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Paroles : Shike Driz   Musique  :Josh Waletzky 

Gis mir on, mayn tayere 
a glezele mit vayn  
Lekhaïm lomir trinken  
gezunt zolt ir mir zayn  
Lekhaïm lomir trinken,  
gezunt zolt ir mir zayn!  
 
Gehert hob ikh dertseyln,  
az in dem vayn dem altn  
hot aleyn der zeydenyu  
dem nigndl bahaltn  
Gis mir on mayn tayere 
a glezele mit vayn 
Lekhaïm lomir trinken  
gezunt zolt ir mir zayn (bis) 
 
Ay ay ay a glezele mit vayn  
Ay ay ay gezunt zolt ir mir zayn (bis) 
 
Gehert hob ikh dertseyln 
Un s'iz mistome kayn lign  
az in der tsveyter koyse 
Darf gelign  dem zeydns nign 
 
Gis mir on mayn tayere  
a bekherl mit vayn  
Far ale mayne libe 
Gezunt zolt ir mir zayn (bis) 
 
Ay ay ay a bekherl mit vayn  
Ay ay ay gezunt zolt ir mir zayn (bis) 
 
Gehert hob ikh dertseyln 
Dortn muz es lign  
oyfn dno fun driter koyse  
der nign shebenign 
Gis mir on mayn tayere  
dem shenstn bestn vayn  
Un oystrinken lekhaïm 
a nigun vos iz sheyn 
 
Ay ay ay a bekherl mit vayn  
Ay ay ay gezunt zolt ir mir zayn (bis) 

 גיס מיר ָאן, מַײן טַײערע 
 ַא גלעזעלע מיט װַײן 

לָאמיר טרינקען לחיִים  
 געזונט זָאלט איר מיר זַײן 

לָאמיר טרינקען לחיִים  
  געזונט זָאלט איר מיר זַײן 

 
ןדערצײל געהערט הָאב איך  

 ַאז אין דעם װַײן דעם ַאלטן
הָאט ַאלײן דער זײדעניו
 דעם ניגונדל בַאהַאלטן

מַײן טַײערעגיס מיר ָאן   
  װַײןַא גלעזעלע מיט 

לָאמיר טרינקען לחיִים  
יר מיר זַײן געזונט זָאלט א  

  
 אַײ אַײ אַײ ַא גלעזעלע מיט װַײן 

 אַײ אַײ אַײ געזונט זָאלט איר מיר זַײן 
 

 געהערט הָאב איך דערצײלן 
קַײן ליגן מאאון ס'איז מסּת  

 ַאז אין דער צװײטער ּכוסע
ניגון דַארף געליגן דעם זײדנס  

 
 גיס מיר ָאן מַײן טַײערע 

 ַא בעכערל מיט װַײן 
 ֿפַאר ַאלע מַײנע ליבע

 געזונט זָאלט איר מיר זַײן 
  

 אַײ אַײ אַײ ַא בעכערל מיט װַײן
 אַײ אַײ אַײ געזונט זָאלט איר מיר זַײן 

  
 געהערט הָאב איך דערצײלן 

 דָארטן מוז עס ליגן 
 אױֿפן דנָא ֿפון דריטער ּכוסע

ןוניגניגון שבדער   
 גיס מיר ָאן מַײן טַײערע

 דעם שענסטן בעסטן װַײן 
  לחיִיםאון אױסטרינקען 

ן ַא ניגון װָאס איז שײ  
 

 אַײ אַײ אַײ ַא בעכערל מיט װַײן
געזונט זָאלט איר מיר זַײן אַײ אַײ אײַ 


