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
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