
KABARET- קַאבַארעט   

 

Ver es hot kheshek un klingers 

dertsu, 

Come here the music play. 

Froyen un meydlekh alt un yung, 

Come in the cabaret. 

Farges di zorgn bis in der fri, 

Un makht aykh a holiday. 

A gantse nakht  
nor tantst un zingt, 

Bay undz in kabaret. 

 

Alts iz derloybt, ver du zolst zayn 

Kenst trinken Gin, vayn un 

shampagnen. 

Un der iker meg zayn shiker 

Freg nit bay keynem un freg nit 

bay dir, 

S ‘iz dayne di gantse velt 

Haynt bistu kenig alts iz dayn, 

Du darfst nor hobn gelt. 

 

Money, money 

Money iz der iker haynt  
der iker fraynt der iker haynt 

Hostu money hostu fraynt  

un yeder hot dikh lib 

Hostu gistu bistu git 

Dokh shemt aykh nit  

nor hobn git 

Keyner fregt nit ver du bist 

abi du host un gist 

Der iker gib un gib 

 

 
Money….. ( ouuuh) 

Host a konto in der bank, 

bistu groys bistu groys 

װער עס הָאט כעשעק און קלינגערס 
 דערצו

ּפלײַ  קע מוסידהערע  ָאמק  
 ,רױען און מײדלעך ַאלט און יונגֿפ
.ַאבַארעטק דעָאמ אין ק  

 ,אין דער ֿפרי זֿפַארגעס די זָארגן בי
.און מַאכט אַײך ַא הָאלידַײ   

 ַא גַאנצע נַאכט 
  ,זינגט נָאר טַאנצט און

.ַאבַארעט קבַײ אונדז אין   
 

ַאלץ איז דערלױבט, װער דו זָאלסט 
 זַײן

קענסט טרינקען דזשין װַײן און 
 שַאמּפַאגנען 

 און דער עיקר מעג זַײן שיּכור
 ֿפרעג ניט בַײ קײנעם און ֿפרעג ניט

,בַײ דיר   
ע װעלט צאיז דַײנע די גַאנט'ס   

,הַײנט ביסטו קעניג ַאלץ איז דַײן  
.דו דַארֿפסט נָאר הָאבן געלט  

 
 מָאנײ מָאנײ 

,מָאנײ איז דער עיקר הַײנט   
דער עיקר הַײנט ,ר ֿפרַײנטדער עיק  

,הָאסטו ֿפרַײנט ,הָאסטו מָאנײ   
.און יעדער הָאט דיך ליב  

 הָאסטו גיסטו ביסטו גיט 
 דָאך שעמט אַײך ניט

הָאבן גיט  רנָא  
 קײנער ֿפרעגט ניט װער דו ביסט

גיסטַאבי דו הָאסט און   
 דער עיקר גיב און גיב 

 
.. ָאּוווהמָאנײ  

,בַאנק הָאסט ַא קָאנטָא אין דער  
ביסטו גרױס  ,ביסטו גרױס  



Dolar oder frank nem aroys, 
nem aroys 

Nem aroys un gib un gib,  
vestu zen, vestu zen, 

vi a yeder hot dikh lib 

Du bist klig, du bist sheyn, 

Ale shteyen bay der tir  

sara mensh, sara mensh 

Ale betn zikh bay dir, 
zay gebentsht, zay gebentsh, 

Bist der groyser oyf der velt 

sara man, sara held, 

S ‘iz nisht do keyn beser  

oyb du host nor gelt 

Hostu gistu ,bistu git 

Dokh shemt aykh nit  

nor hob un git 

Keyner fregt nit ver du bist  

abi du host un gist 

Money……. 

 

Du bist sheyn mit ale mayles 

Es un trink lakh fun ale 

Lebn dayne iz di velt  

oyb du host nor gelt 

Freg nit bay keynem 

un lakht fun der velt 

un makht dir a holiday 

alts kenstu  krign far dayn gelt 

Do inem kabaret bay undz 

Makht a lebn in kabaret. 

 

נעם ַארױס  ,דָאלַאר ָאדער ֿפרַאנק  
 נעם ַארױס

 נעם ַארױס און גיב און גיב 
 װעסטו זען װעסטו זען

 װי ַא יעדער הָאט דיך ליב
 דו ביסט קליג דו ביסט שײן

 ַאלע שטײען בַײ דער טיר 
,שטסַארַא מענ,ש טסַארַא מענ  

 ַאלע בעטן זיך בַײ דיר 
   ,געבענטשט זַײ געבענטשזַײ 

ביסט דער גרױסער אױף דער װעלט 
,סַארַא העלד ,סַארַא מַאן  

איז נישט דָא קײן בעסער'ס   
 אױב דו הָאסט נָאר געלט
 הָאסטו גיסטו ביסטו גיט 

 דָאך שעלט אַײך ניט 
 נָאר הָאב און גיט

 קײנער ֿפרעגט ניט װער דו ביסט
ַאבי דו הָאסט און גיסט   
מָאנײ   
 

יסט שײן מיט ַאלע מעלותדו ב  
 עס און טרינק לַאך ֿפון ַאלע

 לעבן דַײנע איז די װעלט 
 אױב דו הָאסט נָאר געלט 

 ֿפרעג ניט בַײ קײנעם
 און לַאכט ֿפון דער װעלט
 און מַאכט דיר ַא הָאלידײַ 

 ַאלץ קענסטו קריגן ֿפַאר דַײן געלט 
ַאבַארעט בַײ אונדזקדָא אינעם   

ַאבַארעטקמַאכט ַא לעבן אין   

 


