
TEY FAR TSVEY-טײ ֿפַאר צװײ 

 

Paroles originales : Irving Caesar et musique : Vincent Youmans , de la comédie datant de 1925 : 

 " No, No, Nanette". Paroles en Yiddish : Herman Yablokoff 

Shtel zikh for, mir beyde nor, 
Mir tsvey oyf tey , mit tey far tsvey, 
Nor ikh un dir, biz in der fri aleyn… 
La la la la la la 
 
Keyner vet shtern dos ken ikh dir shvern 
Keyn fraynt, keyn bakante ,keyn shviger 
keyn tante 
Mir veln shpatsirn, zikh amuzirn, 
harts mayn. 
Tog un nakht, mit libes prakht 
Farbrengen mir, nor ikh mit dir 
S ‘vet vern fir, tsvey kinderlekh 
Nokhdem la la la la la  
 
A yingele, a meydele, 
Der yung far mir, un di moyd far dir 
Mit glik on shir dort boyen mir a heym 
La la la la la 
 
Keyner vet shtern ,dos ken ikh dir shvern, 
Keyn fraynt, keyn bakante ,keyn shviger 
,keyn tante 
Mir veln shpatsirn ,zikh amuzirn harts 
mayn. 
 
Tog un nakht, mit libes prakht 
Farbrengen mir, nor ikh mit dir 
S ‘vet vern fir, tsvey kinderlekh, 
Nokhdem la la la la la  
A yingele, a meydele, 
Der yung far mir, un di moyd far dir, 
 
Tsvey oyf tey un tey far tsvey  
ha ha ha ha ha ha aleyn 

,מיר בײדע נָאר ,שטעל זיך ֿפָאר  
,מיט טײ ֿפַאר צװײ ,מיר צװײ אױף טײ   
...ביז אין דער ֿפרי ַאלײן,נָאר איך און דיר    
לַא לַא לַא לַא לַא   
  

דָאס קען איך דיר שװערן  ,קײנער װעט שטערן
קײן שװיגער,קײן בַאקַאנטע  ,קײן ֿפרַײנט  

 קײן טַאנטע 
 .זיך ַאמוזירן הַארץ מַײן ,מיר װעלן שּפַאצירן

רַאכטּפ בעסלי יטמ ,טָאג און נַאכט  
מיט דיר איך רנָא ,ברענגען מירֿפַאר  

ערלעךדערן ֿפיר צװײ קינווװעט 'ס   
לַא לַא לַא לַא לַא, ם נָאכדע  

 
 

  ,ַא מײדעלע,ַא יִינגעלע 
און די מױד ֿפַאר דיר,ונג ֿפַאר מיר ידער   

ַא הײם  ,דָארט בױען מיר ,ורעמיט גליק ָאן שי
....לַא לַא לַא לַא לַא  

 
 דָאס קען איך דיר שװערן ,קײנער װעט שטערן

,קײן שװיגער ,קײן בַאקַאנטע ,קײן ֿפרַײנט  
 קײן טַאנטע

.הַארץ מַײן,ַאמוזירן  זיך,מיר װעלן שּפַאצירן   
 

  
,רַאכטּפעס בלי יטטָאג און נַאכט מ  

מיט דיר איך רנָא ,ברענגען מירֿפַאר  
,ערלעךדצװײ קינ,ערן ֿפיר ווװעט  'ס  

לַא לַא לַא לַא לַא  ...נָאכדעם  
,ַא מײדעלע ,יִינגעלע ַא  

,און די מױד ֿפַאר דיר ,ונג ֿפַאר מירידער   
 

אױף טײ און טײ ֿפַאר צװײצוויי   
.הַא הַא הַא הַא הַא הַא ַאלײן  

 

 

 


