
Yome, Yome  - מעָאי, מעָאי   

 

 
Yome, Yome, shpil mir a lidele,  
Vos dos meydele vil.  
-Dos meydele vil a por shikhelekh 
hobn 
-Muz men geyn dem shuster zogn  
-Neyn, mameshi, neyn,  
Du konst mikh nisht farshteyn,  
Du veyst nisht vos ikh meyn.  
 
Yome, Yome, shpil mir a lidele,  
Vos dos meydele vil.  
-Dos meydele vil a kleydele hobn.  
-Muz men geyn dem shnayder zogn.  
-Neyn, mameshi neyn.  
Du konst mikh nisht farshteyn.  
Du veyst nisht, vos ikh meyn.  
  
 

Yome Yome shpil mir a lidele  
Vos dos meydele vil  
-Dos meydele vil a por ringelekh 
hobn,  
-Muz men geyn dem goldshmit zogn.  
-Neyn, mameshi, neyn,  
Du konst mikh nisht farshteyn,  
Du veyst nisht, vos ikh meyn.  

 
 

Yome, Yome, shpil mir a lidele  
Vos dos meydele vil.  
-Dos meydele vil a khosndl hobn.  
-Muz men geyn dem shadkhn zogn.  
-Yo, mameshi, Yo  
Du konst mikh shoyn farshteyn  
Du veyst shoyn, vos ikh meyn! 

 
 
,לידעלע ַאיל מיר ּפש, מע ָאי, מעָאי  

.ס מיידעלע ווילָאס דָאוו  
.בןָאר שיכעלעך הָאּפ אַ ס מיידעלע וויל ָאד  

.גןָאמוז מען גיין דעם שוסטער ז  
,ניין, מעשיַאמ, ניין  

,רשטייןֿפַאנסט מיך נישט ָאדו ק  
!ס איך מייןָאדו ווייסט נישט וו  

 
 

,לידעלע ַאיל מיר ּפש, מע ָאי, מעָאי  
.ס מיידעלע ווילָאס דָאוו  
.בןָאקליידעלע ה ַאס מיידעלע וויל ָאד  

.גןָאדער זײַ מוז מען גיין דעם שנ  
,מעשי נייןַאמ, ניין  

.רשטייןֿפַאנסט מיך נישט ָאדו ק  
!ס איך מייןָאוו דו ווייסט נישט  

 
 
,לידעלע ַאיל מיר ּפש, מע ָאי, מעָאי  

.ס מיידעלע ווילָאס דָאוו  
בןָאר רינגעלעך הָאּפ אַ ס מיידעלע וויל ָאד  

.גןָאלדשמיט זָאמוז מען גיין דעם ג  
,ניין,מעשיַאניין מ  
,רשטייןֿפַאנסט מיך נישט ָאדו ק  

!ס איך מייןָאדו ווייסט נישט וו  
 

 
 
,לידעלע ַאיל מיר ּפש, מע ָאי, מעָאי  

.ס מיידעלע ווילָאס דָאוו  
בןָאחתן ה ַאס מיידעלע וויל ָאד  

גןָאמוז מען גיין דעם שדכן ז  
, אָ מעשי יַאמ, אָ י  

רשטייןֿפַאנסט מיך שוין ָאדו ק  
!ס איך מייןָאדו ווייסט שוין וו  

 


