
 

VI LANG MEN KEN- װי לַאנג מען קען   

 

 

Baym rebn iz a simkhe haynt, 
Er hot farben ale fraynd, 
Er hot farbetn ale 
Kleyne ale groyse. 
Zayn vaybl hot gehat a kind, 
Un di bris- mile iz atsind 
Un zayne khsidim khapn shoyn arayn a 
koyse. 
  
Nisht yedn tog, aza min freyd, 
Vi lang men ken, vi lang men hot 
gezunterheyt. 
  
Di khsidim tantsn ,heybn di hent, 
Vayl undzer rebbe hot gekent 
Vayl in der toyre shteyt a nes 
min ha shamaim 
Er hot gepoylt mit zayn gebet  
Vayl got iz keyn mol nisht tsu shpet, 
Lomir ale freylekh makhn a lehaim . 
  
Nisht yedn tog, aza min freyd, 
Vi lang men ken, vi lang men hot 
gezunterheyt. 
  
Aza min yokhid iz a velt, 
Dem rebn’s vaybl shaynt un kvelt, 
Un ale khsidim shrayen Mazel Tov  
Oykh beyde. 
Aza min sheyne gedekter tish, 
A koyletsh mit gefilte fish, 
Maakholim yiddishe ,maakholim fun 
gan eden. 
  
Nisht yedn tog, aza min freyd, 
Vi lang men ken, vi lang men hot 
gezunterheyt. 
  

רבין איז ַא ׂשימחה הַײנט םבײַ   
 ער הָאט ֿפַארבען ַאלע ֿפרַײנד 

 ער הָאט ֿפַארבעטן ַאלע
 קלײנע ַאלע גרױסע

 זַײן װַײבל הָאט געהַאט ַא קינד
 און די ברית מילה איז ַאצינד 

כַאּפן שױן  חסידיםאון זַײנע   
 ַארַײן ַא ּכוסע

 
 נישט יעדן טָאג ַאזַא מין ֿפרײד

װי לַאנג מען קען װי לַאנג מען הָאט  
 געזונטערהײט

 
סידים טַאנצן הײבן די הענטחדי    
װַײל אונדזער רעבבע הָאט געקענט   
סער ּתורה שטײט ַא נװַײל אין ד   

ם ימין הַא שמ   
לט מיט זַײן געבעטועער הָאט געּפ  

װַײל גָאט איז קײן מָאל נישט צו שּפעט 
חיים.ל אַ   ןֿפרײלעך מַאכלאמיר אלע   

 
 נישט יעדן טָאג ַאזַא מין ֿפרײד 

װי לַאנג מען קען װי לַאנג מען הָאט 
 געזונטערהײט 

 
 ַאזַא מין יחיד איז ַא װעלט

  ֲ ס װַײבל שַײנט און קװעלט און ’דעם רבין
  אויך ביידעל טוֿב סידים שרַײען מזחַאלע 

 ַאזַא מין שײנע געדעקטער טיש
 ַא קױלעטש מיט געֿפילטע ֿפיש

ליםכלים יִידישע מַאכאמ  
ןֿפון גן עד   
 

דן טָאג ַאזַא מין ֿפרײדנישט יע   
װי לַאנג מען קען װי לַאנג מען הָאט  

 געזונטערהײט 
יישַארבעסלעך מיט געזָאטן ֿפל  

 מיט גריבעלעך געברָאטן ֿפרישע



Arbeslekh ,gezotn fleysh  
Mit gribelekh , gebrotn frishe 
Pupiklekh mit eyer 
oysgekokhte mit a mer 
Katshkelekh gefilte, 
glaykh fun oyvn a mekhaye ,a mekhaye 
Sisu ve simkhu gloybt in got, 
Gloybt un hot keyn moyre, 
Zol zayn freylekh undzer rebbeniu 
Er hot a groysn boyre. 
  
Nisht yedn tog, aza min freyd, 
Vi lang men ken ,vi lang men hot 
gezunterheyt 
  
 

 ּפוּפיקלעך מיט אײער 

מיט ַא מער  אכטעאױסגעק  
געֿפילטע לעךקַאטשקע  

אױװן ַא מחיה ַא מחיהגלַײך ֿפון   
ו גלױבט אין גָאטמחׂשוו ׂשיׂש  

 גלױבט אין גָאט און הָאט קײן מורא
ענִיו אונדזער רעבזָאל זַײן ֿפרײלעך   

 ער הָאט ַא גרױסן בורא 
 

 

 
נישט יעדן טָאג ַאזַא מין ֿפרײד װי לַאנג מען 

 קען װי לַאנג מען הָאט געזונטערהײט

 


