
FARBAY DI TEG MAYN FRAYNT- �רַײנט מַײן טעג די ��רבײַ    
 

Ergets dortn shteyt an altn kretshme , 

Vu mir flegn trinken zisn vayn. 

Gedenkstu vi gelakht mir hobn shoen, 

un oysgetroymt vi s ‘lebn darf tsu zayn ? 

 

Farbay di teg mayn fraynt , 

Ikh benk azoy biz haynt , nokh yene  

tzayt ful simkhe ful gezang 

Dos lebn shaynt un lakht , 

s ‘iz yeder tog a prakht, 

ven du bist yung , 

un munter iz dayn  gang. 

 

Lay lay lay lay…… 

 

 

Oy vi shnel , vi shnel es loyfn yorn , 

Oysgeven a velt un zikh geplogt 

ven kh ‘tref dikh durkh a tsufal in der 

kretshme, 

volt ikh mit a shmeykhl dir gezogt : 

 

Farbay di teg mayn fraynt , 

Ikh benk azoy biz haynt, nokh yene  tzayt 

ful simkhe ful gezang 

Dos lebn shaynt un lakht, 

S’iz yeder tog a prakht, 

ven du bist yung un munter iz dayn  gang. 

 

 

Lay lay lay lay…… 

 

 

Ze ikh yene kretshme far di oygn , 

shoyn nisht mer vos iz a mol geven. 

Es kukt tsu mir  fun shoyb  aroys a  shotn, 

der shotn dakht zikh dos bin ikh aleyn 

    

 

 

 

,קרעטשמע �לטען �ן שטײט רטד� ערגעץ  
.װַײן זיסן טרינקען �לעגן מיר װ�  

שעהן ה�בן מיר געל�כט װי געדענקסטו  
? זַײן צו �רףד לעבן 'ס װי אױסגעטרױמט און  

 
,�רַײנט מַײן טעג די  ��רבײַ   

יענע נ�ך הַײנט ביס �זױ בענק איך  
.געז�נג �ול "מחה �ול ַײטצ  

ל�כט און שַײנט לעבן ד�ס  
#ר�כט אַ  ט�ג יעדער איז' ס  

יונג יסטב דו װען  
.ג�נג דַײן איז ערטמונ און  

 
....לײַ  לײַ  לײַ  לײַ   

 
 

י�רן לױ�ן עס שנעל װי,  שנעל װי,  אױ   
גט�גע#ל זיך און װעלט אַ  אױסגעװען  

 דער אין צו��ל אַ  דורך דיך טרעף 'כ װען
, קרעטשמע  

: �גטגעז דיר שמײכל אַ  מיט איך װ�לט  
 

,�רַײנט מַײן טעג די ��רבײַ   
יענע נ�ך,  הַײנט זבי �זױ בענק איך  
.געז�נג �ול ,"מחה �ול ַײטצ  

, ל�כט און שַײנט לעבן ד�ס  
,#ר�כט אַ  ט�ג יעדער איז' ס  

.ג�נג דַײן איז ערטמונ און יונג יסטב דו װען  
 
 

......לײַ  לײַ  לײַ  לײַ   
 

 
, גןאוי די ��ר שמעטקרע יענע איך זע  

.געװען מ�ל אַ  איז װ�ס מער נישט שױן  
, ש�טן אַ  �רױס שױב �ון מיר צו קוקט סע  

.�לײן איך בין ד�ס ,זיך ד�כט ש�טן דער  
 
 
 

 



Farbay di teg mayn fraynt 

Ikh benk azoy biz haynt, nokh yene 

tzayt ful simkhe ful gezang. 

Dos lebn shaynt un lakht, 

S’iz yeder tog a prakht, 

ven du bist yung un munter iz dayn  gang. 

 

Lay lay lay lay…. 

 

 

Kh’ her vi s’klingt bakant mir dayn 

gelekhter. 

Derkenst mikh nisht mayn fraynt 

kh’ derken dir koym. 

Mir vern take elter nor nisht kluger 

in harts vart nokh alts der zelber troym 

 

 

 

Farbay di teg mayn fraynt , 

Ikh benk azoy biz haynt, nokh yene  

tzayt ful simkhe ful gezang. 

Dos lebn shaynt un lakht , 

S’ iz yeder tog a prakht , 

ven  du bist yung un munter iz dayn  gang. 

 

Lay lay lay lay….. 

 

 

, �רַײנט מַײן טעג די ��רבײַ   
  יענע נ�ך ,הַײנט זבי �זױ בענק איך
.געז�נג �ול, "מחה �ול ַײטצ  

, ל�כט און שַײנט לעבן ד�ס  
, #ר�כט אַ  ט�ג יעדער איז' ס  

.ג�נג דַײן איז ערטמונ און יונג יסטב דו װען  
 
 

....לײַ  לײַ  לײַ  לײַ   
 

  דַײן מיר נטב�ק� קלינגט' ס װי הער'כ
  געלעכטער
  �רַײנט מַײן נישט מיך דערקענס

קױם דיר דערקען'כ  
, ערגקלו טניש נ�ר עלטער ט�קע װערן מיר  
םטרױ זעלבער דער �לץ נ�ךרט �וו  ה�רץ אין  

 
 
 

,�רַײנט מַײן טעג די ��רבײַ   
יענע נ�ך, הַײנט זבי �זױ בענק איך  
געז�נג �ול "מחה �ול ַײטצ  

, ל�כט און שַײנט לעבן ד�ס  
, #ר�כט אַ  ט�ג יעדער איז' ס  

.ג�נג דַײן איז ערטמונ און יונג יסטב דו װען  
 
 

.....לײַ  לײַ  לײַ  לײַ   
 
 

 


