
הער איך װי דָאס מײדעלע
.ַארײן
ַ
טײך
ַ שּפרינגט אין
,הער איך װי זי לַאכט און זינגט
.װײט איר שטים
ַ ס´הערט זיך
, װען דו װָאלסט,אױ
.ֿפײן איך שװים
ַ  זען װי,ייִנגעלע

Her ikh vi zi lakht un zingt.
kuk nisht, verst bald blind,
oy, vi heys iz yingele, s´vaserl atsind.
kum aroys shoyn meydele,
kh´halt shoyn mer nisht oys.
kuk nisht, kuk nisht, yingele,
kh’ gey fun taykh aroys.

.הער איך װי זי לַאכט און זינגט
, װערסט בַאלד בלינד,קוק נישט
, װי הײס איז ייִנגעלע,אױ
.ס´װַאסערל ַאצינד
,קום ַארױס שױן מײדעלע
.כ´הַאלט שױן מער נישט אױס
, ייִנגעלע, קוק נישט,קוק נישט
טײך ַארױס
ַ כ´גײ ֿפון
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