
TOG  AYN TOG OYS - טטטטָאָאָאָאג אייןג אייןג אייןג איין----טטטטָאָאָאָאג אויסג אויסג אויסג אויס     
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. 
 

 
 

?ס קליינעָא מיידעלע דןַײס מָאאיז ד  
?ס יינגעלע איך זעָאאיז עס ד  

?קסן זענען זייַאווי שוין דערוו   קוק ַאר ָאנ  גיט  
 
 

רןָאזוי שיין געווַא ווען איז זי ?  
? קסן הויךַאווען איז ער אויסגעוו  

.ילט אין הויףּפזיי געש בןָאנעכטן ה  ערשט  
 

:רען ֿפרע  
 

  ,ג אויסָאט-ןַײג אָאט ,ג אויס ָאט-ןַײג אָאט
,  ס איז אונדזער לויןָאד  
, ט געגעבן בלומעןָאקערנדל ה'ס  

. בויםַאקסט אויס ַאכט ווַאאון איבער נ  
ג אויס ָאט-ןַײג אָא ט,סג אויָאט-ןַײג אָאט  
,שערַאן בַײס איז דָאד  

נדערַאנַאך ָארן נָאן די יֿפלוי  
. טרערַאריידן מיט ֿפגן זיי ָאטר  

 
 

? רגןָארזֿפַאל איך מיט עצות זיי ָאז  
? גָא ז, ןֿפהעלל איך זיי ָאז  
  ,רגןָארימֿפט העלף זיי יעדערער ָאג
.גָאג ביי טָאט  

  ,געבוירן-ַײזיי זעען אויס ווי נ
אלק זעט אויסֿפרָאּפ ַײ נַא ונקט וויּפ  

? ר בלויזָאנ,  אר אונדזֿפ ָאה דּפ חוַאך ָאאיז נ  
 

:רען ֿפרע  
 

ג אויסָאט-ןַײג אָאט ,ג אויסָאט-ןַײג אָאט  
,ן באשערַײס איז דָאד  

נדערַאנַאך ָארן נָאן די יֿפלוי  
  . טרערַאריידן מיט ֿפגן זיי ָאטר

 


