
    

BIN IKH MIR A SHNAYDERL   דערלײַ בין איך מיך א שנ     
 

Bin ikh mir a shnayderl,  
Leb ikh mir tog oys tog ayn, 
Lustik, freylekh, fayn. 
Zog mir, shnayderl, libinker un guter, 
Geyt dir di nodl genug oyf broyt un puter ? 
Ikh makh a vokh tzey gilden mit a drayer, 
Ikh es nor broyt vayl puter iz tsu tayer. 
 
 
 
Bin ikh mir a shusterl, 
Leb ikh mir tog oys tog ayn, 
Lustik, freylekh, fayn. 
Zog mir, shusterl, hostu vos tsu kayen ? 
Felt dir oyset hostu vos tsu layen ? 
Keyner layt nisht, keyner git keyn orves, 
Ikh bin a shuster, gey ikh take borves. 
 
 
Bin ikh mir a kremerl, 
Leb ikh mir tog oys tog ayn, 
Lustik, freylekh, fayn. 
Zog mir kremerl,  
tsu host mit vos tsu handlen? 
Host in kreml rozhinkes mit mandlen ? 
Ikh hob in kreml far tzvey groshn skhoyre 
Ikh shlep dem dales un ikh dank dem 
boyre. 
 
 
 
 
Bin ikh mir a blekherl, 
Leb ikh mir tog oys tog ayn, 
Lustik, freylekh, fayn. 
Zog mir blekherl,  
vi groys iz bay dir di noyt? 
Hostu nicht keyn bulkes,  
hostu khotch broyt ? 
Ikh zits un klap bay yenem fremde dekher, 
Bay mir in shtub rint fun ale lekher. 

,דערלײַ שנ ַאבין איך מיך   
ןײַ א-גָאאויס ט- גָאלעב איך מיר ט  

.ןײַ ֿפ ,ריילעךֿפ ,לוסטיק   
ליבינקער און גוטער, דערלײַ שנ, ג מירָאז  

דל גענוג אויף ברויט און ָאגייט דיר די נ
?וטערּפ  

,ערײַ דר ַאך צוויי גילדן מיט ָאוו ַאך ַאאיך מ  
.ערײַ וטער איז צו טּפל ײַ ר ברויט ווָאאיך עס נ  

 
 

שוסטערל ַאבין איך מיך   
,ןײַ א-גַאאויס ט- גַאלעב איך מיר ט  

ןײַ ֿפ ,ריילעךֿפ ,לוסטיק   
?עןײַ ס צו קָאסטו ווָאה, ג מיר שוסטערלָאז  
?עןײַ ס צו לָאסטו ווָאעלט דיר אויסעט הֿפ  

,תוֿבקיינער גיט קיין ער, ט נישטײַ קיינער ל  
.רוועסָאקע בַאגיי איך ט, שוסטער ַאאיך בין   

 
,קרעמערל ַאמיך  בין איך  

,ןײַ א-גָאאויס ט- גָאלעב איך מיר ט  
.ייןֿפ ,ריילעךֿפ ,לוסטיק   

, קרעמערל, ג מירָאז  
?נדלעןַאס צו הָאסט מיט ווָאצו ה  

זשינקעס מיט ָאסטו אין קרעמל רָאה
?נדלעןַאמ  

שן ָאר צוויי גרַאֿפב אין קרעמל ָאאיך ה
,סחורה  

נק דעם ַאדעם דלות און איך ד ּפאיך שלע
.בורא  

 
 
 

בלעכערל ַאבין איך מיך   
,ןײַ א-גַאאויס ט- גַאלעב איך מיר ט  

.ןײַ ֿפ ,ריילעךֿפ ,לוסטיק   
, ג מיר בלעכערלָאז  

?נויט דידיר  ײַ ווי גרויס איז ב  
,סטו נישט קיין בולקעסָאה  
?טש ברויטָאסטו כָאה  

,יענעם דעכער ײַ ב ּפאַ איך זיץ און קל  
  .לע לעכערַאון ֿפמיר אין שטוב רינט  ײַ ב

 


