
 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
מבעל תפילה –( 7די צוועלעפטע מעשה )

 
 

 פון וועלכע כתה זענען געווען די מענטשן פון גבור? .א
  פון די כתה וואס האבן געזאגט אז דער עיקר איז

 רציחה
  פון די כתה וואס האבן געזאגט אז דער עיקר איז צו

 גרויסן די איברים
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

זכות: פארוואס גייט דער גבור און זיינע מענטשן  שאלת .ב
 אייננעמען די וועלט?

 ווייל ער וויל אז די וועלט זאל זיין אונטער אים 
 די וועלט זיין שטארקייט  ווייל ער וויל ווייזן פאר 
 ווייל ער וויל טרעפן דער מלך און זיינע מענטשן 

פארוואס האבן די בעל תפלה און גבור געוויינט און זיך  .ג
 געפריידט ווען זיי האבן זיך באגעגנט?

  זיך געפריידט אז זיי האבן זיך געטראפן זיי האבן
 און געוויינט אויף די אנדערע לייט פונעם מלך

  זיך געפריידט אויף די אנדערע לייט פונעם זיי האבן
 נט אז זיי האבן זיך געטראפןימלך און געווי

  זיך געפריידט אז דער גבור איז מלך און זיי האבן
ל עשירות האבן זיך די מדינה ש געוויינט ווייל

 מכניע געווען נאכנישט
האבן דער גבור און בעל תפלה געטראפן דער מלך און  .ד

 זיינע לייט?
  זיי זענען אריבער יעדעם'ס פלאץ און זיך מיט זיי

 געטראפן
  זיי האבן בכלל נישט געקענט כאפן וואו זייערע

 פלעצער זענען
  זיי זענען אריבער די פלעצער וואו זיי האבן

ן אז דארטן זינען זיי אבער זיי האבן זיי פארשטאנע
 נישט געקענט טרעפן

 ביי וועמען איז דער גבור נישט אריבער? .ה
 ביי די פלאץ פונעם קעניג 
 ביי די פלאץ פונעם בעל תפלה 
 ער איז אריבער יעדעם'ס פלאץ 

 ביי וועמען איז דער בעל תפילה נישט אריבער? .ו
 ביי די פלאץ פונעם קעניג 
  גבורביי די פלאץ פונעם 
 ער איז אריבער יעדעם'ס פלאץ 

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער קעניג  .ז
 איז ?
 ער האט נישט געוואוסט וואו דער קעניג איז 
 דורך די שטול פונעם קעניג 
 דורך די קרוין פונעם קעניג 

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו די מלכה  .ח
 איז ?
 ון קעניג האט ער ער האט געזען די קרוין פ

 פארשטאנען אז די מלכה איז דערנעבן
  ער איז אריבער א ים פון בלוט האט ער פארשטאנען

 אז דאס איז פון די טרערן פון די מלכה

  ער איז אריבער א ים פון מילך האט ער פארשטאנען
 אז דא איז די מלכה

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו די בת  .ט
 מלכה איז ?

  איז אריבער א ים פון בלוט האט ער פארשטאנען ער
 אז דאס איז פון די טרערן פון די בת מלכה

  ער איז אריבער א ים פון מילך האט ער פארשטאנען
 אז דא איז די בת מלכה

  ער איז אריבער די פלאץ פונעם גבור האט ער
 פארשטאנען אז זיין ווייב די בת מלכה איז דארטן

פארשטאנען וואו דאס קינד  וויאזוי האט דער בעל תפלה .י
 איז ?
 ער האט געזעהן די גאלדענע האר 
                                ער איז אריבער א ים פון מילך 
  ער איז אריבער די פלאץ פונעם גבור האט ער

 פארשטאנען אז זיין קינד איז אויך דארטן
וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער מליץ  .יא

 איז ?
 יז אריבער א ים פון בלוט האט ער פארשטאנען ער א

 אז דאס איז פון די טרערן פון דעם מליץ
  ער איז אריבער א ים פון וויין האט ער פארשטאנען

 פון דעם מליץ אז דאס איז פון די רייד
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער חכם  .יב
 איז ?
 ד פונעם מלךער האט געזען די י 
  ער האט געזעהן א שטיין וואס אויף דעם איז

 אויסגעקריצט די געשטאלט פון דעם יד
 ער האט נישט געוואוסט וואו דער חכם איז 

וויאזוי האט דער בעל תפלה פארשטאנען וואו דער  .יג
 ממונה על האוצרות איז ?

 און די  –קרידענצן  - דורך די גאלדענע טישעלעך
 אוצרות פון מלך

  גאלדענע הארדורך די 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

בעל תפלה און גבור גענומען פון די האר פון ער האבן ד .יד
 דאס קינד?

 דער בעל תפלה זיבן דער גבור גארנישט 
 דער גבור צוויי דער בעל תפלה זיבן 
 דער גבור זיבן דער בעל תפלה גארנישט 

 וועלכע זאך פון גבור האט דער בעל תפילה געזען? .טו
 די שווערד 
 י בויגןד 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס זאגט דער גבור וויאזוי גייט מען ארויס פון תאות  .טז
 ממון?
  גייןבכלל נישט ארויס מען קען 
 רך די וועג וואס איז צום שווערדוד 
 מיט זייערע אייגענע כוחות וועלן זיי ארויס גיין 

 מיט אסאך הצלחה!!!



ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִִ–ִתַקְדמו  עִ–בִהִיַמֲעש   ַעִרִ'ד  ִל־ּבַ ילָּׁ פ  ייְלִִ–ִה'ּתְ עְרצ  ינוִִּדּוְרְךִטִד  ִִַרּב  ִןִַנְחמָּׁ ְסל  ר  ּבְ ִבִזיע"אמ 
(ִ יגִ יִד  ִ'ִעָדאז  ּפּור  ּיוִֹ־יס  יִ–ת'ִַמֲעש   ִזִא  עָוואר  עןִג  ּב  עַאר  ג  ער  יּב  ךִ ִטא  כוִֹ"ִדּור  יןִמ  נ  ָ ּיוִֹםִש  מֹונ  ִִ–ת"ִַקד  יגִ ןִלֹויט  ט  ִןִַהיינ  יש   יד  ייןִא  ל  ִִצוִּןִָאִִ–גִאֹויס  ער  ד  נ  ע  עןִַפאר  ינִ םִד  ּב  וִֹ'סִר  ִ–ןִָלש 
ִןִאוִּ עָוואר  יךִ ןִג  ל  ט  ק  ִִּפּונ  עקּוק  ג  ער  יּב  עטִא  ִםִפּונ  ט  ש   ר  רוִּןִע  נִִַזיע"אןִָנָתִיִַרּבִ ןִפוִּקִד  עןִאוִּתִתקע"ו,ִש   ִםִפּונ  וייט  ו  רוִּןִצ  יןִַזייןִפוִּקִד  מ  ל  ָמִיִַרּבִ דִּתַ יןִַנח  ש   ט  טּול  נִַ"לִזִַןִמ  ִ(תִתר"יש  

bB   ְך ֵׁ ֶר  ֶהְמש  ֵׁ ו  י 'ד   –ק ח פ  ית   bB  ת'כ  
ע ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַא 'ַמֲחֶנה' פּון ֵזיי –ַוְיִהי ַהיֹום!  [יגת או  ] ִס  לֹוַמר ִ)ּכ 

יִִ[ִאיז'ס ְ] ןִפּוןִד  ש   ט  ענ  ִמ  עםִַאַסאך  יינ  א  ינ  עןִא  ג  עַגאנ  ֶטְ]ג  ַמאנ  ֶדער  נ  ית ְְָעאֹויב  י־ִ[יִדְןְפוְ הְכ ִ ֲעל  'ּבַ

ים' ָבר  ְָווא]ִא  ְֵזיס ְֶזעה ְי ְְצוְ ְִזיךְ ן ֶרעֶסער  ג  ְַפאר  ְ'ִדְן ְֵאיָבִריי כְ ם' ר  ְדו  ְֶעסְ ן ְאוְ ן ֶקען ִרינ  ַזאֶמע], ([ןט   ן[צו 
אז'  ְִמיט ֶדעם 'ִאיּבַ ְָנאך  ְֵגייֶען ְָוואס ְֶוועֶגעֶנער ְִמיט ע ֶ רו פ  יְִדְ]ָוואס ְמ'ָהאט  – י[ֵזי]ג 

א' ְִאיב ַ ֲעֵלי־ֵאָבִרים'[ֵזיי ָנאְכֶגעִפיְרט  ט[ָהאז' ְ'ב ַ ְִדי 'ֶעְסן' אּון 'ְטִריְנְקן' אּון  ]ַפאר
 ֶדעְסְטְגַלייְכן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן!

ֲעֵלי־ֵאָבִרים'  ]ָדאִזיֶגע[אּון ַפאר ִדי  ַווְדַאי ֵזייֶער  –'ּבַ ָהאט ִדי ֶוועְלט ּבְ
ן' אּון  –מֹוָרא ֶגעַהאט  ְ ָוואְרן ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען 'ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטש 

אֶגעְגְנט, ָהאט  –'ִגּבֹוִרים'!  ַווְדַאי  ן[פוְ ְִזיךְ ]אּון ֶווער ְס'ָהאט ֵזיי ּבַ ֵזיי ּבְ
ֶגעְטֶרעְטן  ְְִזיךְ ]ָאּפְ ק  ֶגערו   'ֶוועג'! פּון ֶדעם ט[ַאֶוועק 

ֶטְ]ֶדעְרַווייל, ִווי ִדי  ַמאנ  ֶדער  נ  ֲעֵלי־ֵאָבִרים' ֶזעֶנען  ע[אֹויב  'ַמֲחֶנה' פּון ִדי 'ּבַ
]ָדאסְִאיזְִאיז ֵזיי ַאֶקעְגן ֶגעקּוֶמען ַא 'ְגרֹויֶסער ִגּבֹור'!  –ַאזֹוי ֶגעַגאְנֶגען 

ְֵזי ְִמיט ט ְֶיעצ  ְֵגייט ְָוואס ֹור' ְִגב  ֶטער ַמאנ  ֶדער  נ  ְ'אֹויב  'ִגּבֹור',  ]ָדאִזיֶגער[אּון ֶדער  –! י[ֶדער
ֶגעְטֶרעְטן  ט ָאּפְ ְ טְְִזיךְ ]ָהאט ֵזיי ִניש  ְִניש   ֶגערו ק   פּון ֶדעם 'ֶוועג'! ט[ַאֶוועק 

אּון ֶער ָהאט  –אּון ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ֶדער 'ַמֲחֶנה' ַאַריין! 
ֵרייט  ּפְ ְ ט'(ֵזיי צּוש  ענ  יִ'ה  יטִד  אּון ִדי 'ַלייט' פּון  – 'ַאִהין' אּון 'ַאֶהער'! )מ 

ן ַפאר ִאים מֹוָרא ֶגעַהאט!  ִדי 'ַמֲחֶנה', ָהאּבְ
ּבֹור'(אּון 'ֶער'  ִ'ג  ער ִד  ינּו: ַהי  ן ִדי  – )ד  ְ ִאיז ִזיְך ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ְצִוויש 

ְ'ֶוועֶגעֶלעְך'  ְפוְ ]ֶוועֶגעֶנער ְֶעסְ ן ְאוְ ן ֶקעןן ִרינ  ט[]ָוואַהַנ"ל  [ט  ַמאנ  ֶדער  נ  ְאֹויב  , ָוואס ֵזיי ס
 ]ַאֶלעס[אּון ֶער ָהאט אֹויְפֶגעֶגעְסן ַאְלִדיְנג  –ֶזעֶנען ֵזיי ָנאְכֶגעַגאְנֶגען! 
 ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען!

יי ֵזיי, ַא 'ִוויְלד  ִליֶכע[ִאיז ָדאס ּבַ ֶדער  נ  ' ֶגעֶווען!  ]וואו  יזִִחידּוש  ִא  ער' )ָוואסִ'ד 

ִ ִַא רֹויֶסער[]ַאזְַַאזֹוי ְג  ִִא ִָהאט ר ִע  ִָוואס ּבֹור', יזִִר[ָגא]'ג  ִא  ִאּון יי! ִז  טִַפאר יש   ִנ  ִמֹוָרא ַקיין

יִ ִד  ִאֹויף וען עו  'ג  ִס  ִָוואס ִָגאר ן עס  עג  ג  ִאֹויפ  ִָהאט ִאּון ען, ג  עַגאנ  ג  ִַאַריינ  יי ִז  ן ויש   ו  צ 

ִ' עך  על  ועג  ט['ו  ַמאנ  ֶדער  נ   !(]ִוויְאֹויב 
ף ַפאר ִאים ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן!  יּכֶ ן  –ֶזעֶנען ֵזיי ּתֵ ֶגעָזאְגט  ם[ִאי]אּון ָהאּבְ

ף: "ְיִחי ַהֶמֶלְך"!  יּכֶ '(ּתֵ ך  ל  ִ'מ  ִַא טִַפאר עַמאכ  ִג  ים ִא  ף יּכ  ִּת  ן ִָהאּב  יי ִז  לֹוַמר:  – !)ּכ 
ְַאז:[ָוואְרן  ט, ס  ְֶגעוואו  ן ְָהאב   ַווְדַאי ִדי 'ְמל ]ֵזיי  ]לֹויט[ּוָכה', ָנאְך ִאים קּוְמט ּבְ

ְכִלית' ִאיז, ֶדער ָוואס ֶער ִאיז ַא  ֵזייֶער 'ֵדיָעה' ָנאְך, ַאז ֶדער 'ִעיָקר ּתַ
ַנ"ל  ַעל־ֵאָבִרים', ּכַ ט['ּבַ ַמאנ  ֶדער  נ  ְאֹויב  , ֶוועט ר[ֵזייֶעֶרע]אּון ֶדער 'ֶמֶלְך'  – !]ִווי

ַווְדַאי מֹוֵחל ַזיין ִדי 'ְמלּוָכה'!  ַווְדַאי ִדי  –ִאים ּבְ ָוואְרן 'ִאים' קּוְמט ּבְ
ַעל־ֵאָבִרים'! ]ַאַזא['ִגּבֹור', ַאזֹוי ַא  ]ַאַזא['ְמלּוָכה'! ַווייל ֶער ִאיז ַאזֹוי ַא   'ּבַ

ְֶגעֶוועןְ'ֵזיי'  ]ַאז[ –ֶגעֶווען!  ]ַטאֶקע[אּון ַאזֹוי ִאיז  ְִאיז ְֵזיי יי ְב ַ ְָוואס ה' ית ָ ְכ ִ ְ'ָדאִזיֶגע ]ִדי

ֶגען, ִרינ  ַעל־ֵאָבִרים'[ְֶגעד  ְ'ב ַ ְַזייןְַא ְִאיזְצו  ִלית', כ  ְ'ִעיָקרְת ַ ן ִאים אֹויְפֶגענּוֶמען  ַאזְֶדער ָהאּבְ
ִַפאר ַא 'ֶמֶלְך'  ַנ"ל ִּכַ ן, עג  ִַאק  ען עקּומ  ִג  יי ִז  יז ִא  ר ִע  ִָוואס ּבֹור' ִ'ג  עם ִד  ינּו: ַהי  ]ִוויְ)ד 

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  ִגּבֹור', ָוואס ִמיר ֵגייֶען ' ]ָדאִזיֶגער[אּון ָדאס ִאיז ֶדער  – !(אֹויב 
ֶנעֶמען  ֶנעֶמען[ַהייְנט ִמיט ִאים ָאּפְ  ִדי ֶוועְלט! ]ַאיינ 

יזִָדאִאּון ֶער ָזאְגט  רִא  ּבֹור'ִָוואסִע  ערִ'ג  ינּו:ִד  ַהי  יי(ט[ֶיעצְ ])ד  ןִאֹויףִז  עָוואר  'ִג  ך  ל  : ,ִ'מ 
', ֶדעְרִמיט וָ  עס ַאְנֶדעְרש  ואס ֶער ֵגייט "ַאז ֶער ֵמייְנט ֶדעְרִמיט 'ֶעּפֶ

ֶנעֶמען  ֶנעֶמען[ָאּפְ ט 'ָדאס',  –ִדי ֶוועְלט!  ]ַאיינ  ָוואְרן ֶער ֵמייְנט ָגאְרִניש ְ
ָנאר ֶער ֵמייְנט ֶדעְרִמיט  –ַאז ִדי ֶוועְלט ָזאל ַזיין אּוְנֶטער ִאים! 

!" עס ַאְנֶדעְרש   ֶעּפֶ
ִ ים', ּבֹור  ִ'ג  י ִד  ערִפּון יינ  טִא  ייל  צ  ער  ץִד  ִִ]ַפאר[)ָדאסִָהאטִַאל  יָלה פ  ַעל־ּת  עםִ'ּבַ ]אֹויףְִ–ד 

טִִֶדעם[ עג  ר  עפ  יםִג  רִָהאטִא  ֶרְ]ָוואסִע  ֵ ֵהייבְ קְחְפ  עןִצּום־אֹויףִתְב[אוְְָֹאנ  ייִקּומ  ויַאזֹויִז  :ִ"ו 

ְ ְ'ִדְ]ִוויַאזֹוי ֹוִריי ֶמען[ִגב  ֶגעקו  נֹויפ  ְצו  ְֶזעֶנעןְִזיך  ּבֹור'"?!ִִם' עםִ'ג  יטִד  ְמ  ֵהייב  ֶרְ]ָאנ  ֵ ֹויףְֶדעםְ]אִ–ִקְד[פ 

טִִַארֹויף[ ער  פ  ט  נ  עע  ץִג  יםִָדאסִַאל  רִא  יזְַאֶהער[ָהאטִע  ְאֹותְבְב ִ ֵהייב  ןְָאנ   !(]פו 

ִפיָלה' ֶגעְפֶרעְגט: ת יד[או  ] ַעל־ּתְ "ִמיט ָוואס ִאיז  ָהאט ִאים ֶדער 'ּבַ
ֶקער[ַזיין 'ְגבּוָרה' פּון ֶדעם 'ִגּבֹור', ָוואס ֶער ִאיז ֵאייֶער  'ֶמֶלְך'  ]ֶענ 

 ַהייְנט"?!
ר  ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ֶ ֲאש  ֵאיין 'ְמִדיָנה', ָהאט ִזיְך  ]ַאזֹוי־ִווי["ּבַ
ט ֶגעָוואְלט ַמְכִניַע ַזיין  ֶטעִניג[ִניש ְ ֶטער  נ  ְאו  ְֶדעםְאּוְנֶטער ִאים  ]ַזיין ֶטער נ  ]או 

ֹור'[ ער[ָהאט  –! 'ִגב  ֶוועְרד' 'ִגּבוֹ  ]ָדאִזיֶגער[ֶדער  ]ֶדעִריב ֶ ְ ר' ֶגענּוֶמען ַזיין 'ש 
ֶוועְרד ַזייֶנע' ָהאט 'ְדֵריי ּכֹוחֹות'!  –ָוואס ֶער ָהאט!  ְ ַאז  –אּון ִדי 'ש 

ט ִזי אֹויף, ַאְנְטלֹויְפן  ִרים' פּון ִדי 'ֲחָיילֹות'  ]ַדאן[ְמ'ֵהייּבְ ינּו:ִ'ַאֶלע ש ָ ַהי  )ד 

עִ ט  ס  ט  ל  עִ'ע  ְִמיִליֶטער[ַאל  ְִדי ן ְִוכּו'"!  (]פו  טִִ]ֶיעֶנער[)אּון נ  עכ  ער  ג  ַעל־ָהאטִאֹויס  ְ'ב ַ ן ]ַפאר 

ִפיָלה'[ ןִת   ייִּכֹוחֹות'ִָוואסִאֹויב  ר  יִ'ד  ֶרקְוְאֹותְד[,ִד  ֵ ען!ִִ]פ  ַטאנ  עש   יזִג  ט'ִִ–א  ָוואסִפּוןִ'ָדאר 

ַנ"לִ בּוָרה',ִּכַ עןִ'ג  ענּומ  'ִג  ך  ל  עםִ'מ  ּבֹור'ִפּוןִד  ערִ'ג  ט[]ִוויְָהאטִד  ַמאנ  ֶדער  נ   !(אֹויב 
ִפיָלה' ָהאט ָדאס ֶדעְרֶהעְרט  ַעל־ּתְ ָהאט ֶער ִזיְך  –ִווי ֶדער 'ּבַ

טֹויְסן  ְ ַטאֶנען[ֶגעש  ש   ַווְדַאי ֶדער 'ִגּבֹור' פּון ֶדעם ]ַפאר  : "ַאז ָדאס ִאיז ּבְ
ט['ֶמֶלְך' ַהַנ"ל  ַמאנ  ֶדער  נ   "!]ָוואסְאֹויב 

ִפיָלה' ֶגעּבֶ  ַעל־ּתְ "אֹויּב ְס'ִאיז ֶמעְגִליְך, ַאז ֶער ָזאל  עְטן:ָהאט ֶדער 'ּבַ
יי ֵזיי 'ֶמֶלְך'"?!  ִזיְך ֶזעְהן ִמיט ֶדעם 'ִגּבֹור', ָוואס ֶער ִאיז ּבַ

ַפאר ִאים  ]מֹוִדיַעְַזיין["ְמ'מּוז ֶמעְלֶדעֶווען  ָהאט ֶמען ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:
ת[ ו  ש  ןְר  ֶרעג  ןְִאיםְפ   "!]או 

ט[אּון ְמ'ָהאט ֶגעֶמעְלֶדעֶוועט  ִאיז ֶמען ֶגעַגאְנֶגען, ֶרעג  'ָהאטְִאיםְֶגעפ   – !]מ 
ת[ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן  ו  ש  ןְר  ִאיז ֶדער  – : "ַאז ֶער ָזאל ַאַרייְנקּוֶמען"!]ֶגעֶגעב  

ִפיָלה', ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם 'ִגּבֹור'! ַעל־ּתְ  'ּבַ

B  ֶר ֵׁ עַּ ר 'ֶדע –ק ט פ  יל  ל־ב ַּ פ  יךְ ט ְטֶרעְפ ה' ת ְ יְט  ז  ו  ן 'מ  ב   b ר'ג 
ֹור'[ִווי ֶער ִאיז צּו ִאים ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ת א[או  ] ִפיָלה'ְצו םְ'ִגב  ַעל־ת    – ]ֶדערְ'ב ַ

ן ֵזיי ִזיְך ֶדעְרֶקעְנט ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע!  ָהאּבְ

ְמחֹות'  ן ֵזיי ֶגעֶווען, 'ֵזייֶער־ְגרֹויֶסע ש ִ ְ ָוואס ֵזיי  ם[ֶדע]אֹויףְ –ִאיז ְצִוויש 
ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּום־אֹויף־קּוֶמען  קו ֶמען[ָהאּבְ נֹויפ   –ִזיְך ִאיְנֵאייֶנעם!  ]צו 

ִכיֹות'  ְמחֹות' אּון 'ּבְ ן ֵזיי, 'ש ִ ְ ויין'(אּון ְס'ֶגעֶווען ְצִוויש  עו  ייד'ִאּוןִ'ג  ר   –! )'פ 
ן ִזיְך ֶדעְרַמאְנט ִאין ֶדעם 'ֶמֶלְך' ִמיט '  –ַזייֶנע ַלייט'! ָוואְרן ֵזיי ָהאּבְ

ן ֵזיי ֶדערֹויף ֶגעֵווייְנט!  עְרֶדעם  –ָהאּבְ ְֶדעם[ִאיּבֶ ִליב  ן ֵזיי  ]צו  ְ ִאיז ְצִוויש 
ִכיֹות'! ְמחֹות' אּון 'ּבְ  ֶגעֶווען 'ש ִ

מּוֶעְסן  ן צּו ש ְ ִפיָלה' ִמיט ֶדעם 'ִגּבֹור' ָאְנֶגעהֹויּבְ ַעל־ּתְ ָהאט ֶדער 'ּבַ
ַזאֶמע] ָהאט  –ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶהער ָאְנֶגעקּוֶמען"?!  ויַאזֹוי[]וְִ: "ִוויִריֶמער ן[צו 

ִפיָלה': ַעל־ּתְ  ֶדער 'ִגּבֹור 'ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶדעם 'ּבַ
ֶטע]ֶדער  ]ֶווען[ֶדעָמאְלט ַאז  ן[פוְ ]ַאז  ַמאנ  ֶדער  נ  ט['רּוַח־ְסָעָרה'  ר[אֹויב  טו ֶרעם־ִווינ   ]ש  

ֵרייט ֶגעָוואְרן  –ִאיז ֶגעֶווען  ּפְ ְ  –ָוואס ֶדעָמאְלט ֶזעֶנען ֵזיי 'ַאֶלע' צּוש 
ט[ ְֶדעָמאל  ֶער ִאיז צּוִריְקֶגעקּוֶמען, פּון ָדאְרט וואּו ֶער ִאיז  ]ֶווען[ִווי  ]ִאיז
ֶגע]ֶגעֶווען  ֶגעַגאנ  אֵנייֶען[ְמַחֵדש  ַזיין  ן[ַארֹויפ  ַח'  ]ב ַ ט  ]ֶער[אּון  –ַזיין 'ּכֹ ְ ָהאט ִניש 

ַנ"ל ֶגע ט[פּוֶנען ֶדעם 'ֶמֶלְך' ִמיט 'ַאֶלע ַזייֶנע ַלייט', ּכַ ַמאנ  ֶדער  נ  ְאֹויב   – ]ִווי
 ָהאט ֶער ִזיְך ֶדעָמאְלט ֶגעָלאְזט ֵגיין, וואּוִהין ֶער ֶוועט ֵגיין!

ער ֵזיי ַאֶלע  עְרֶגעַגאְנֶגען, ִאיּבֶ ַלאץ[אּון ֶער ִאיז ִאיּבֶ ֶגעןְֵזייֶערְפ   ֶגעַגאנ  ער   !]ַאִריב ֶ
ַטאֶנען: ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם  – ְ ְדַהְיינּו: ֶער ָהאט ַפאְרש 

ַלאץ['ָאְרט'  וואּו ֶדער 'ֶמֶלְך' ִאיז, אּון וואּו ִדי 'ַאֶלע ַלייט ַזייֶנע'  ]פ  
 ֶזעֶנען!

ֶגען[ֶער ִאיז ֶגעֶווען  ]ֶווען[ְדַהְיינּו:  ֶגעַגאנ  ער   –'ָאְרט'  ]ֶגעִוויֶסע[אֹויף ַא  ]ַאִריב ֶ
ַווְדַאי ֶדער  ַטאֶנען: "ַאז ָדאְרט ִאין ֶדעם 'ָאְרט', ִאיז ּבְ ְ ָהאט ֶער ַפאְרש 

ט ֶגעֶקעְנט זּוְכן אּון ֶגעפּוֶנען! –'ֶמֶלְך' ָדא"!   – ָנאר ֶער ָהאט ִאים ִניש ְ
עְרֶגעַגאְנֶגען  ]ַווייֶטער[אּון ַאזֹוי  ֶגען[ִאיז ֶער ִאיּבֶ ֶגעַגאנ  ער  ף ַא , אֹוי]ַאִריב ֶ

ֶדעֶרע[ ַווְדַאי ִדי  –'ָאְרט'  ]ַאנ  ַטאֶנען: "ַאז ָדאְרט ִאיז ּבְ ְ ָהאט ֶער ַפאְרש 
ה'"!  ט ֶגעֶקעְנט זּוְכן אּון ֶגעפּוֶנען! –'ַמְלּכָ אּון  – ָנאר ֶער ָהאט ִזי ִניש ְ

ער ִדי 'ַאֶלע ַלייט' פּון  ]ַווייֶטער[ַאזֹוי  עְרֶגעַגאְנֶגען, ִאיּבֶ ִאיז ֶער ִאיּבֶ
ַלאץ['ֶמֶלְך'  ֶדעם ֶגעןְֵזייֶערְפ   ֶגעַגאנ  ער   !]ַאִריב ֶ

עְרֶגעַגאְנֶגען"  ט ִאיּבֶ ין ִאיְך ִניש ְ ַלאץ["ָנאר ִדיְך, ּבִ ְפ   ְַזיין ֶגען ֶגעַגאנ  ער   – !]ַאִריב ֶ
ער יּב  יָלה':ִ"ַאזִא  פ  ַעל־ּת  טִצּוםִ'ּבַ עָזאג  טִָדאס,ִָהאטִג  ייל  צ  ער  ּבֹור'ִָוואסִד  ערִ'ג  ינּו:ִד  ִ)ַהי 

ִ ער' ט  ר  ִ'ע  ע ֶלעֶצער[ַאל  ִִ]פ   ִַלייט ע ִַאל  '[פּון ְ'ֶמֶלך  ֶנעם עןִ]פו  ג  עַגאנ  ג  ער  יּב  ִא  ר ִע  יז ִא  ,

ֶגען[ ֶגעַגאנ  ער  ִ]ַאִריב ֶ טִִ–! יש   ִנ  ר ִע  יז ִא  יָלה', פ  ַעל־ּת  ִ'ּבַ עם ִד  ִפּון ט' ִ'ָאר  עם ִד  ער יּב  ִא  ָנאר

עןִ ג  עַגאנ  ג  ער  יּב  ֶגען[א  ֶגעַגאנ  ער   !"(]ַאִריב ֶ
ִפיָלה'  ת ב[או  ] ַעל־ּתְ ְ]ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער 'ּבַ ְ'ַפאר  וְֹן ין  :ר'[ִגב  "ִאיְך ּבִ

עְרֶגעַגאְנֶגען  ֶגען[ִאיּבֶ ֶגעַגאנ  ער  ער ַאֶלע 'ֶעְרֶטער' פּון ֵזיי ַאֶלע ]ַאִריב ֶ , ִאיּבֶ
]' ֶנעםְ'ֶמֶלך  ְַלייטְפו  ְִדי ן ער ַדיין 'ָאְרט' אֹויְך"!  –! ]פו  ְאּון ִאיּבֶ ִפיָלה'ְ]ַאז ַעל־ת   ֶדערְ'ב ַ

ֹור'[ ֶנעםְ'ִגב  ַלאץְפו  ןְפ   כ  ר  ער,ְדו  ְַאִריב ֶ  !ִאיזְאֹויך 
ין ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ַא 'ָאְרט'  ֵטיין  –ָוואְרן ִאיְך ּבִ ְ ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזעְהן ש 

ט[ ַטאֶנען  – , ִדי 'ְקרֹוין' פּון ֶדעם 'ֶמֶלְך'!]ָדאר  ְ ן[ָהאּב ִאיְך ַפאְרש  פו  : ]ֶדער 
[ַאז ָדא ִאיז " ְִזיך  ט נ  ַווְדַאי ֶדער 'ֶמֶלְך'"! ]ֶגעפו  ָנאר ִאיְך ָהאּב ִאים  – ּבְ

ט ֶגעֶקעְנט זּוְכן אּון ֶגעפּוֶנען!  ִניש ְ
ין ִאיְך ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען!  ין ִאיְך ִפיְרֶגעַגאְנֶגען  –אּון ַאזֹוי ּבִ ּבִ

ֶגען[ ֶגעַגאנ  ער  לוּ ]ַאִריב ֶ ַטאֶנען  – ט'!, ַפאר ַא 'ַים פּון ּבְ ְ ָהאּב ִאיְך ַפאְרש 
ן[ פו  ַווְדַאי ֶגעָוואְרן פּון ִדי 'ְטֶרעְרן'  ]ָדאִזיֶגער[: "ַאז ֶדער ]ֶדער  'ַים', ִאיז ּבְ

ה', ָוואס ִזי ֵווייְנט אֹויף ֶדעם ַאֶלעֶמען  ]ָוואסְפּון ֶדער 'ַמְלּכָ

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  ַטאֶנעןְאּון  –"! אֹויב  ש   ְַפאר  ְָהאב  ן,ְַאז[]ִאיך  פו  ַווְדַאי ֶדער  ה' ִאיז ּבְ : "ִדי 'ַמְלּכָ
ט ֶגעֶקעְנט זּוְכן אּון ֶגעפּוֶנען! ]ִאיר[ָנאר ִאיְך ָהאּב ִזי  – ָדא"!  ִניש ְ

ין ִאיְך ִפיְרֶגעַגאְנֶגען ]ַווייֶטער[אּון ַאזֹוי  ֶגען[, ּבִ ֶגעַגאנ  ער  ַפאר ַא 'ַים פּון  ,]ַאִריב ֶ
ַטאֶנען  – ִמיֶלעְך'! ְ ן[ָהאּב ִאיְך ַפאְרש  פו  'ַים', ִאיז  ]ָדאִזיֶגער[: "ַאז ֶדער ]ֶדער 

ה', ָוואס ִאיר  ת־ַמְלּכָ ַווְדַאי ֶגעָוואְרן פּון ֶדער 'ִמיֶלעְך' פּון ֶדער 'ּבַ ּבְ
ן['ִקיְנד' ִאיז ַפאְרַפאְלן  לֹויר  ט[ֶגעָוואְרן  ]ַפאר  ַמאנ  ֶדער  נ  ְאֹויב  ָהאט ִזי  –! ]ִווי

ּפַ  ְ ט[אְרט ֶגעש  ֶטער  ְֶגעש   ט; רו ק  ְֶגעד  ְִאיר ְָהאט ִפיל[ִדי  ]ֶעס אּון  –'ִמיֶלעְך'!  ]צו 
[ִאיז  –ֶדעְרפּון ִאיז ֶגעָוואְרן, ֶדער 'ַים פּון ִמיֶלעְך'!  ת־ ]ָדאך  ִדי 'ּבַ

ַווְדַאי ָדא"! ה' ּבְ ט ֶגעֶקעְנט זּוְכן אּון  ]ִאיר[ָנאר ִאיְך ָהאּב ִזי  – ַמְלּכָ ִניש ְ
 ען!ֶגעפּונֶ 

ין ִאיְך ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען!  ]ַאז[ ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזעְהן: – אּון ַאזֹוי ּבִ
ֶדעֶנע[ ְס'ֶזעֶנען ֶגעֶלעְגן ִדי 'ִגיְלֶדעֶנע ]ָוואסְָהאר' פּון ֶדעם 'ִקיְנד'  ]ָגאל 

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  ט ֶגענּוֶמען! – !אֹויב  אּון ִאיְך  – אּון ִאיְך ָהאּב פּון ֵזיי ָגאְרִניש ְ
ן[ָהאּב  פו  ַווְדַאי ָדאס 'ִקיְנד'"! ]ֶדער  ָנאר ֶסע  – ֶגעוואּוְסט: "ַאז ָדא ִאיז ּבְ
'ִאיז[ ט ֶגעָמאְלט  ]ס  [ִניש ְ ִליך   ֶגעֶווען, ִאים צּו זּוְכן אּון צּו ֶגעפּוֶנען! ]ֶמעג 

ין ִאיְך ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען! ין ִאיְך ִפיְרֶגעַגא – אּון ַאזֹוי ּבִ ְנֶגען ּבִ
ֶגען[ ֶגעַגאנ  ער  ן[ָהאּב ִאיְך  – , ַפאר ַא 'ַים פּון ַוויין'!]ַאִריב ֶ פו  ֶגעוואּוְסט:  ]ֶדער 
ַווְדַאי ֶגעָוואְרן פּון ִדי ֵרייד פּון ֶדעם  ]ָדאִזיֶגער["ַאז ֶדער  'ַים', ִאיז ּבְ

ְנחּוִמין'  ֵטייט אּון ֶרעְדט 'ּתַ ְ ִ'ֵמִליץ', ָוואס ֶער ש  ר  ִט  ינּו: ַהי  טִ)ד  ייס 

ֶטער[ ה' (]ֶווער  אּון ֶדעְרָנאְך ֶקעְרט ֶער  –, ַפאר ֶדעם 'ֶמֶלְך' אּון ִדי 'ַמְלּכָ
ְאֹויס[אּום  ֵרייטְֶערְִזיך  ְנחּוִמין'  ]ד  ִנים, אּון ֶרעְדט 'ּתַ ֶטער[ָדאס ּפָ טְֶווער  ֵרייס  צּו  ]ט 

ה'! ת־ַמְלּכָ ֵרייד, ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער 'ַים פּון  ]ָדאִזיֶגע[אּון פּון ִדי  – ֶדער 'ּבַ
ךְ ַוויין'!  ִחכ ֵ יִריםְז,ְי(:ְ"ו  ִ יר־ַהש  קְ)ש ִ סו  ָ ֵטייטְִאיןְפ  ֵייןְ]ִוויְֶעסְש   ֶמען',ְִאיזְַאזֹוי־ְכ   ןְַדייןְ'גו  ֹוב",ְ"או  ַהט 

ט ֶגעֶקעְנט ֶגעפּוֶנען! – !ִוויְ'גו ֶטעְַוויין'"[  ָנאר ִאיְך ָהאּב ִאים ִניש ְ
ין ִאיְך ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען!אּון ַאזוֹ  ֵטייט  – י ּבִ ְ ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזעְהן: ְס'ש 

ֵטיין', ְ ד[ָוואס אֹויף ִאים ִאיז אֹויְסֶגעְקִריְצט  ַא 'ש  יל  ְב ִ ַאזֹוי־ִווי ִדי  :]ַא
יְרטּוִטין'!ִמיט ִדי  'ַיד' כּו',ִָוואסִ – 'ש ִ ן'ִו  יצ  ר  עִ'ק  יטִַאל  יִ'ַיד'ִמ  ויִד  ינּו:ִַאזֹוי־ו  ַהי  )ד 

ַנ"לִ ',ִּכַ ך  ל  ייםִ'מ  ועןִּבַ עו  'ג  ט[ס  ַמאנ  ֶדער  נ   !(]ִוויְאֹויב 

ן[ָהאּב ִאיְך  פו  ַווְדַאי ֶדער 'ָחָכם'  ]ֶדער  ַטאֶנען: "ַאז ָדא ִאיז ּבְ ְ )פּוןִַפאְרש 

ִ ' ך  ל  ִ'מ  עם ְָווא]ד  ַמאנְ ס ֶדער  נ  אּון ֶדער 'ָחָכם' ָהאט ִזיְך ָדאס  –! (ט[אֹויב 
ַטאְלט' פּון ֶדער  ְ ֵטיין'"! 'ַיד'אֹויְסֶגעְקִריְצט ָדאס 'ֶגעש  ְ  אֹויף ֶדעם 'ש 

'ִאיז[ָנאר ֶסע  – ט ֶגעָמאְלט  ]ס  [ִניש ְ ִליך   ֶגעֶווען ִאים צּו ֶגעפּוֶנען! ]ֶמעג 
ין ִאיְך  "ִווי ְס'ִאיז  ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזעְהן: – ֶגעַגאְנֶגען!אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ּבִ

אְרג', ֶטעְלט אֹויף ַא 'ּבַ ְ ֶדעֶנע[ִדי 'ִגיְלֶדעֶנע  ֶגעֶווען אֹויְסֶגעש   ]ָגאל 
ֶלעְך', אּון ִדי 'ְקִריֶדעְנְצן'  ְ ְֲחֵפִצים[ִטיש  ִריֶגע  ,]ֵטייֶעֶרע אּון ִדי 'ִאיּבְ

ַטאֶנען ָהאּב  – אֹוְצרֹות' פּון ֶדעם 'ֶמֶלְך'"! ְ ן[ִאיְך ַפאְרש  פו  : "ַאז ָדא ]ֶדער 
ַווְדַאי ֶדער 'ְממּוֶנה ַעל ָהאֹוְצרֹות' פּון ֶדעם 'ֶמֶלְך'  ערִִאיז ּבְ ִד  ינּו: ַהי  )ד 

ט עצ  עז  ִג  יז ִא  ט[ִָוואס ֶטעל  רֹות'(ִ]ֶגעש   ִ'אֹוצ  ע ִַאל  ער יּב  'ִאיז[ָנאר ֶסע  – "!א  ט  ]ס  ְ ִניש 
[ֶגעָמאְלט  ִליך  ֶנעםְ – ִאים צּו ֶגעפּוֶנען! ֶגעֶווען ]ֶמעג  ְפו  רֹות' ֶנהְַעלְָהאֹוצ  מו  ְ'מ  ]ֶדער'

'סְַלייט ֶטעְָמאלְְ,ֶמֶלך  ש   טְִדיְֶער  ַמאנ  טְָדאְֶדער  ֶרקְ–ֶווער  ֵ ןְפ  ִדיג  ןְִאים,ְִאיןְקו ֶמענ  ֲאִריכו תְֶוועג  ִ–ִ[!ֶזעהְב ַ

טִִ)ָדאס ייל  צ  ער  יָלה'ִד  פ  ַעל־ּת  ערִ'ּבַ ץִד  ּבֹור'ִ]ַפאר[ָהאטִַאל  עםִ'ג   (!ד 
ְ]ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ִגּבֹור  ת ג[או  ] ִפיָלה'[ַפאר  ַעל־ת   ְ'ב ַ ין אֹויְך  :ן "ִאיְך ּבִ

עְרֶגעַגאְנֶגען  ֶגען[ִאיּבֶ ֶגעַגאנ  ער  ער ִדי ]ַאִריב ֶ  –'ַאֶלע ֶעְרֶטער'!  ]ָדאִזיֶגע[, ִאיּבֶ
ֶדעֶנע[אּון ִאיְך ָהאּב ָיא ֶגענּוֶמען פּון ִדי 'ִגיְלֶדעֶנע  ָהאר' פּון ֶדעם  ]ָגאל 

ן ַאֶלע־ –'ִקיְנד'!  ן ָהאר', ָוואס ֵזיי ָהאּבְ ָוואְרן ִאיְך ָהאּב ֶגענּוֶמען 'ִזיּבְ
ן'!  יי ִמיר ֵזייֶער ַטייֶער! –ֶעְרֵליי 'ַפאְרּבְ  אּון ֵזיי ֶזעֶנען ּבַ

ין ֶגעֶזעְצן  ַלאםְ'ֶדעףְאֹוי]אּון ִאיְך ּבִ יןְֶגעזְֶפ   ְב ִ ְִאיך  ן[ץ'ְוואו  ָהאּב ִמיְך  [ִאיךְ ]אּון  –! עצ 
ְמַחֶיה ֶגעֶווען ִמיט ָוואס ֶמעְגִליְך ִאיז! ִמיט 'ְגָראז', אּון 

ּום ַזאְך, ִזיְך  –ֶדעְסְטְגַלייְכן!  ט ֶגעַהאט ַקיין ש  יז ִאיְך ָהאּב ִניש ְ ּבִ
 ֵגיין!ָהאּב ִאיְך ִמיְך ֶגעָלאְזט ֵגיין, וואּוִהין ִאיְך ֶוועל  – ְמַחֶיה צּו ַזיין!

ין ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדעם  ן[ֶווע]אּון ַאז  – ְ]ִאיְך ּבִ ט  ַמאנ  ֶדער  ִריֶער  'ָאְרט'  ן[פ 
 ָהאּב ִאיְך ַפאְרֶגעְסן ַמיין 'ּבֹויְגן' ָדאְרט"! –

ִפיָלה'  ַעל־ּתְ ְ]ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער 'ּבַ ְ'ַפאר  וְֹן "ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזעְהן ֶדעם  :ר'[ִגב 
ן[ ַווְדַאי 'ַדיין  –יְגן'! 'ּבוֹ  ]ָדאִזיג  ָהאּב ִאיְך ֶגעוואּוְסט: ַאז ָדאס ִאיז ּבְ
ט ֶגעֶקעְנט ֶגעפּוֶנען"! – ּבֹויְגן'!  ָנאר ִאיְך ָהאּב ִדיְך ִניש ְ

ִפיָלה': ]ַפאר[ָהאט ֶדער ִגּבֹור ַווייֶטער ֶדעְרֵצייְלט  ַעל־ּתְ "ַאז ִווי  ֶדעם 'ּבַ
ין ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדעם  ]ֶווען[ ְ]ִאיְך ּבִ ט  ַמאנ  ֶדער  ִריֶער  ין  –'ָאְרט'  ן[פ  ּבִ

אֶגעְגְנט ִדי 'ַמֲחֶנה' ַהַנ"ל"!  יז ִאיְך ָהאּב ּבַ ִאיְך ַאזֹוי ֶגעַגאְנֶגען, ּבִ
ִ אר' ָ יִ'ש  ינּו:ִד  ַהי  ִַהַנ"לִִ]ַמֲחֶנה[)ד  ים' ָבר  י־א  ֲעל  ִ'ּבַ ים' ּבֹור  יִ'ג  ט[ְ]ָוואספּוןִד  ַמאנ  ֶדער  נ   – !(אֹויב 

ין ִאיְך  ין[ּבִ ְב ִ ן ֵזיי ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ]או ןְִאיך  ְ ין ֵזייֶער  –ְצִוויש  ָוואְרן ִאיְך ּבִ
[הּוְנֶגעִריג ֶגעֶווען, ָהאּב ִאיְך  ְָהאב  ןְִאיך   ֶגעָוואְלט ֶעְסן! ]או 

ן ְ ין ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ְצִוויש  ף ִווי ִאיְך ּבִ יּכֶ ן ֵזיי ִמיְך  –ֵזיי  אּון ּתֵ ָהאּבְ
ף אֹויְפֶגענּוֶמען ַפאר ַא 'ֶמֶלְך'  יּכֶ ערְֵזיי[ּתֵ ַנ"ל ]ִאיב ֶ ט[, ּכַ ַמאנ  ֶדער  נ   !]ִוויְאֹויב 

ט[אּון ַהייְנט  ֶנעֶמען ]ֶיעצ  ֶנעֶמען[, ֵגיי ִאיְך ָאּפְ אּון ַמיין  – ִדי ֶוועְלט! ]ַאיינ 
ָווָנה'  ן['ּכַ פו  ר[ִאיז: "ָטאֶמער  ]ֶדער  ש ַ ֶוועל ִאיְך ֶקעֶנען ֶגעִפיֶנען ֶדעם  ]ֶאפ 

ט[ַהַנ"ל  ]ַזייֶנע['ֶמֶלְך' ִמיט ִדי 'ַלייט'  ַמאנ  ֶדער  נ   "!]ָוואסְאֹויב 
מּוֶעְסן ִמיט  ת ד[או  ] ן צּו ש ְ ִפיָלה' ָאְנֶגעהֹויּבְ ַעל־ּתְ ָהאט ֶדער 'ּבַ

, ְדַהְיינּו: ִמיט ֶדער 'ַלייט' ]ָדאִזיֶגע["ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ִדי  ֶדעם 'ִגּבֹור':
ֶטער[ ַמאנ  ֶדער  נ  ְ]ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי  –'ְמִדיָנה'?!  ]אֹויב  ַטאר   ק[ש  

ֲאָוה פּון ֶגעְלט'  יז ֵזיי ֶזעֶנען  –ַאַרייְנֶגעַפאְלן, ִאין ֶדער 'ּתַ ּבִ
[ַארֹויְסֶגעקּוֶמען אֹויף  ְצו  ֶמען ֶגעקו  ֶנע['ַאזֹויֶנע ִוויְלֶדע  ]צו   ]ָמאד 

יי ֵזיי 'ָגאְטן'!  ן 'ַאַסאְך ֶגעְלט', ֶזעֶנען ּבַ ֵקייט': ַאז ִדי ָוואס ָהאּבְ ְ ַנאִריש 
ִריֶגע  ]ַווייֶטער[אּון ַאזֹוי  – ֶטְ]ִדי 'ִאיּבְ ַמאנ  ֶדער  נ  ֵקייט' ָוואס ִדי  ע[אֹויב  ְ ַנאִריש 

 'ְמִדיָנה' ָהאט"! ]ָדאִזיֶגע[
ִפיָלה:ֶד  ]ַפאר[ָהאט ֶדער 'ִגּבֹור' ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ַעל־ּתְ "ַאז ֶער ָהאט  עם 'ּבַ

ֲאוֹות', ֶקען ֶמען  ֶגעֶהעְרט פּון ֶדעם 'ֶמֶלְך': ַאז פּון ַאֶלע 'ּתַ
ָנאר  –ַארֹויְסֶנעֶמען, 'ֶדעם' ָוואס ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֵזיי! 

ֲאָוה פּון ר[ָדאִזיֶגע]'ֶדער' ָוואס ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֶדער   'ּתַ
ּום אֹוָפן! ש  ט ַארֹויְסֶנעֶמען ֶדעְרפּון ּבְ  – ֶגעְלט', ֶקען ֶמען ִאים ִניש ְ

ֵכן  ער[ּבְ יי ֵזיי ]ֶדעִריב ֶ ט ּפֹוְעְלן!  ]ִזיֶכער[! ֶוועְסטּו ּבַ ְ 'ִאיזְָוואְרן ֶסע  –ָגאְרִניש  ]ס 

ַלל[ כ  ט ֶגעָמאְלט  ב ִ [ִניש ְ ִליך   ַארֹויְסצּוֶנעֶמען ֵזיי ֶדעְרפּון! ]ֶמעג 
',ְַאז[ָנאר  ֶנעםְ'ֶמֶלך  טְפו  : "דּוְרְך ֶדעם 'ֶוועג' ָוואס ְס'ַפאְרַהאְנְדן ]ֶערְָהאטְֶגעֶהער 

ַהאֶנען[ ֶוועְרד' ַהַנ"ל  ]ַפאר  ְ טְצּו ֶדער 'ש  ַמאנ  ֶדער  נ  ֶרקְוְאֹותְד[ְ–]ָוואסְאֹויב  ֵ , ָוואס פּון פ 
ַנ"ל  ֶדעָדאְרט ֶנעְמט ֶער ַזיין 'ְגבּוָרה' ּכַ נ  ְאֹויב  ט[]ִווי ַמאנ  ָנאר דּוְרְך 'ֶדעם  – ר 

ֲאָוה פּון ֶגעְלט',  ר[ָדאִזיֶגע]ֶוועג', ֶקען ֶמען ָיא ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ֶדער  'ּתַ
ֶקעןְֶדעִרין['ֶדעם' ָוואס ֶער ִאיז ֶדעִריֶנען ַאַרייְנֶגעַפאְלן  ֶגעִזינ  ןְַאיינ  ןְֶגעָוואר   "!]או 

– ִ עםִ'מ  טִפּוןִד  ער  עה  רִג  '()ַאזֹויִָהאטִע  ך   !ל 
ִפיָלה', ַאֶוועְקֶגעֶזעְצן  ]ֶזעֶנען[ִאיז  ַעל־ּתְ ֶדער 'ִגּבֹור' ִמיט ֶדעם 'ּבַ

ן[ ֶגעִזיצ  ל[ַא  ]ָאפ   ִטיק   ַצייט ִאיְנֵאייֶנעם! ]ש  
ן[אּון ִמּכַֹח  ְפו  ן ש   ט  ְֶמענ  ְִדי ן ְפו  ְַזאך  ְֶדעם ]ָוואסְֶדער 'ְמִדיָנה' ַהַנ"ל  ]אֹויף

ט[ ַמאנ  ֶדער  נ  עְטן אֹויב  ן ֶעס ֶגעּבֶ ן[, ָוואס ֵזיי ָהאּבְ ִפיָלה': "ַאז  ]פו  ַעל־ּתְ ֶדעם 'ּבַ
[ֶער ָזאל ַארֹויְסֵגיין צּו ֶדעם 'ִגּבֹור' פּון  ִליב  ַנ"ל  ]צו  ]ִוויְֵזייֶעְרט ֶוועְגן, ּכַ

טְ ַמאנ  ֶדער  נ  ֶרקְחְאֹותְא־ב[ְ–אֹויב  ֵ ן ֵזיי 'ַמְרִחיב ְזַמן' ֶגעֶווען! –"! פ  ינּו: ְדַהיְ  – ָהאּבְ
עְטן  ִפיָלה' ָהאט ַאייְנֶגעּבֶ ַעל־ּתְ יי[ֶדער 'ּבַ ְב ַ ט ל  ֹוע  ֶדעם 'ִגּבֹור': "ַאז  ]ֶגעפ 

ן  ן[ֶער ָזאל ֵזיי ֶגעּבְ ֶגעב   ִדיָנה[ַא 'ַצייט'  ]צו  ְמ  ְֶדער ן ְפו  ן ש   ט  ְֶמענ  ְִדי ינּו:ִ –! ]ַפאר ַהי  )ד 

ערִ ִ'ד  ין יזִא  ייִ]ָדאִזיֶגער[ָוואסִּב  רִז  ִָזאלִע  ן(ִַצייט', טִטּוה  יש   נ  ָהאט ֶער ֵזיי  – "!ָגאר 
ן ְפֵריי  ט[ֶגעֶגעּבְ ֶגער  ֶלענ  ל[ַא  ]ַפאר  ִטיק   'ַצייט'! ]ש  

ן ֵזיי ִזיְך ֶגעַמאְכט  ֶדעְרָנאְך, ן ִזיְך! 'ִסיָמִנים'ָהאּבְ ְ ְדַהְיינּו:  – ְצִוויש 
ן ִזיְך ֶגעַמאְכט  ְ ן ְצִוויש  ִפיָלה' ִמיט ֶדעם 'ִגּבֹור', ָהאּבְ ַעל־ּתְ ֶדער 'ּבַ

ן ַא 'ְיִדיָעה' פּון ֶדעם  –! 'ִסיָמִנים' ֵדי ֵאייֶנער ָזאל ֶקעֶנען ָהאּבְ ּכְ
 ַאְנֶדעְרן!

ִפיָלה'  ֶדעְרָנאְך, ת ה[או  ] ַעל־ּתְ  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען,ִאיז ִזיְך ֶדער 'ּבַ
 ִאין ַזיין 'ֶוועג' ַאַריין!


