
ZUN UN REGEN-זון און רעגן 

 

Hostu in dayn lebnsveg bagegnt 

Tribe teg un likht un zunenshayn 

Ven es vert a shturem un es regnt 

Zol dayn ‘’ mood’’  nor nisht  

farloyrn geyn. 

Vail...ven... a regn , kumt dir in veg, 

Dan veys s’vet kumen zunike teg. 

Vayl ven es regnt shmerts 

unterdrikt  

Vayl in a yedn trop regn  

ligt a gantsn yam mit glik 

Ven di zest volkns in himel vayt 

Veys az es kimt nokh , a gite tzayt 

Zikh nokh nisht shrekn far keyn 

regn , un nor nisht farzveyflt zayn 

Vayl nokh a regn kumt bald 

zunenshayn. 

 

Vayl ven a regn kumt dir in veg  

Dan veys s’vet kumen zunike teg 

Vayl ven es regnt shmerts 

unterdrikt  

Vayl in a yedn trop regn 

ligt a gantsn yam mit glik 

Ven du zest volkns in himel vayt 

Veys az es kumt nokh a gite tzayt 

Zikh nor nisht shrekn far keyn regn 

un nor nisht farzveyflt zayn. 

Vayl nokh a regn  bald kumt 

zunenshayn 

 

 

נטעבַאגעג װעג סנלעב דַײן אין הָאסטו  
נענשַײןוז ליכטיק און טעג טריבע  

רעגנט עס און שטורעם אַ  װערט עס װען  
נישט נָאר ''דומ''  דַײן זָאל  

גײן ֿפַארלױרן  
װעג אין דיר קומט רעגן אַ ... װען ...װַײל  
טעג זוניקע קומען װעט 'ס װַײס דַאן  
 ץשמער רעגנט עס װען װַײל

 אונטערדריקט
רעגן טרָאּפ יעדן אַ  אין װַײל  

גליק מיט ים גַאנצן אַ  ליגט  
װַײט הימל ןיא װָאלקנס זעסט דו װען  
צַײט גוטע אַ  נָאך קומט עס זַא סװײ  
  רעגן קײן ֿפַאר שרעקן נישט נָאך זיך

זַײן ֿפַארצװײֿפלט נישט נָאר און  
בלַאד קומט רעגן אַ  נָאך לײַ װ  

.נענשַײןוז  

 
װעג אין דיר קומט רעגן אַ  װען װַײל  
טעג זוניקע קומען װעט 'ס סװײ דַאן  
 שמערץ רעגנט עס װען װַײל

 אונטערדריקט
  טרָאּפ יעדן אַ  אין װַײל

גליק מיט ים גַאנצן אַ  ליגט  
װַײט הימל אין װָאלקנס זעסט סו װען  

צַײט גוטע אַ  נָאך קומט עס ַאז װײס  
קײן ֿפַאר שרעקן נישט ךָאנ ךזי  

זַײן ֿפלײווֿפַארצ נישט נָאר און רעגן  
.שַײןנענוז בַאלד קומט רעגן אַ  נָאך װַײל  

 

 


