
IKH HOB TSAYT IKH VEL VARTN- װַארטן װעל איך צַײט הָאב איך   

 

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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
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. 

, װָאך די נישטו , טָאג דער נישטו  
.דָאס זָאגן נישט מיר זָאלסט  

מיר ֿפון מַאן יעדער איז 'ס  
, נָאך בעסער ֿפיל  

.צװײטן אַ  דיך זוך , װָאס װײסט  
 

, בעסער ןײַ ז דיר װעט ֿפשרא  
, גרעסער רעדט 'ס לעבן דַײן אין  
, ַאלײן זײ אין ּפרּוװ יאָ  ֿפשרא  

.װַארטן װעל איך ַײטצ הָאב איך  
, ֿפַארבַײטן ירמ װעט צװײטער אַ   
, װַײטן ֿפון בלױז שטײן דַאן װעל 'כ  

, גליק יעדעס דעם דױערט לַאנג װי  
.װַארטן װעל איך צַײט הָאב איך  

 
 

אײנס נָאר דיר איך װיל ןזָאג  
, קײנער ליבן װעט מיר ֿפון מער ַאז  
אײנער נָאר קען ֿפַארשטײן דיך  

רדיִ  נָאר ערןֿפַארגעט אים  
, קומען װעסט רוִיק בין ךאי  
, געֿפינען נישט װעט עסערסב  

, גוט עס געדענק גײ איצט ָאבער  
.װַארטן װעל איך צַײט הָאב איך  

 
, װערט קײן הָאב איך  
, מיר ֿפַאר ַאלץ סטבי דו  
.זַײן גליקלעך נָאר דַארֿפסט דו  

  ליב דיך בָאה איך
, דיר אױף בײז נישט בין און  
.צװײטער אַ  דיר גיט גליק ! אױ  

 
, בעסער ןײַ ז דיר װעט ֿפשרא  

, גרעסער רעדט 'ס לעבן דַײן אין  
, ַאלײן זײ אין ּפרּוװ יאָ  ֿפשרא  

.װַארטן װעל איך צַײט הָאב איך  
ֿפַארבַײטן ירמ װעט צװײטער אַ   
, װַײטן ֿפון בלױז שטײן דַאן װעל 'כ  

, גליק יעדעס דעם דױערט לַאנג װי  
.װַארטן װעל איך צַײט הָאב איך   



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. 

, איבערצַײגן זיך װעסט קױם נָאר  
, מסָארע מַײנע אין נָאר איז גוט ַאז  

, װַארעם ַאזױ הַאציק ַאזױ  
.מיר בײַ  נָאר איז גליק דַײן ַאז  

 
, ֿפַײער וןֿפ ווי נטלױףַא דַאן  

, טַײער ביסטו מיר ַאז װײסט  
, דיר אױף װַארט איך ַאז טרַאכט אַ  גיב  
.װַארטן מַײן וצ סוף אַ  מַאך און  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


