
Zol es geyn- גיין עס זָאל   

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) 
 
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 
 
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 : 
 
 
 
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 
  
Ale tsuzamen… 
 
Zol es geyn zol es geyn vi es geyt… 
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, סיבה אַ  זיך מַאכט עס  
, בעיל ָאן זיך רוֿפט װָאס  

 דַײן און קָאּפ ןײַ ד ריא ֿפַארברענט'  ס
.מוח  

, זָארגן ֿפון זיך הױבט דו  
, מָארגן װעט עס זַײן װָאס  

.ּכוח דַײן און מוט דַײן איר רױבט עס  
 

 ַאן איז עס,  נַײעס קײן נישט איז עס
קלָאג ַאלטער  

 טרעֿפט דָאס יבעסל און רָאמַאנען
 איבערַאל

מַאן ערשטער דער הרַאשון ַאדם  
דַאן שױן הָאט געהַאט ליבע ֿפון צרות  

 איז 'ס , נַײעס קײן נישט איז 'סדען  
טָאג דער װי קלָאר  

 איך װָאס הערט און מיר ֿפָאלגט טאָ 
..  זָאג  
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