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Tsen kopikes hob ikh, 

tsen vel ikh mikh layen, 

Kh' vel nemen a sheyn meydele, 

un geyn mit zi  zikh   vaylen. 

Kh'vel zi traktirn, mit boxer, teytl, faygn. 

Kh’vel kishn zi, zi vet lozn, 

zi vet shveygn. 

 

Ay ay  ay, vi zis un voyl un fayn 

Ay ay  ay, vet mit gut dort demolt zayn 

(bis) 

 

 
Tsen kopikes hob ikh, 

tsen vel ikh mikh layen, 

Un ikh vel mayn sheyn meydele, 

mit alts dos git farzorgn. 

Un vel ikh dir koyfn , 

A sheyne  halts perln, 

Un ikh vel mit mayn meydel, 

 a khupe tekef shteln. 
 

 
Ay ay  ay ,vi voyl un gut  un fayn, 

Ay ay  ay, vet mit gut dort demolst zayn 

(bis) 

 

 
Tsen kopikes hob ikh, 

un  tsen vel ikh mikh gefinen, 

Ikh vel mayn sheyn meydele, 

vi a kenigin badinen. 

Ikh vel ir oyfboyen, 

a shtibele a vunder, 

Un zi vet dokh mir bringen 

a file shtib mit kinder. 

 

,צען קָאּפיקעס הָאב איך   
,לַײען צען װעל איך מיך  

,װעל נעמען ַא שײן מײדעלע 'כ  
.עןלײַ זיך וו זיאון גײן מיט   

 קסער,זי טרַאקטירן מיט בָא לכ'װע
יגןיֿפ ,טײטל  

  ,זי װעט לָאזן ,זי ןװעל קישכ'
.זי װעט שװײגן   

 
 אַײ אַײ אַײ װי זיס און װױל און ֿפַײן

רט דָא אַײ אַײ אַײ װעט מיר גוט
]2[זַײן לטָאדעמ  

  
 

,צען קָאּפיקעס הָאב איך  
,לַײען  צען װעל איך מיך  

,און איך װעל מַײן שין מײדעלע   
.מיט ַאלץ דָאס גיט ֿפַארזָארגן   

,און װעל איך דיר קױֿפן   
,ַא שײנע הַאלץ ּפערלן   

,און איך װעל מיט מַײן מײדעל   
.ף שטעלן ַא חוּפה ּתק  

 

 
,און ֿפַײן װױל און גוטאַײ אַײ אַײ װי   

רט דָא אַײ אַײ אַײ װעט מיר גוט
]2[זַײן לטָאדעמ  

 
 

,צען קָאּפיקעס הָאב איך  
,געֿפינען  איך מיךון צען װעל א  

,איך װעל מַײן שײן מײדעלע  
.װי ַא קעניגין בַאדינען   

,איך װעל איר אױֿפבױען  

,ַא שטיבעלע ַא װּונדער  
,ברינגעןאון זי װעט דָאך מיט  

.קינדער  רלע שטיב מיוַא פֿ   
 
 



Ay ay ay vi gut un voyl un fayn 

Ay ay  ay, vet mit gut dort demolst zayn 

(bis) 

 

Tsen kopikes hob ikh,  

un tsen vel ikh mikh zukhn, 

Un ikh vel mayn sheyn meydele, 

bakleydn un bashukhn. 

Ikh vel zi bahandlen , 

Erlekh, fayn, un eydl, 

Et ..zog mir libe mentshn nor 

vi gefint aza meydl ? 

 
 
Ay ay ay vi gut un voyl un fayn 

Ay ay  ay, vet mir gut dort demolst zayn 

(bis) 

 

 

 

און ֿפַײןװױל  גוט און  אַײ אַײ אַײ װי  
רט דָא אַײ אַײ אַײ װעט מיר גוט

]2[זַײן לסטָאדעמ  

 
 

,צען קָאּפיקעס הָאב איך  
,זוכן און צען װעל איך מיך  

 ,ן שײן מײדעלעאון איך װעל מײַ 
.כןבַאקלײדן און בַאשו  

,איך װעל זי בַאהַאנדלען  
,און אײדל ,ֿפַײן  ,ערלעך  

,עט ..זָאג מיר ליבע מענטשן נָאר  
?װי געֿפינט ַאזַא מײדל   

 
,ֿפַײן װױל און גוט און  אַײ אַײ אַײ װי  

רט דָא אַײ װעט מיר גוטאַײ אַײ 
]2[זַײן לסטָאדעמ  

 


