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ת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער. ּבָ ַא גּוְטן ׁשַ

ִלים אּון  ִדי ָוואְך ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ִדי ּתֹוָרה ֶוועְגן ִדי ְמַרּגְ

ט ֶגעָוואְרן  ֵלב ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ִניׁשְ ן נּון ִמיט ּכָ ַע ּבֶ ְיהֹוׁשֻ

ִלים. ָלאִמיר ֶזען ָוואס ִדי ַגאְנֶצע  ַפאְרִפיְרט ָנאְך ִדי ְמַרּגְ

ייכּות צּו אּוְנז ִקיְנֶדער. ה ָהאט ׁשַ ְרׁשֶ ּפַ

אוואּוְסט פּון ַאֶלע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים  ֶעס ִאיז ַפאר אּוְנז ּבַ

י'ְנס ְסָפִרים ִדי ַמְעָלה פּון ָרצֹון, ָדאס  ְפָרט ִאין ֶרּבִ אּון ּבִ

ם, ֲאִפילּו אֹויּב  עְנֶקען אּון ֶוועְלן טּון ָרצֹון ַהׁשֵ ֵמייְנט ּבֶ

ֶעס  ה  ִסּבָ ֶוועְלֶכע  ַסיי  ַפאר  טּון  ט  ָגאְרִניׁשְ ֶקען  ֶמען 

ֶדעם  ָלאְזן  ָאּפְ ט  ִניׁשְ ער  ָאּבֶ ֶמען  ָזאל  ַזיין,  ָנאר  ָזאל 

ם. ָרצֹון פּון ֶוועְלן טּון ְרצֹון ַהׁשֵ

ֶטעל ִזיְך ַדאֶוועֶנען אּון ְס'ִאיז ִמיר  יל, ִאיְך ׁשְ ּפִ ייׁשְ צּום ּבַ

ן  ֶווער צּו ִאיְנִזין ָהאּבְ ֵזייֶער ׁשְ

ִאיְך  ער  ָאּבֶ ֶוועְרֶטער,  ִדי 

יל:  ּפִ ייׁשְ ִוויל ָפאְרט. ָנאְך ַא ּבַ

ֶווער צּו ָזאְגן  ֶעס ִאיז ִמיר ׁשְ

ַחֶבר  ַא  ַפאר  ָוואְרט  גּוט  ַא 

ער  ָאּבֶ רּוֶדער  ּבְ ַא  ָאֶדער 

ֵטיי  ׁשְ ִאיְך  ִאיְך.  ִוויל  ָפאְרט 

אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְך ַא ִזיְסן 

עט,  ֶווער ַארֹויְסצּוְקִריְכן פּון ּבֶ ָחלֹום, ֶעס ִאיז ִמיר ׁשְ

ַזאְך,  ֶיעֶדע  ִמיט  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ִוויל!  ִאיְך  ער  ָאּבֶ

ִמיר  ָוואס  ִנְסיֹונֹות  אּון  ֶוועִריַקייְטן  ׁשְ ָסאְרְטן  ַאֶלע 

ט אֹויְסִפיְרן,  ער, ֲאִפילּו ִאיְך ֶקען ֶעס ִניׁשְ ֵגייֶען ַאִריּבֶ

ער ֶעס אֹויְסִפיְרן, ִאיְך ִוויל!!  ִוויל ִאיְך ָאּבֶ

ָרֵאל  ֶרעְנְגט ַאָראּפ ַא ִמְדָרׁש ַפאְרָוואס ֶאֶרץ ִיׂשְ ר' ָנָתן ּבְ

ִאיז  ֶאֶרץ  ַווייל  'ֶאֶרץ',  ָלׁשֹון  ִמיְטן  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט 

אִוויִליְגן. ָזאְגט ר' ָנָתן: "ֶדער ִעיָקר  פּון ָלׁשֹון ָרצֹון – ּבַ

ֶמען  ִאיז  עֶפער  אׁשֶ ּבַ צּום  ָנאְנט  ַזיין  ֶקעֶנען  צּו  ָרצֹון 

ַא  זֹוֶכה צּו  ִאיז ֶמען  ָרֵאל, ָדאְרט  ִיׂשְ ֶאֶרץ  זֹוֶכה דּוְרְך 

דער  
ריינער קוואל

ְגלּוְסֶטעִניׁש צּום  ּסּוִפים,  ּכִ אּון  ָרצֹון  פּון  ִליְכִטיְגַקייט 

ִחיָנה פּון 'ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך' ". עֶפער ַא ּבְ אׁשֶ ּבַ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָרֵאל ִאיז ַפאְרַהאן ֶדער ּבֵ ָדאְרט ִאין ֶאֶרץ ִיׂשְ

ִלים, ֶדער ָארֹון ִמיט ִדי לּוחֹות אּון  ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ּכֵ

ֶוועְרט  ָדאְרט  פּון  אּון  א.א.וו.  ְמנֹוָרה,  ִדי  רּוִבים,  ּכְ

ָרֵאל. אּון  ה פּון ֶאֶרץ ִיׂשְ ְך אֹויף ֶיעְדן ִאיד ִדי ְקדּוׁשָ ִנְמׁשָ

ם  ָרֵאל ְלׁשֵ אֹויּב ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו קּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵטייט ִזיְך ַאז ְס'ִאיז  ַמִים ִאיז ָדאס ָגאר ַטייֶער. ַפאְרׁשְ ׁשָ

ֶוועֶרע ְמִניעֹות צּו קּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ  ַפאְרַהאן ֵזייֶער ׁשְ

ִזיְך  ְרצֹונֹות ֶקען ֶמען  ַטאְרֶקע  ׁשְ ער ִמיט  ָאּבֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ר ַזיין אּון קּוֶמען. ּבֵ ִמְתּגַ

ִלים  ְמַרּגְ ִדי  פּון  ַגם  ּפְ ִדי 

ן  ָהאּבְ ֵזיי  ַאז  ֶגעֶווען  ִאיז 

ְמִניעֹות  ִדי  ַאז  ֶגעָזאְגט 

ִדי  פּון  ֶטעְרֶקער  ׁשְ ֶזעֶנען 

ִאין  ָדא  ִאיז  ֶעס  ְרצֹונֹות, 

ַאֶזעְלֶכע  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 

ְס'ִאיז  ַאז  ִריְזן  ְגרֹויֶסע 

קּוֶמען  צּו  אּוְמֶמעְגִליְך 

ַאִהין.

ַגם צּו ָזאְגן ַאז ִדי  ִפיָרה אּון ַא ּפְ ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ּכְ

ן  ָהאּבְ ִמיר  אּון  ָרצֹון  פּון  ֶטעְרֶקער  ׁשְ ֶזעֶנען  ְמִניעֹות 

ִדי  ֶרעְכן  ּבְ צּו  ְרצֹונֹות  אּוְנֶזעֶרע  ִמיט  ּכַֹח  ַקיין  ט  ִניׁשְ

ּפּוְנְקט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִאין  ַאַרייְנקּוֶמען  אּון  ְמִניעֹות 

ׁש אּון  ְקּדָ ית ַהּמִ ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ַגאְנֶצער ִקּיּום פּון ּבֵ

ה קּוְמט ָנאר פּון ְרצֹונֹות אּון  ַאֶלע ֲעבֹודֹות אּון ְקדּוׁשָ

ק, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַאז ֶמען ָהאט ַמְקִריב ֶגעֶווען  ֵחׁשֶ

"ִלְרצֹוְנֶכם  ֶוועְרן  אִוויִליְגט  ּבַ ָזאל  ֶעס  נֹות  ָקְרּבָ ָדאְרט 

ֻחהּו". ְזּבָ ּתִ
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ָבר,  ה מֹוִעיל ְלָכל ּדָ ִפּלָ ּתְ

 
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד –  ֲאִפילּו ִמי ׁשֶ

 
ּיּוַכל ִלְלמֹד  ה ׁשֶ ִפּלָ ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ּתְ

 

)ִקּצּור ליקו"מ תנינא קי"א(

ָבר,  ה מֹוִעיל ְלָכל ּדָ ִפּלָ  ּתְ
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד –   ֲאִפילּו ִמי ׁשֶ

ּיּוַכל ִלְלמֹד  ה ׁשֶ ִפּלָ  ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ּתְ
)ִקּצּור ליקו"מ תנינא קי"א(

ל עֹוָלם   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵטיין  ֶהעְלף ִאיְך ָזאל ַפאְרׁשְ

ָוואס ִאיְך ֶלעְרן, ִאיְך 
יְרן ִדי ִזיְסַקייט  ּפִ ִוויל ׁשְ
אּון ִליְכִטיְגַקייט פּון 

ִדי ּתֹוָרה
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ָעה,  ע ׁשָ ֶנעֶלע ַזאְך - קֹוים ַא ַהאְלּבֶ ַזיין ַא ׁשְ ֶוועט ֶעס 

ֶנעל אּון ִגיְך, אּון ַפאְרִטיג!  ֶוועט ֶעס ַזיין ׁשְ

ְגַלייְך  ֶגעַוואְרט,  ַלאְנג  ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶסעְקֶרעַטאר  ֶדער 

ֵזָרה  ּגְ ִמין  "ַאַזא  ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעֶווען  מֹוִדיַע  ֶער  ָהאט 

עְטן אּון  עְטן! קּוְמטס ּבֶ ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען, קּוְמטס ּבֶ

ִריֶדער!" ְד'ֶלען ַפאר ֵאייֶעֶרע ּבְ ּתַ ׁשְ

ָהל ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ֲחַתם סֹוֵפר,  ֶדער רֹאׁש ַהּקָ

ִמיט  ֵגיין  ַדאְרְפט  ִאיר  י,  "ֶרּבִ י'ן:  ֶרּבִ ֶדעם  עט  ּבֶ אּון 

ִרים', ַאז ֶדער  ַהְמַדּבְ ַזיין ֶדער 'רֹאׁש  אּוְנז! ִאיר ַדאְרְפט 

ִמיִניְסֶטער ֶוועט ֶזען ַאז ַא ָרב ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶוועט ֶער 

ִנים ַזיין!" א ּפָ ַאייְך נֹוׂשֵ

ט ֵגיין!" ָזאְגט ֶדער ֲחַתם סֹוֵפר: "ֵניין, ִאיְך ֶוועל ִניׁשְ

ִמיט  ָהל  ַהּקָ רֹאׁש  ֶדער  ְפֶרעְגט  ֵגיין?!"  ָזאל  ֶדען  "ֶווער 

ָזאְרג:

ֶדער  ֶווען  ַמֲעִריב,  ָנאְך  ַאַריין.  ׁשּול  ִאין  ַאַריין  "ֵגייט 

ׁשּול,  פּון  ַארֹויס  ֵגייֶען  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִדי   - ִצּבּור  ְגרֹויֶסער 

ָזאְלט ִאיר ֶנעֶמען 

'ִאיׁש  ֶדעם 

ָוואס  ׁשּוט'  ּפָ

ֶמער  ִאיז  ֶער 

פּון  ִמימּות'ִדיג  ּתְ

ַאֶלעֶמען, ֶער ָזאל 

רֹאׁש  ֶדער  ַזיין 

ִרים"! ַאזֹוי ָזאְגט ֵזיי ֶדער ֲחַתם סֹוֵפר. ַהְמַדּבְ

אְגֵלייֶטער קּוְקן ִאים ָאן  ָהל ִמיט ַזייֶנע ּבַ ֶדער רֹאׁש ַהּקָ

ער ַאז ֶדער ֲחַתם סֹוֵפר ָזאְגט, ֶקען  ִמיט וואּוְנֶדער! ָאּבֶ

עְרְפֶרעְגן. ט ַטֲעֶנה'ן אּון ִאיּבֶ ט ִזיְך ִניׁשְ ֶמען ִניׁשְ

ָהל ַארֹויס פּון ׁשּול. ִאיז  ָנאְך ַמֲעִריב, ֵגייט ֶדער רֹאׁש ַהּקָ

ֶגעֶווען ָדאְרט ַא ִאיד, ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּוְפן "ֶדער 

ַפאְרָוואס  'ַאְבָרָהם',  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  ָערּוְך",  ְלָחן  ׁשֻ

ֶער  ַווייל  ָערּוְך'?  ְלָחן  ׁשֻ 'ֶדער  ֶגערּוְפן  ִאים  ֶמען  ָהאט 

ָערּוְך!  ְלָחן  ׁשֻ ִזיְך ֶדעם  ִמיט  עַהאְלְטן  ֵגֶ ֶטעְנִדיג  ׁשְ ָהאט 

ֵאָלה ִאיז  ַא ׁשְ עס  ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין ַגאס, ֶעּפֶ

ַאִפיְרֶגענּוֶמען  ׁשֹוין  ֶער  ָהאט  ֶגעָוואְרן,  ֶווער  ׁשְ ִאים 

ֶמען  ֶמען?!  ֶמעג  ֶגעְפֶרעְגט  ִזיְך  אּון  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ֶדעם 

ים ַראֶוועט ִנּסִ ׁשּוֶט'ער ִאיד ּפְ ַא ּפָ
ִאיז  ּבּוְרג,  ֶרעׁשְ ּפְ ִאין  סֹוֵפר,  ֲחַתם  פּון  ַצייְטן  ִדי  ִאין 

ֵאיין  ָרֵאל.  ִיׂשְ ׂשֹוֵנא  ְגרֹויֶסער  ַא  ִמיִניְסֶטער,  ַא  ֶגעֶווען 

ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַדאְנק  ַא  ַאייְנֶגעַפאְלן  ִאים  ִאיז  ָטאג 

 – ַטייֶעְרן  ׁשְ ְגרֹויֶסע  ָגאר  ִאיְדן  ִדי  אֹויף  ַארֹויְפֵלייְגן 

ַזייֶנע  אַקאְנט ִמיט  ּבַ ֶגעֶווען  ִאיז  ִמיִניְסֶטער  ַמס. ֶדער 

עּות ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ָאְנטּון ְגרֹויֶסע ָצרֹות ָאְנֶדעם  ִרׁשְ

ֶער  ַאז  ִאיְדן  ִדי  ַפאר  מֹוִדיַע  ְפִריֶער  פּון  ָזאל  ֶער  ָוואס 

ֵזָרה.  ע ּגְ ן ַא ְפִריׁשֶ ַלאְנט ַארֹויְסצּוֶגעּבְ ּפְ

ֶדעם  ַארֹויְפֵלייְגן  צּו  ֶגעְגֵרייט  ַטאֶקע  ִזיְך  ָהאט  ֶער 

אּון  יֹוֲעִצים  ַזייֶנע  ִמיט  ֶגעֶרעְדט  ָאּפְ אּון  ַטייֶער,  ׁשְ

ט  ִניׁשְ אֹוָפן  ׁשּום  ּבְ ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ַאז  יֹוֲעִצים  ער  אֹויּבֶ

ֶוועְלן  ַאזֹוי  ֵזָרה  ּגְ ִדי  ָלאְגן  צּוׁשְ ָאּפְ עְטן  ּבֶ ֶקעֶנען קּוֶמען 

ט ֶקעֶנען זּוְכן ֵעצֹות, ֶוועט ֶער ֵזיי ְפֵריי ֶקעֶנען  ֵזיי ִניׁשְ

יֶטעֶרע ָצרֹות! ַמֲעִניׁש ַזיין אּון ָאְנטּון ּבִ

ָהאט  ִמיִניְסֶטער  ֶדער 

ֶגעַהאט ַא ֶסעְקֶרעַטאר – ַא 

ֶמעְנְטׁש,  ַפייֶנער  ַא  יר,  ַמְזּכִ

ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ָכאְטׁש 

ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ּגֹוי,  ַא 

ִמין  ַאַזא  ִמיִניְסֶטער;  ַפאְרן 

ַארֹויף  ֵלייְגְסְטּו  ַטייֶער  ׁשְ

ְפִריֶער,  ַצייט  ַא  ַזיין  מֹוִדיַע  ָכאְטׁש  ֵזיי  טּו  ֵזיי?!  אֹויף 

קּוֶמען  ִזיְך  אּון  ֵעצֹות,  זּוְכן  ֶקעֶנען  יג  ָכאְטׁשִ ֵזיי  ָזאְלן 

ֵזייֶער  ט צּוֶהעְרן  ִניׁשְ ֶוועְסט ַטאֶקע  ִדיר, דּו  יי  ּבַ עְטן  ּבֶ

ָזאְלן  ֵזיי  ֶגעִפיל,  ֶדעם  ָכאְטׁש  ֵזיי  ִגיּב  ער  ָאּבֶ עט,  ֶגעּבֶ

עְטן! ֶקעֶנען ִזיְך ּבֶ

ן  ִטיְמט ַאז ֶדער ִמיִניְסֶטער ֶוועט ִגיּבְ אׁשְ ן ּבַ ִליּבְ ִאיז ֶגעּבְ

ִמיט  ְטֶרעְפן  ִזיְך  ֶקען  ֶמען  ֶווען  ַצייט  ַא  ִאיְדן  ִדי  ַפאר 

ַלאץ וואּו ֶעס ֶוועט  ער ָנאר צּו יֹוֵצא ַזיין! ָדאס ּפְ ִאים, ָאּבֶ

עט,  יי ַזיין ַאְרּבֶ ט ַזיין ּבַ ָפאְרקּוֶמען ִדי ֲאִסיָפה ֶוועט ִניׁשְ

טּוּב ַאַריין,  ָנאר ֶמען ָזאל קּוֶמען צּום ִמיִניְסֶטער ִאין ׁשְ

ָעה  ע ׁשָ ָלאִמיר ָזאְגן ַהאְלּב ֵניין ִאיְנֶדעְרְפִרי, אּון ַא ַהאְלּבֶ

עט. ַאזֹוי  יי ִדי ַאְרּבֶ ֶדערֹויף, ֵניין ַאֵזייֶגער ִאיז ֶער ׁשֹוין ּבַ

  
  ר' לויר' לוי

יצחק ז"ליצחק ז"ל דערציילט דערציילט
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ִדי ֱאֶמֶת'ע ְרפּוָאה

ַפאר ִאיְך ִּבין ֶגעָוואְרן ִזיְּבן ָיאר, ָהאּב ִאיְך ֵזייֶער ֶגעָוואְלט 

ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ְנס ִצּיּון, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען 

ִניְׁשט  ִאיְך  ָהאּב  ַּבאְקן  ַמייֶנע  אֹויף  ֶגעְשִׁוויֶלעְכְטס  ַא 

ַמיין ַטאֶטע ֶגעַמאְכט  ִּביְזֶדעְרַווייל ָהאט  ֶגעֶקעְנט ָפאְרן. 

ַקיין  ַקאְרֶטע  ַא  ֶגעקֹויְפט  אּון  ַּפאְסָּפאְרט  ַא  ִמיר  ַפאר 

אּוַמאן. 

ַפאר  ָדאְקֶטער  ֵציין  ַא  צּו  ֵגיין  ֶגעַדאְרְפט  ָהאּב  ִאיְך 

אֹויְסֶגעָזאְגט  ָהאּב  ִאיְך  ֵצייֶנער,  ֶגעְׁשָוואֶלעֶנע  ַמייֶנע 

ְרפּוָאה  ַא  ָהאְּבן  ָזאל  ִאיְך  ַהַּצִּדיִקים'  ''ְׁשמֹות  ַגאְנץ 

ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶרִּבי'ן.  צּום  ָפאְרן  ֶקעֶנען  אּון 

מיין מיין 
מעשה'לעמעשה'לע

דער באשעפער באווייזט וואונדער
פאר זיינע ליבע קינדער

ֶגעָוואְרן  אֹויְסֶגעַהייְלט  ִּבין  ִאיְך  אּון  ֶגעָהאְלְפן  ַטאֶקע 

אּון ִאיְך ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָפאְרן צּום ֶרִּבי'ְנס ִצּיּון אּון 

צּוִריְקֶגעקּוֶמען ְּבָׁשלֹום ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט.

ִאיְך ַדאְנק ִדיְך ַּבאֶׁשעֶפער

ַנְחָמן ב.
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ער  ֶדעִריּבֶ ֶמעג!  ֶמען  ט!  ִניׁשְ ָטאר  ֶמען  ט?!  ִניׁשְ ָטאר 

ְלָחן ָערּוְך'! ן 'ֶדער ׁשֻ ָהאט ֶמען ִאים ַא ָנאֶמען ֶגעֶגעּבְ

ֶדער  ָדאְך  ִאיז  ֶער  ׁשּול,  פּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז 

ְגֶרעֶסעֶרע  ַא  ַפאְרַהאן  ֶדען  ִאיז  ָתִמים,  ְגֶרעְסֶטער 

יטּות' ִווי ַאַזא ָסאְרט ִאיד?! ַאז ֶער ֵגייט ָנאר ִמיְט'ן  ׁשִ 'ּפְ

ְלָחן ָערּוְך! ׁשֻ

ֶדער  ַאז  ִזיְך...  צּו  ָהל  ַהּקָ רֹאׁש  ֶדער  ְטַראְכט  ֵוויי,  אֹוי 

ִאיד ֶוועט ֵגיין צּום ִמיִניְסֶטער, אּון ֶוועט ֶעֶפעֶנען ֶדעם 

ְלָחן ָערּוְך, אּון ִזיְך ֶנעֶמען קּוְקן צּו ֶמעג ֶמען ָיא ֶרעְדן,  ׁשֻ

ָדאְרט  ָוואס  ֵווייְסט  ֶווער  ֶרעְדן,  ט  ִניׁשְ ָזאל  ֶמען  צּו 

ֶוועְרן  ָדאְך  ֶוועט  ִמיִניְסֶטער  ֶדער  ָפאְרקּוֶמען?!  ֶוועט 

ט ִאיר אֹויס ַפאר ִמיר?! ַעס! ַאַזא ֵאייֶנעם ְקלֹויּבְ ִאין ּכַ

ט ֶהעְלְפן ָזאְגט ֶדער  ַפאְרַפאְלן! ֶעס ֶוועט ִמיר ָגאְרִניׁשְ

ׁשּוֶט'ער ִאיד ֶוועט ַזיין ֶדער רֹאׁש  ָהל, "ֶדער ּפָ רֹאׁש ַהּקָ

ֶמען  ֶגעָזאְגט.  סֹוֵפר  ֲחַתם  ֶדער  ָהאט  ַאזֹוי  ר"!  ַהְמַדּבֵ

ר', ֶקען  ֵגייט צּום ִמיִניְסֶטער, ֶער ִאיז ֶדער 'רֹאׁש ַהְמַדּבֵ

ט טּון! ֶמען ָאן ִאים ָגאְרִניׁשְ

ִאין  ִמיִניְסֶטער  צּום  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  א  ַחְבַרּיָ ִדי 

ַלַחת ֶזעֶנען  טּוּב, ֶמען ָהאט מֹוִדיַע ֶגעֶווען ַאז ִדי ִמׁשְ ׁשְ

ִזיְך  ָהאט  ִמיִניְסֶטער  ֶדער  ַאַריין,  קּוְמט  ֶמען  נּו,  ָדא! 

ן, ַאַרייְנֶגעקּוֶמען אּון ִזיְך  ֶגעַוואׁשְ ן, ִזיְך ָאּפְ אֹויְפֶגעהֹויּבְ

ַקאֶווע,  ַאַריין  ֶרעְנֶגען  ּבְ אִדיֶנער  ּבַ ִדי  ַאֶוועְקֶגעֶזעְצט. 

ד ִמיט ַא ַקאֶווע.  ֶמען ִאיז ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם ְמַכּבֵ

ִאין  ָלאְנֶטער.  ּפְ ִטיְקל  ׁשְ ַא  ֶגעקּוֶמען  ַאִפיר  ִאיז  ָדא 

ָדאס  ֶמען  ֶמעג  ִוויַאזֹוי  ִמיְלך,  ָדא  ָדאְך  ִאיז  ַקאֶווע 

ְלָחן  ׁשֻ ֶדעם  ֶנעְמט  ִאיד  ׁשּוֶט'ער  ּפָ ֶדער  ְטִריְנֶקען?! 

ָדאס  ֶמען ָטאר  ֲעּכּו"ם,  "ָחָלב  רּוְפט אֹויס:  – אּון  ָערּוְך 

ט ְטרּוְנֶקען!" ִניׁשְ

ָדאס  ִריְגן,  ֶגעׁשְ אּון  "ֶגעַוואְלד  ִזיְך,  ָקאְכן  ַלַחת  ִמׁשְ ִדי 

יים  ֵמייְנט ֶדען ָחָלב ֲעּכּו"ם? ִדי קּו ֶגעִפיְנט ִזיְך ָדאְך ָדא ּבַ

אְרף ַדאְרף ֶמען ַזיין?! ִמיר ִוויְלן  ִמיִניְסֶטער?! אּון ַאזֹוי ׁשַ

ֵזָרה  ּגְ ִדי  ַזיין  ל  ְמַבּטֵ צּו  ַזאְך!  ַא  עְטן  ּבֶ עס  ֶעּפֶ ִאים  ָדאְך 

ֶער  'ְטִריְנְקט  ַקאֶווע,  ַא  ִמיט  ד  ְמַכּבֵ אּוְנז  ִאיז  ֶמען  אּון 

ט'! ִניׁשְ

ׁשֹוין  ִאיְך  ֵווייס  'ַוויין'  ִמיִניְסֶטער;  ֶדער  ָאן  ִזיְך  רּוְפט 

'ִמיְלך'  ַוויין!  אּוְנֶזער  ְטִריְנֶקען  ט  ִניׁשְ ִוויְלט  ִאיר  ַאז 

ט  ִניׁשְ ׁשֹוין  ִאיְך  ָהאּב  ָדאס  ט?!  ִניׁשְ אֹויְך  ִאיר  ִוויְלט 

ַאייְך טּון  ָזאְלן  ִמיר  עְטן  ּבֶ אּוְנז  ִאיר  ֶגעוואּוְסט! קּוְמט 

ט  ַא ַזאְך, ַאז ֲאִפילּו אּוְנֶזעֶרע ִמיְלך ִוויְלט ִאיר אֹויְך ִניׁשְ

פּון  טּוֶרעְמט  ֶגעׁשְ ָהאט  ִמיִניְסֶטער  ֶדער  ְטִריְנֶקען?! 

רֹויְזט אֹויף ֶדעם ִאיד,  ַעס אּון ֶגעָוואְרן ֵזייֶער אֹויְפֶגעּבְ ּכַ

ִטיֶקער! ֶער ָוואְלט ִאים צּוִריְסן אֹויף ׁשְ

אֹוי ֵוויי, ָוואס ֶוועט ָדא ַזיין?!...
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ער ִאיְך ֶמעג ָדאְך  רּוְפט ִזיְך ָאן ֶדער ִמיִניְסֶטער: "נּו, ָאּבֶ

ָיא ְטרּוְנֶקען ִדי ִמיְלך, ִדי ַקאֶווע!" ֶער ֶנעְמט ַטאֶקע ִזיְך 

גּוט!!  ט  ִניׁשְ ִאים  ֶוועְרט  ֶעס  אּון  ַקאֶווע,  ִדי  ְטרּוְנֶקען 

ְפֶרעְגט  אּון  ָקאֶכער,  ֶדעם  ַאַריין  ָזאָפאְרט  ֶער  רּוְפט 

ִאין  ָצאְרן  ִמיט  ִאים 

ִדי אֹויְגן: "ָוואס ִאיז 

ָדאס?!"

ִאים  ָזאְגט 

ָקאֶכער:  ֶדער 

ָטאג  "ַהייְנִטיֶגער 

ָהאט ִדי קּו ֶגעּבֹויְרן 

ַאַזא  'ַקאְלּב', אּון  ַא 

ִדי  ט  ִניׁשְ טֹויג  ָטאג 

ִמיְלך, ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ִמיְלך פּון ַא ֲחִזיר!!"

אּון  צּוָקאְכט,  ֵטיין  ׁשְ ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ִאיז  ִמיִניְסֶטער  ֶדער 

ׁשּוָט'ן ִאיד: "ָאה, ָהאְסטּו ּפּוְנְקט  ֶוועְנד ִזיְך צּום ֶדעם ּפְ

ִדי  פּון  ְטִריְנֶקען  ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ אּון  צּוֶגעְטָראְפן, 

ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ָטאג  ֶדעם  ִאין  ִמיְלך, 

ֶגעָוואְלט  ט  ִניׁשְ ִמיְלך  ִדי  ִאיר  ָהאט  ִמיְלך'  'ֲחִזיר 

ְטרּוְנֶקען!"

ֶדעם  פּון  ֶגעָוואְרן  ֵעל  ִנְתּפָ ַטאְרק  ׁשְ ֵזייֶער  ִאיז  ֶער 

ִדי  מֹוֵחל  ַאייְך  ין  ּבִ "ִאיְך  ָאְנֶגערּוְפן,  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֵנס, 

פּון  עְטן  ֶגעּבֶ עס  ֶעּפֶ ָהאט  ִאיר  ֵאייֶדער  ָנאְך  ַטייֶער!  ׁשְ

ִמיר ָהאט ִאיר ּפּוְנְקט צּוֶגעְטָראְפן ַאז ִדי ִמיְלך ִאיז ָגאר 

ֲחִזיר!" ִאיְצֶטער ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזען ַאז ֵאייֶער ָגאט ִפיְרט 

עס ַא ַזאְך! ַאז ִמיְלך ִאיז אֹויְך ַא ַזאְך! ָדא ֶעּפֶ

ֶמען  לּוְפְטן!  ִדי  ִאין  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶעס 

ִמיט  ִאים  ֶדעְרֵצייְלט  ֶמען  אּון  סֹוֵפר,  ֲחַתם  צּום  ֵגייט 

ֶדער  ָאן  ִזיְך  רּוְפט  ֵנס.  ְגרֹויְסן  פּוֶנעם  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ַא 

ֶווען  ֶגעֶווען  ָוואְלט  עֶנער  ׁשֶ ער  ָאּבֶ י,  'ֶרּבִ ָהל;  ַהּקָ רֹאׁש 

י ַאֵליין ָזאל  ען דּוְרְך ַאייְך, ֶדער ֶרּבִ ֶדער ֵנס ָוואְלט ֶגעׁשֶ

ֶווען קּוֶמען! ָזאְגט ֶדער ֲחַתם סֹוֵפר; "ֵניין, ַאז ִאיְך ֵגיי - 

ָוואְלט ִאיְך ָיא ֶגעֵהייְסן ְטרּוְנֶקען ִדי ַקאֶווע, אֹויף ַאַזא 

ּקּוַח ֶנֶפׁש!" ב פּון ּפִ ַמּצָ

'ִאיׁש  ַאַזא  דּוְרְך  ָנאר  ט,  ִניׁשְ ִזיְך  ַוואְלֶגעְרן  ים  ִנּסִ "ַקיין 

ֶדער  ָהאט  ֵנס!"  ֶדעם  ֶגעטּון  אֹויְבן  ֶמען  ָהאט  ׁשּוט'  ּפָ

ִזיְך  ַוואְלֶגעְרן  אֹויְבן  ים  "ִנּסִ ֶגעָזאְגט:  סֹוֵפר  ֲחַתם 

ט ַאזֹוי ִגיְך טּוט ֶמען אֹויְבן ַא ֵנס, דּוְרְך ַאַזא  ט, ִניׁשְ ִניׁשְ

ֶגעטּוְהן  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ָהאט  ִאיְדן  ִמימּות'ִדיְגן  ּתְ

ֶדעם ֵנס!".

ַאז  ֲחַתם סֹוֵפר,  ּכַֹח פּוֶנעם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָנאר ָדאס 

וואּו   - ִאיְדן  ֶדעם  ן  אֹויְסְקלֹויּבְ צּו  ֶגעוואּוְסט  ָהאט  ֶער 

ִזיְך  ִריְרט  ֶער  ִאיז?!  ֶער  ִווי  ָתִמים  ְגֶרעֶסער  ַא  ָדא  ִאיז 

ְלָחן ָערּוְך! ט ָאֶנעם ׁשֻ ִניׁשְ

ַאז  ט  ִניׁשְ ער  ָאּבֶ נֹות,  ַמּתָ עְנְקט  ׁשֶ ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  נֹות!  ַמּתָ ַאזֹוי  ִזיְך  ַוואְלֶגעְרט  ֶעס 

ָנה  ָנה! ַא ַמּתָ ער ִאיְך ַדאְרף ָדאְך ֶוועְלן ִדי ַמּתָ ֶהעְלְפט, ָאּבֶ

ָנה! פּון ִהיְטן ִדי אֹויְגן - ַדאְרף ִאיְך ָדאְך ֶוועְלן ִדי ַמּתָ

עט ֶדעם  פּון ַוואֶנעט ֵווייס ִאיְך ַאז ִאיְך ִוויל? ַאז ִאיְך ּבֶ

ַאז  אּון  ַטאֶקע,  ִזיְך  ִהיט  ִאיְך  אּון  ַאַסאְך,  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ֶרעְדט  ֶמען  אּון  ַאַסאְך,  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ ֶדעם  עט  ּבֶ ֶמען 

ַא  ִאיז  ֶדעְרפּון!  ִהיְטן  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֲחֵבִרים,  ִמיט 

ֹכַח  ט ּבְ ן, ָנאר דּו ָהאְסט ִניׁשְ ִסיָמן ַאז ִאיְך ִוויל ָדאס ָהאּבְ

ָנה פּון אֹויְבן! עְנְקט ֶמען ִדיר ַא ַמּתָ ַאֵליין - ׁשֶ

ּבּור, ַאז ִאיְך טּו ַטאֶקע ָוואס  ּדִ ע ִאיז ִמיְט'ן  ָדאס ֶזעְלּבֶ

ֶמען  אּון  ִמיר,  פּון  ַפאְרַלאְנְגט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער 

ֶטער,  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ֶהעְלְפט  ְטן,  עְרְשׁ אֹויּבֶ ֶדעם  עט  ּבֶ

ָידֹו"  ּבְ נֹוֵפל  ָהָיה  עֹוְזרֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "ִאְלָמֵלא 

ָוואְלט ֶער ַטאֶקע ֶגעַפאְלן!

עְטן  ּבֶ ַטאֶקע  ֶמען  מּוז  ֶטעג,  זּוֶמער  ַאֶזעְלֶכע  ִאין  נּו, 

עְסֶטע  ּבֶ ָדאס  טּון  אּון  אֹויְגן  ִדי  אֹויף  עֶפער  אׁשֶ ּבַ פּון 

ֶדער  ֶוועט  עִריֶגע  ִאיּבֶ ָדאס  אּון  ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס 

ֶטער אּוְנז ֶהעְלְפן! עְרׁשְ אֹויּבֶ

עְנֶדער זי"ע  ה ָהאט ָהַרב ֶהָחִסיד ר' ֵלִוי ִיְצָחק ּבֶ ִדי ַמֲעׂשֶ

ֶגעֶהעְרט  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵאייֶנעם  פּון  ֶגעֶהעְרט 

ְלִמיד". פּוֶנעם "ֲחַתם סֹוֵפר'ס ַא ּתַ
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י ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ ~ ִדי ְצֵווייֶטע ַמֲעֶשׂ

ה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֵקיֶסר. ֶדער ֵקיֶסר ָהאט  ַמֲעׂשֶ

ֵאיין  ִגיֶווען  ִאיז  ִוויֶדער  ֶגעַהאט,  ִניט  ִקיְנֶדער  ֵקיין 

ֶמֶלְך ֶדער ֶמֶלְך ָהאט אֹויְך ֵקיין ִקיְנֶדער ִניט ִגיַהאט. 

ֶער  ֶוועְלט  ֶדער  אֹויף  ִגיָלאְזט  ֵקיֶסר  ֶדער  ִזיְך  ָהאט 

עס ֵאיין ֵעָצה  ָזאל זּוִכין ָטאֶמער ֶוועט ֶער ִגיִפיֶנען ֶעּפֶ

ין ִקיְנֶדער, ֶדער ֶמֶלְך  ָאֶדער ַא ְרפּוָאה ֶער ָזאל ָהאּבִ

ָהאט ִזיְך אֹויְך ִגיָלאְזט אֹויף ֶדער ֶוועְלט. 

ייֶדע ִזיְך צּום אֹויף ִגיקּוֶמען אֹויף ֵאיין  ֶזעֶנען ֵזיי ּבֵ

ין ִניט ְגוואּוְסט ֵאייֶנער פּון ֶדעם  עִריג, אּון ָהאּבִ ַהאְרּבֶ

ַאְנֶדעִרין. ָהאט ֶדער ֵקיֶסר ֶדער ֶקעְנט ֶדעם ֶמֶלְך ַאז 

ֶער ָהאט ֵאיין ִנימּוס פּון ֵאיין ַמְלכּות, אּון ָהאט ִאים 

ִגיְפֶרעְגט, ָהאט ֶער ִאים מֹוֶדה ִגיֶווען ַאז ֶער ִאיז ֵאיין 

ֶמֶלְך. ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ֶדעם ֵקיֶסר אֹויְך ֶדער ֶקעְנט ַאז 

ֶער ָהאט ַא ִנימּוס ַמְלכּות, ָהאט ֶער ִאים אֹויְך מֹוֶדה 

ין ֵזיי ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעִרין ֶדעְרֵצייְלט  ִגיֶווען. ָהאּבִ

ן  ין ֵזיי ְצִוויׁשְ ַאז ֵזיי ָפאִרין פּון ִקיְנֶדער ֶוועִגין. ָהאּבִ

ַאֵהיים אּון  ֶוועְלן קּוֶמען  ֵזיי  ַאז  ִאם  ּבְ ִגיַמאְכט,  ִזיְך 

ין ֵאייֶנע ַא ָזָכר אּון ֵאייֶנע  ער ֶוועִלין ָהאּבִ ֵזייֶעֶרע ַווייּבֶ

ַא ְנֵקיָבה ָזאִלין ֵזיי ִזיְך ְמַשֵדְך ַזיין. ִאיז ִגיָפאִרין ֶדער 

אּון  ָטאְכֶטער,  ֵאיין  ִגיַהאט  ָהאט  אּון  ַאֵהיים  ֵקיֶסר 

ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ִגיָפאִרין ַאֵהיים אּון ָהאט ִגיַהאט ַא זּון, 

ידּוְך ִאיז פּון ֵזיי ַפאר ֶגעְסן ִגיָוואִרין. אּון ֶדער ׁשִ

ֶלעְרֶנען,  ָטאְכֶטער  ַזיין  ִגיִשיְקט  ֵקיֶסר  ֶדער  ָהאט 

ֶדער ֶמֶלְך ָהאט אֹויְך ִגיִשיְקט ַזיין זּון ֶלעְרֶנען, ֶזעֶנען 

ין  ייֶדע ָאן ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ְמַלֵמד אּון ֵזיי ָהאּבִ ֵזיי ּבֵ

ן ִזיְך ִגיַמאְכט  ין ֵזיי ְצִוויׁשְ ִזיְך ֵזייֶער ִליּב ִגיַהאט ָהאּבִ

ן ֶמֶלְך ִגינּוֶמען  ַאז ֵזיי ָזאִלין ִזיְך ֶנעֶמען. ָהאט ֶדער ּבֶ

ַא ִפיְנֶגעִריל אּון ָהאט ִאיר ַארֹויף ִגיָטאן אֹויף ֶדער 

ן ִגיֶווען. ָנאְך ֶדעם ָהאט  ין ֵזיי ִזיְך ִמְתַחּתֵ ַהאְנד, ָהאּבִ

ִזי  ַזיין ָטאְכֶטער אּון ָהאט  ָנאְך  ֵקיֶסר  ֶדער  ִגיִשיְקט 

יקט  ֶגעׁשִ אֹויְך  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ַאֵהיים,  ַראְכט  ִגיּבְ

ַראְכט צּו ִזיְך  ָנאְך ַזיין זּוהן אּון ָהאט ִאיהם אֹויְך ִגיּבְ

ַאֵהיים.

ֵקיֶסְר'ס  ֶדעם  ידּוִכים  ׁשִ ִגיֶרעט  ָהאט  ֶמען  אּון 

ידּוְך  ָטאְכֶטער, אּון ִזי ָהאט ִניט ִגיָוואְלט ֵקיין ׁשּום ׁשִ

רּות ָוואס ִזי ָהאט ִגיַמאְכט ִמיט  ַמְחַמת ֶדעם ִהְתַקׁשְ

עְנְקט  ן ֶמֶלְך ָהאט ֵזייֶער ִגיּבֶ ן ֶמֶלְך. אּון ֶדער ּבֶ ֶדעם ּבֶ

ִמיד ְטרֹויֶעִריג  ת ֵקיֶסר ִאיז אֹויְך ּתָ ָנאְך ִאיר. אּון ִדי ּבַ

ִגיֶווען. אּון ֶדער ֵקיֶסר ָהאט ִזי ִגיִפיְרט ִאין ַזייֶנע ֵהייף 

ִאיר  ִגיִוויִזין  ִאיר  ָהאט  אּון  אַלאְצן  ּפַ ַזייֶנע  ִאין  אּון 

ֶדער  אּון  ְטרֹויֶעִריג,  ִגיֶווען  ַאְלץ  ִאיז  ִזי  אּון  ְגדּוָלה 

יז ֶער ִאיז  ּבִ עְנְקט ָנאְך ִאיר  ִגיּבֶ ֵזייֶער  ן ֶמֶלְך ָהאט  ּבֶ

ְקַראְנק ִגיָוואִרין, אּון ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט 

ָזאִגין.  ִגיָוואְלט  ִניט  ֶער  ָהאט  ְקַראְנק  יְסטּו  ּבִ ָוואס 

אִדיְנט  ָהאט ֶמען ִגיָזאְגט צּו ֶדעם ָוואס ָהאט ִאים ּבַ

יי ִאים ֶדער ְקֶלעִרין. ָהאט  ָטאֶמער ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ּבַ

ֶער ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט ִאיְך ֵווייס, ָוואִרין ֶדער ָוואס ָהאט 

אִדיְנט ִאיז ִגיֶווען ִמיט ִאים ָדאְרט ִווי ֶער ָהאט  ִאים ּבַ

אִדיֶנער  לֹוֶמר ֶדער ּבַ ִגיֶלעְרְנט. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיָזאְגט )ּכְ

ָהאט ִגיָזאְגט ֵזיי ַפאר ָוואס ֶער ִאיז ְקַראְנק(.

ֶדער ֶמֶלְך ֶדער ֶמֶלְך 
אּון ֶדער ֵקייֶזעראּון ֶדער ֵקייֶזער  
~~11~~

וואו איז דאס פינגערל?
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ין  ָהאּבִ ֵזיי  ַאז  ֶדעְרַמאְנט  ִזיְך  ִזי  ָהאט  ֶדעְרַווייל 

ִאים  ִזי  ָהאט  ָדאְרט.  ִפיְנֶגעִריל  ָדאס  ַפאְרֶגעִסין 

ִגיִשיְקט ָנאְך ֶדעם ִפיְנֶגעִריל. ִאיז ֶער ַאִהין ִגיַגאְנֶגען, 

ֶער  ִאיז  ָאְרט.  ָדאס  ִגיִפיֶנען  ִגיֶקעְנט  ִניט  ֶער  ָהאט 

ִגיָקאְנט  ִניט  ַווייֶטער  ָהאט  אּון  ַווייֶטער  ִגיַגאְנֶגען 

ִגיִפיֶנען ָדאס ִפיְנֶגעִריל. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען זּוִכין ָדאס 

ִאיז  ֶער  יז  ּבִ ַאְנֶדעִרין  צּום  ָאְרט  ֵאיין  פּון  ִפיְנֶגעִריל 

ִגיָקאְנט  ִזיְך ׁשֹוין ִניט  ִגיָוואִרין. אּון ָהאט  ַפאְרֶעְרט 

אּום ֶקעִרין ִאיז ִזי ִגיַגאְנֶגען ִאים זּוִכין. ִאיז ִזי אֹויְך 

ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ִגיָוואִרין.  ַפאְרֶעְרט 

ָלאְנְזעט. ָנאְך  ָלאְנֶזעט אּון ָהאט ַאְלץ ַווייֶטער ִגיּבְ ִגיּבְ

ֶדעם ָהאט ֶער ֶדעְרֶזעְהן ֵאיין ֶוועג ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען 

צּו  ָוואס  ִגיַהאט  ִניט  ָהאט  ֶער  אּון  ַאַריין  ִיׁשּוב  ִאין 

אֹויְך  ִאיז  ִזי  אּון  ֵרת.  ְמׁשָ ַא  ִגיָוואִרין  ֶער  ִאיז  טּון 

ב  ָלאְנֶזעט. ָהאט ִזי ִזיְך ְמַיׁשֵ ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִגיּבְ

יי ֶדעם ַים ִאיז ִזי  ִגיֶווען ִזי ֶוועט ִזיְך ַאִניֶדער ֶזעִצין ּבַ

ִאיז  ָדאְרט  ַים. אּון  ֶדעם  אְרְטן פּון  ּבָ ִגיַגאְנֶגען צּום 

ירֹות. ִאיז ִזי ָדאְרט ִגיֶזעְסן. אּון  ייֶמער פּון ּפֵ ִגיֶווען ּבֵ

אם ַים. ָטאֶמער ֶוועט  יי ָטאג ְפֶלעְגט ִזי אּום ֵגיין ּבַ ּבַ

ִזי ִגיִפיֶנען ֶעִמיְצן אּון ִזי ָהאט ִזיְך ְמַפְרֵנס ִגעֶווען פּון 

אַנאְכט ְפֶלעְגט ִזי ַארֹויף ֵגיין אֹויף ַא  ירֹות. אּון ּבַ ִדי ּפֵ

ֵדי ִזי ָזאל ַזיין ָאּפ ִגיִהיט פּון ִדי ַחיֹות. ּבֹוים ּכְ

ַוְיִהי ַהּיֹום אּון ֶעס ִאיז ִגיֶווען ֵאיין ְגרֹויֶסער סֹוֵחר 

א  ַמׂשָ ִגיַהאט  ָהאט  ֶער  סֹוֵחר  ְגרֹויֶסער  ֵאיין  ֵזייֶער 

ן ִאין ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט, אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט  ּוַמּתָ

ַאְלט.  ִגיֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  סֹוֵחר  ֶדער  ָיִחיד.  ן  ּבֶ ֵאיין 

ר דּו  ֲאׁשֶ ַאָמאל ָהאט ִגיָזאְגט ֶדער זּון צּום ָפאֶטער ּבַ

ין ָנאְך ָגאר יּוְנג אּון ַדייֶנע  יְסט ׁשֹוין ַאְלט. אּון ִאיְך ּבִ ּבִ

ָגָחה ִניט. ָוואס  ין אֹויף ִמיר ָגאר ֵקיין ַהׁשְ ֶנֱאָמִנים ֶגעּבִ

ַלייְבן  ין אּון ִאיְך ֶוועל ּבְ ַטאְרּבִ ֶוועט ַזיין דּו ֶוועְסט ׁשְ

ֵכן ִגיּב  ַאֵליין ֶוועל ִאיְך ָגאר ִניט ִוויְסן ָוואס צּו טּון. ּבְ

יף ִמיט ְסחֹוָרה ֶוועל ִאיְך ֵגיין אֹויף ֶדעם ַים  ִמיר ַא ׁשִ

ן. ָהאט ִאים  א ּוַמּתָ ֵדי ִאיְך ָזאל ִגיִניט ֶוועִרין ִאין ַמׂשָ ּכְ

ֶער  אּון  ְסחֹוָרה.  ִמיט  יף  ׁשִ ַא  ין  ִגיֶגעּבִ ָפאֶטער  ֶדער 

ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִאין ְמִדינֹות אּון ָהאט ַפאר קֹויְפט ִדי 

ְסחֹוָרה אּון ָהאט ִגיקֹויְפט ַאְנֶדעֶרע ְסחֹוָרה אּון ָהאט 

ָהאט ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ֶדעְרַמאְנט ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין 

ֵדְך ִגיֶווען ִמיט ֶדעם ֵקיֶסר. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען  ַלאְנג ְמׁשַ

ן צּום ֵקיֶסר ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶרעְכִטין  ִריּבְ אּון ָהאט ִגיׁשְ

ידּוְך ִאיז ָדאְך ׁשֹוין  אֹויף ֶדער ַחתּוָנה, ָוואִרין ֶדער ׁשִ

ער ׁשֹוין ִניט  "ל. ֶדער ֵקיֶסר ָהאט ָאּבֶ ּנַ ַלאְנג ִגיֶווען ּכַ

ִמיר ֶער ָהאט ִניט ִגיֶקעְנט  ידּוְך. לּוׁשְ ִגיָוואְלט ֶדעם ׁשִ

ן ַאז  ִריּבְ ִאים ֵמִעיז ַזיין. ָהאט ִאים ֶדער ֵקיָסר ָאּפ ִגיׁשְ

ֵדי ֶער ָזאל ֶזעהן  יְקן ַזיין זּון צּו ִאים ּכְ ֶדער ֶמֶלְך ָזאל ׁשִ

אֹויּב ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ִפיִרין ֶלעְנֶדער ֶוועט ֶער ִאים 

יְקט ֶדעם  ִגיׁשִ ַזיין ָטאְכֶטער. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך  ין  ֶגעּבִ

זּון צּו ִאים ָהאט ִאים ֶדער ֵקיֶסר ַאִניֶדער ִגיֶזעְצט ִאין 

פּון  יְרן  אּפִ ּפַ ין  ִגיֶגעּבִ ָאּפ  ִאים  ָהאט  אּון  ֵחֶדר.  ֵאיין 

ֶער  אֹויּב  ֶזעְהן  ָזאל  ֶער  ֵדי  ּכְ ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  ַזאִכין 

ֶוועט ֶקעֶנען ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה.

עְנְקט ִזי צּו ֶזעְהן ֶער  ן ֶמֶלְך ָהאט ֵזייֶער ִגיּבֶ ֶדער ּבֶ

ֶער  ִאיז  ַאָמאל  ֶזעְהן.  ִגיֶקעְנט  ִניט  ער  ָאּבֶ ִזי  ָהאט 

יְגל ָהאט ֶער ִזי  ּפִ ין ֵאיין ַוואְנט פּון ׁשְ ִגיַגאְנֶגען ֶלעּבִ

ן ֲחָלׁשֹות. ִאיז ִזי ִגיקּוֶמען  ִליּבְ ֶדער ֶזעְהן ִאיז ֶער ִגיּבְ

צּו ִאים אּון ָהאט ִאים ֶדעְרִמיְנֶטעְרט. אּון ָהאט ִאים 

ידּוְך ַמְחַמת ָדאס  ִגיָזאְגט ַאז ִזי ִוויל ִניט ֵקיין ׁשּום ׁשִ

רּות ָוואס ִזי ָהאט ׁשֹוין ִמיט ִאים ִגיַהאט. ָהאט  ִהְתַקׁשְ

ֶער צּו ִאיר ִגיָזאְגט. ָוואס טּוט ֶמען ַדיין ָפאֶטער ִוויל 

ער ִניט ָהאט ִזי ִגיָזאְגט פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט  ָאּבֶ

ין ֵזיי ֵאיין  ַהאְלט ִזיא ִזיְך ָנאר ִאין ִאים. ָנאְך ֶדעם ָהאּבִ

ֵעָצה ִגיַהאְלְטן ֵזיי ֶוועִלין ִזיְך ַאֶוועק ָלאִזין אֹויף ֶדעם 

ין ִזיְך  יף אּון ָהאּבִ ין ִזיְך ִגידּוְנֶגען ֵאיין ׁשִ ַים. אּון ָהאּבִ

ַאֶוועק ִגיָלאְזט אֹויף ֶדעם ַים.

ֶדעם  ָנאְך  ַים.  ֶדעם  אֹויף  ִגיַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען 

ֶזעֶנען  אְרִטין  ּבָ ַא  ִגיָוואְלט צּו קּוֶמען צּו  ֵזיי  ין  ָהאּבִ

אְרְטן ִאיז ָדאְרט ִגיֶווען ַא ַוואְלד  ֵזיי ִגיקּוֶמען צּום ּבָ

ת ֵקיֶסר ִגינּוֶמען  ֶזעֶנען ֵזיי ַאִהין ִגיַגאְנֶגען. ָהאט ִדי ּבַ

ִזי ָהאט  ין אּון  ִגיֶגעּבִ ִאים  ִפיְנֶגעִריל אּון ָהאט  ָדאס 

ן ֶמֶלְך  ּבֶ ָלאִפין. ָנאְך ֶדעם ָהאט ֶדער  ִגיֵלייְגט ׁשְ ִזיְך 

ֵטיין ָהאט  ִגיֶזעְהן ַאז ִזי ֶוועט ׁשֹוין ַווייֶטער אֹויף ׁשְ

ין ִאיר. ֶדער  ֶער ַאִניֶדער ִגיֵלייְגט ָדאס ִפיְנֶגעִריל ֶלעּבִ

יף. ָנאְך ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען צּו ֶדער ׁשִ
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ֵזייֶער ַמְצִליַח ִגיֶווען.

ֶדעְרַווייל ִווי ֶער ִאיז ִגיֶווען אֹויף ֶדעם ַים ָהאט ֶער 

ת ֵקיֶסר ִאיז ָדאְרט  ייֶמער ָוואס ִדי ּבַ ֶדעְרֶזעְהן ִדי ּבֵ

ִיׁשּוב.  ֵאיין  ִאיז  ָדאס  ִגיֵמייְנט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ִגיֶזעְסן. 

ין ֵזיי ִגיָואְלט ַאִהין צּו ֵגיין. ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ָנאהְנט  ָהאּבִ

ייֶמער  ען ֵזיי ֶדער ֶזעְהן ַאז ָדאס ִאיז ּבֵ ִגיקּוֶמען ָהאּבֶ

ן ֵזיי ִזיְך ִגיָוואְלט אּום ֶקעִרין. ֶדעְרַווייל ָהאט  ָהאּבְ

ן ַהסֹוֵחר ֵאיין קּוק ִגיָטאן ִאין ַים ַאַריין ָהאט  ֶדער ּבֶ

ֶער ָדאְרט ִגיֶזעהן ֵאין ּבֹוים אּון אֹויִבין ִזיְצט ַאזֹוי ִווי 

ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶער ִזיְך ִגיְטַראְכט ָטאֶמער ִאיז ֶער 

ן  ֶמעְנְטׁשְ ִריֶגע  ִאיּבְ ִדי  ִגיָזאְגט  ֶער  ִזיְך טֹוֶעה. ָהאט 

ן ֵזיי ַא קּוק ִגיָטאן  ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְרט ִגיֶווען. ָהאּבְ

ין ֵזיי אֹויְך ִגיֶזעְהן ִווי ֵאיין ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדעם  ָהאּבִ

ִזיְך  ֶוועְלן  ֵזיי  ִגיֶווען  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ּבֹוים. 

יְקט ֵאייֶנעם ִמיט ַא  ין ֵזיי ִגיׁשִ ייִרין, ָהאּבִ ּפַ ַאִהין צּו ׁשְ

ֵדי  ען ִגיקּוְקט ִאין ַים ַאַריין ּכְ יְפל אּון ֵזי ָהאּבֶ ְקֵליין ׁשִ

ִליַח ַווייִזין ֶער ָזאל ֶקעֶנען ְטֶרעִפין  ֶמען ָזאל ֶדעם ׁשְ

ִליַח ַאִהין ִגיַגאְנֶגען ָהאט ֶער  צּום ּבֹוים ִאיז ֶדער ׁשְ

ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֵאיין  ִזיְצט  ָדאְרט  ַאז  ִגיֶזעְהן 

ִגיָזאְגט.

ן  ּבֶ ֶדער  )ְדַהְיינּו  ִגיַגאְנֶגען  ַאִהין  ַאֵליין  ֶער  ִאיז 

ַהסֹוֵחר( ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ַאז ִזי ִזיְצט ָדאְרט )ְדַהְיינּו 

"ל( ָהאט ֶער ִאיר ִגיָזאְגט ַאז ִזי ָזאל  ּנַ ת ֵקיֶסר ּכַ ִדי ּבַ

ִניט  ִוויל  ִזי  ַאז  ִגיָזאְגט  ִאים  ִזיא  ָהאט  ֵגיין.  ַאָראּפ 

יז ֶער ָזאל ִאיר צּו ָזאִגין ַאז  יף ּבִ ַאַריין ֵגיין ִאין ֶדער ׁשִ

יז ֶער ֶוועט קּוֶמען ַאֵהים  ֶער ָזאל ִזי ִניט ָאן ִריִרין ּבִ

ֶער  ָהאט  ַדת  ּכְ ין  ָהאּבִ ַחתּוָנה  ִאיר  ִמיט  ֶוועט  אּון 

ִאיר צּו ִגיָזאְגט ִאיז ִזיא צּו ִאים ַאַריין ִגיַגאְנֶגען ִאין 

יִלין אֹוף  ּפִ יף. ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ַאז ִזי ֶקען ׁשְ ֶדער ׁשִ

ה ְלׁשֹונֹות. ָהאט ֶער ִזיְך  ּמָ ֵלי ֶזֶמר אּון ֶקען ֶרעִדין ּכַ ּכְ

ִגיְפֵרייט ָוואס ִזיא ָהאט ִזיְך ִאים ִמְזַדֵמן ִגיֶווען.

ָנאְנט צּו  ן  ִגהֹויּבְ ָאן  ׁשֹוין  ן  ֵזיי ָהאּבְ ַאז  ָנאְך ֶדעם 

טּוּב ָהאט ִזי צּו ִאים ִגיָזאְגט ֶדער  קּוֶמען צּו ַזיין ׁשְ

מֹוִדיַע  ָזאל  אּון  ַאֵהיים  ֵגיין  ָזאל  ֶער  ַאז  ִאיז  ר  יֹוׁשֶ

ַזיין, ַזיין ָפאֶטער אּון ַזייֶנע ְקרֹוִבים אּון גּוֶטע ְפַרייְנד 

ֵזיי  ָזאִלין  ַחׁשּוָבה  ה  ָ ִאׁשּ ֵאיין  ַאזֹו  ִפיְרט  ֶער  ֲאֶשר  ּבַ

ַאֶלע ִאיר ֵגיין ַאֶקעִגין אּון ֶדער ָנאְך ֶוועט ֶער ִוויְסן 

ֶווער ִזיא ִאיז )ָוואִרין ְפִריר ָהאט ִזיא אֹויְך ִמיט ִאים 

ִניט ְפֶרעִגין  ִזיא  ִגינּוֶמען ַאז ֶער ָזאל  ַנאי אֹויס  ּתְ ַא 

יז ָנאְך ֶדער ַחתּוָנה ֶדעמּוְלט ֶוועט ֶער  ֶווער ִזי ִאיז ּבִ

ים ִגיֶווען  ִוויִסין ֶווער ִזיא ִאיז( ָהאט ֶער ְדרֹוף ַמְסּכִ

ר ִאיז אֹויְך  ִוויֶדער ָהאט ִזיא ִאים ִגיָזאְגט ֶדער יֹוׁשֶ

ִר'ן ַאֶלע ַמאְטָראְסן ָוואס ִפיִרין  יּכֶ ַאז דּו ָזאְלְסט ָאן ׁשִ

יף ָלאִזין ֵזיי ִוויְסן ַאז ֵזייֶער סֹוֵחר ָהאט ַחתּוָנה  ִדי ׁשִ

ה ָהאט ֶער ִזי ִגיָפאְלְגט. ִמיט ַאזֹוי ֵאיין ִאׁשָ

אּון ָהאט ִגינּוֶמען ֵזייֶער גּוְטן ַוויין. ָוואס ֶער ָהאט 

ין, ֶזעֶנען  יף אּון ָהאט ֵזיי ִגיֶגעּבִ ִגיַהאט אֹויף ֶדער ׁשִ

ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון  ִגיָוואִרין  יּכֹור  ׁשִ ֵזייֶער  ֵזיי 

ִדי  ִמיט  ָפאֶטער  ֶדעם  ַזיין  מֹוִדיַע  ָזאל  ֶער  ַאֵהיים 

ְר'ט  יּכֶ ין ִזיְך ַפאְר'ִשׁ ְפַרייְנד. אּון ִדי ַמאְטָראִסין ָהאּבִ

יף אּון ֶזעֶנען  אּון ֶזעֶנען ַארֹויס ִגיַגאְנֶגען פּון ֶדער ׁשִ

ר. יּכֶ ַאִניֶדער ִגיַפאִלין ׁשִ

ֵגיין  צּו  ִגיְגֵרייט  ָאן  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ִווי  ֶדעְרַווייל 

ֶדעְרַווייל  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ַגאְנֶצער  ֶדער  ִמיט  ַאֶקעִגין  ִאיר 

יף פּון  ִאיז ִזי ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ָאּפ ִגיּבּוְנְדן ִדי ׁשִ

אְרִטין אּון ָהאט צּו ָלאְזט ִדי ַלאִוויְנְטן אּון  ּבָ ֶדעם 

ָפָחה  ִמׁשְ ַגאְנֶצע  ִדי  יף אּון  ׁשִ ַאֶוועק ִמיט ֶדער  ִאיז 

ֵקייֶנעם  ן  ָהאּבְ אּון  יף  ׁשִ ֶדער  צּו  ִגיקּוֶמען  ֶזעֶנען 

ִגֶווען  רֹוֶגז  ּבְ ֵזייֶער  סֹוֵחר  ֶדער  ִאיז  ִגיפּוֶנען.  ִניט 

ט ִמיר ִאיְך  ַרייט ְגֵלייּבְ אֹוף ֶדעם זּון. אּון ֶדער זּון ׁשְ

"ל. אּון  ּנַ יף ִמיט ְסחֹוָרה ְוכּו' ּכַ ַראְכט ַא ׁשִ ָהאּב ִגיּבְ

ֵזיי ֶזעְהן ָגאר ִניט. ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט ְפֶרעג ִדיר 

ִדי ַמאְטָראִסין ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ְפֶרעִגין אּון ֵזיי 

ַטאֶנען  ִגיׁשְ ֵזיי אֹויף  יּכֹור. ָנאְך ֶדעם ֶזעֶנען  ׁשִ ִליִגין 

ִדי ַמאְטָראְסן. ָהאט ֶמען ֵזיי ִגיְפֶרעְגט אּון ֵזיי ֵווייִסין 

ָגאר ִניט ָוואס ִמיט ֵזיי ָהאט ִזיְך ִגיָטאן ָנאר ֵזיי ֵווייְסן 

יף ִמיט ֶדעם ַאִליֶמען  ַראְכט ַא ׁשִ ִגיּבְ ַאז ֶמען ָהאט 

רֹוֶגז  אּון ֵווייְסן ִניט ִווי ִזי ִאיז. ִאיז ֶדער סֹוֵחר ֵזייֶער ּבְ

ן פּון  ִגיָוואְרן אֹויף ַזיין זּון אּון ָהאט ִאים ַפאְרְטִריּבְ

טּוּב ַאז ֶער ָזאל אֹויף ַזייֶנע אֹויִגין ִניט קּוֶמען.  ַזיין ׁשְ

ת  ּבַ ִדי  )ְדַהיינּו  ִזי  ְוַנד. אּון  ַנע  ַאֶוועק  זּון  ֶדער  ִאיז 

ֵקיֶסר( ִאיז ִגיַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם ַים.
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ִאיְך ��
ט...  ין ֶצעִמיׁשְ ּבִ

ט ִווי ִאיְך  ִאיְך ֵווייס ִניׁשְ
ַהאְלט...

ֵווייְסט  ֶער  ט,  ֶצעִמיׁשְ ִאיז  י  מֹויׁשִ

ָטאג  ֶיעְדן  ַהאְלט.  ֶער  וואּו  ט  ִניׁשְ

ַזייִטיֶגער  ַא  ִזיְך  אֹויף  ֶער  ֶנעְמט 

יעּור, ֵאיין ָטאג ַמאְכט ֶער ָאּפ, "ִאיְך  ׁשִ

ָניֹות!"  ִמׁשְ ָרִקים  ּפְ ֶצען  ֶלעְרֶנען  ֵגיי 

ֵגיי  ִאיְך  "ֵניין,  ֶער,  ְטַראְכט  ָמאְרְגן 

ער  ִאיּבֶ א",  ְכּתָ ַמּסֶ ַגאְנֶצע  ַא  ֶלעְרֶנען 

חֶֹדׁש  ֶדעם  ֶעְנִדיְגן  ִוויל  "ִאיְך  ָמאְרְגן 

ּדֹות א.א.וו." ֶדעם ַגאְנְצן ֵסֶפר ַהּמִ

ׁשֹוין  ֶרעְדט  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ֶלעם. קֹוֶדם ֵווייְסן ִמיר ַאז ִמיר  ָראּבְ פּון ֶדעם ּפְ

ַוואְכֵקייט,  ׁשְ ֶדעם  ִמיט  ַאֵליין  ט  ִניׁשְ ֶזעֶנען 

י  ֶרּבִ ֶדער  ַאז  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ט  ֶגעלֹויּבְ

ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג! 

י ְפֶלעְגט ִזיְך ַטאֶקע ִפיְרן ַאז ֶער ָהאט  ֶדער ֶרּבִ

ִלּמּוִדים  ַזייֶנע  ִמיט  ַטאְרק  ׁשְ עַהאְלְטן  ֵגֶ ִזיְך 

ל  ְמַקּבֵ ִזיְך  אֹויף  ָהאט  ֶער  ָוואס  ְסָדִרים  אּון 

ט ַאֶוועְקֶגעִריְרט פּון ֵאיין  ֶגעֶווען אּון ִזיְך ִניׁשְ

ַזאְך ָאֶדער פּון ֵאיין ֶוועג צּום ְצֵווייְטן, ָנאר ַא 

עַהאְלְטן  ֵגֶ ֶפעְסט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ַצייט  ִטיק  ׁשְ

ִמיט ַזיין ֵנייֶעם ֵסֶדר.

ְס'ִאיז ַפאְרַהאן ַא ֵיֶצר ָהָרע, ַאז ֶווען ַא ִאיְנְגל 

ֵסֶדר,  ִטיְקל  ׁשְ ַא  ִזיְך  ַמאְכט  חּור  ּבָ ַא  ָאֶדער 

ַדאֶוועֶנען,  ָאֶדער  ֶלעְרֶנען  ִאין  ְקִביעּות  ַא 

ֶדעם  ַפאְרְדֵרייֶען  ָבר  ּדָ ַעל  ּבַ ֶדער  קּוְמט 

ָקאּפ! אּון ָזאְגט: "ֵניין, ַמאך ַאן ַאְנֶדער ֶוועג, 

ֶמען  ַדאְרף  עֶסער!".  ּבֶ ַזיין  ר  ֶאְפׁשָ ְס'ֶוועט 

ֶרְך ִוויל ִאיְך,  ֶנ'ען: "ֵניין! ֶדעם ּדֶ ִזיְך ַאייְנ'ַעְקׁשְ

ִאיז  ֶיעְנץ  ַאז  ט  ִניׁשְ ִמיר  ָזאג  ִאיְך!  ִוויל  ָדאס 

עֶסער!". ּבֶ

עס  ֶעּפֶ ֶיעְצט  ַטאֶקע  ִמיר  ִאיז  ר  ֶאְפׁשָ

ַאייְנֶגעַפאְלן, אּון ִאיְך ָהאּב ֶגעְטָראְפן ַא ֵנייֶעם 

ֶוועג?!

ירּוץ ִאיז ַאז ֶדער 'ַנייֶער ַאייְנַפאל' ִאיז  ֶדער ּתִ

ַא  ָנאר 

ָבר! ֶער ִוויל ִמיר  ַעל ּדָ ה ּבַ ַמֲעׂשֶ

ן פּון ֶדעם ֶוועג, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועט  ְקַלאּפְ ָאּפְ

ט! ֶער ִאים ָזאְגן ַאז ֶיעֶנער ֶוועג טֹויג אֹויְך ִניׁשְ

פּון  ְקִביעּות,  ַא  ֶגעַמאְכט  ִזיְך  ָהאּב  דּו  אֹויּב 

ֶוועג!  ֶדעם  ִאין  ִזיְך  ַהאְלט  ה,  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה 

ֶדעם,  ִמיט  ַצייט  ִטיְקל  ׁשְ ַא  ָאן  ִזיְך  ַהאְלט 

ַטאְרק ִאין ֶדעם ַזאְך,  ֶווען דּו ֶוועְסט ֶוועְרן ׁשְ

ן!  יְסל ַארּוְמטֹויׁשְ ֶקעְנְסטּו ָנאְכֶדעם ַאּבִ

ַא  ֶווען  ַפייְנט  ֵזייֶער  ָהאט  ָבר  ּדָ ַעל  ּבַ ֶדער 

ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ְקִביעּות, ֶער ֶוועט צּוָלאְזן ַאז 

ְטֶרעְנֶגען  עְרׁשְ ַא ִאיְנְגל ָזאל ִזיְך ֵאיין ָטאג ִאיּבֶ

ער  ם, ָאּבֶ ער ַזייֶנע ּכֹוחֹות ִמיט ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ִאיּבֶ

ֲעבֹוַדת  ִאין  טּון  ט  ָגאְרִניׁשְ ֶער  ָזאל  ָמאְרְגן 

ֶלעְרן  ַהייְנט  "ֵניין,  ָזאְגן:  ִאיְך  ַדאְרף  ם!  ַהׁשֵ

ַא  אֹויְך  ָמאְרְגן  אּון  ָניֹות,  ִמׁשְ ֶרק  ָנה/ּפֶ ִמׁשְ ַא 

אֹויף  ֵגיין  ֵסֶדר  ּכְ אּון  ָניֹות",  ִמׁשְ ֶרק  ָנה/ּפֶ ִמׁשְ

ֶדעם ְקִביעּות!

ָניֹות,  ְלָחן ָערּוְך, ִמׁשְ ֶקעְנְסט ֶלעְרֶנען ִקּצּור ׁשֻ

ָוואְסַפאַרא  ְסָפִרים.  י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  ָמָרא,  ּגְ

ִדיר  יי  ּבַ ַזיין  ָזאל  ַמאְכְסט,  דּו  ְקִביעּות 

ִפּלֹות,  ּתְ ים,  ִהּלִ ּתְ ָטאג!  ֶיעְדן  ְקִביעּות  ַא 

ִהְתּבֹוְדדּות, ָהאּב ַא ְקִביעּות!

יבּות  ֲחׁשִ ֶגעַוואְלִדיֶגער  ַא  'ְקִביעּות' ָהאט  ִדי 

ְטן! עְרְשׁ יים אֹויּבֶ ּבַ

המשך קומעדיגער עמוד
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (1דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

  ההאאבבןן  דדעערר  ממללךך  אאווןן  דדעערר  קקייססרר  גגעעההאאטט  קקייננדדעערר?? ..אא
  דער מלך האט געהאט קינדער און דער קיסר

 נישט
  דער קיסר האט געהאט קינדער און דער מלך

 נישט
 ביידע האבן נישט געהאט קינדער 

  ןן  זזייךך  גגעעטטרראאפפןן  דדעערר  ממללךך  אאווןן  דדעערר  קקייססרר??וווואאוו  ההאאבב ..בב
 אין דעם קענעגליכע פאלאץ פון דעם מלך 
 אין דעם קענעגליכע פאלאץ פון דעם קיסר 
 )אין איין גאסטהויז )הארבעריג 

  ההאאבבןן  זזיייי  גגעעוווואאווססטט  אאייייננעערר  פפווןן  דדעעםם  אאננדדעעררןן?? ..גג
 יא 
 ניין. 
  נאר דער קעניג האט געוואוסט פון דעם קיסר

. 
  פפגגעעממאאככטט??וווואאסס  ההאאבבןן  זזיייי  צצווווייששןן  זזייךך  אא ..דד

  אז אויב זיי וועלן האבן איינער א זון און
 איינער א טאכטער וועלן זיי זיך משדך זיין

 אז עס וועט זיין שלום צווישן זייערע מדינות 
 אז זיי וועלן ווערן איין מדינה מיט איין קעניג 

וווואאוו  ההאאבבןן  זזייךך  גגעעטטרראאפפןן  דדעערר  זזווןן  פפווןן  ממללךך  אאווןן  דדיי   ..הה
  טטאאככטטעערר  פפווןן  קקייססרר??

  הארבעריג(אין איין גאסטהויז( 
 זיי האבן געוואוינט בשכנות. 
 ביי איין מלמד 

  וווואאסס  ההאאבבןן  זזיייי  צצווווייששןן  זזייךך  אאפפגגעעממאאככטט?? ..וו
 אז זיי וועלן זיך קיינמאל נישט קריגן 
  אז זיי וועלן חתונה האבן 
 אז זייערע קינדער וועלן זיך משדך זיין 

פפאאררוווואאסס  ההאאטט  דדיי  בבתת  קקייססרר  ננייששטט  גגעעוווואאללטט  קקייייןן   ..זז
  ששווםם  ששיידדווךך??

 ט נאר דער זון פון דעם ווייל זי האט געוואל
 גרעסטן קעניג

  ווייל זי האט געוואלט נאר דער זון פון דעם
 גרעסטן עושר

 וועגן די התקשרות מיט דעם בן מלך 
ממייטט  וווואאסס  זזעעננעעןן  גגעעפפאאררןן  דדעערר  בבןן  ההממללךך  אאווןן  דדיי  בבתת   ..חח

  ההקקייססרר??
 מיט א פערד און וואגן 
 אויף איר טאטעס שיף 

 זיי האבן זיך געדונגען א שיף 
וווואאוו  ההאאטט  דדיי  בבתת  ההקקייססרר  פפאאררגגעעססןן  דדאאסס  פפייננגגעעררלל   ..טט

  ))ררייננגגלל((??
 אין איר שטוב פאר זי איז ארויס 
 אויפ'ן שיף 
 אין וואלד וואו זי איז געשלאפן 

  וווועערר  ההאאטט  גגעעטטרראאפפןן  דדיי  פפייננגגעעררלל  ))ררייננגגלל((?? ..יי
 דער בן המלך 
 די בת הקיסר 
 קיינער נישט 

וווואאסס  ההאאטט  פפאאססייררטט  צצוו  דדעערר  בבןן  ההממללךך  אאווןן  דדיי  בבתת   ..ייאא
  ??קקייססרר
 ער געגאנגעןזיי זענען ווייט 
 זיי האבן צוזאמען פארבלאנדזעט 
 זיי האבן פארבלאנדזעט יעדער באזונדער 

  ??וווואאסס  אאייזז  דדעערר  בבןן  ההממללךך  ננאאככדדעעםם  גגעעוווואאררןן ..ייבב
 א מלך 
 א יעדניראל 
 א משרת 

וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  אאללטטעערר  ססווחחרר  גגעעגגעעבבןן  פפאארר  זזייייןן   ..ייגג
  זזווןן??
 געלד, גענוג פאר זיין גאנצע לעבן 
 א שיף מיט סחורה 
 אסאך בנינים 

ססווחחרר  גגעעבבעעטטןן  פפווןן  דדיי  בבתת  קקייססרר  וווואאסס  ההאאטט  דדעערר   ..יידד
  וווואאסס  אאייזז  גגעעוווועעןן  אאווייפפ''ןן  בבווייםם??

  אז זי זאל אראפ גיין 
 אז זי זאל בלייבן אויבן 
 אז זי זאל אים ווייזן די וועג 

וווואאסס  ההאאטט  דדיי  בבתת  קקייססרר  גגעעטטווןן  וווועעןן  דדעערר  ססווחחרר  אאייזז   ..טטוו
  גגעעגגאאננגגעעןן  צצוו  זזייייןן  טטאאטטעע??

 זי האט געגעבן פון די וויין פאר די מאטראסן 
 די שיף פון דעם בארטן זי האט אויפגעבינדן 
  ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וווואאסס  ההאאטט  דדעערר  ססווחחרר  גגעעטטווןן  פפאארר  זזייייןן  זזווןן  וווועעןן  עערר   ..טטזז
  ההאאטט  גגעעזזעעןן  אאזז  דדיי  ששייףף  אאייזז  ננייששטט  דדאא??

 ער האט אים געגעבן א אנדערע שיף 
 ער האט געשריגן אויף אים 
 ער האט אים פארטריבן פון זיין שטוב 

  

צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, צו ענטפערן די בחינות און אריינגיין אינעם גורל, 02-5-3333-7202-5-3333-72 ממייטט  פפיילל  ההצצללחחהה  --  ייןןאאווןן  דדוו  בבןן  ממללךך  קקווםם  אאההעערר  ללאאממיירר  אאההייייםם  פפאארר

1-518-329-91491-518-329-9149  646-518-1095646-518-1095

 

??

וואו איז דאס פינגערל?
ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ְקִביעּות אֹויף ַאֶלע 

ָלאְפן', ִאיז  ַזאְכן, 'ֶעְסן', 'ְטִריְנֶקען', 'ׁשְ

אּון  ֶלעְרֶנען  אֹויף  ְקִביעּות  ַא  ָהאּב 

ׁשּום  יְסטּו ּבְ ם אֹויְך! אֹויּב ּבִ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ

ָכאְטׁש  ֶנעם  ַמְצִליַח,  ט  ִניׁשְ אֹוָפן 

דּו  ָוואס  ְקִביעּות  יֶגע  ְקֵלייְנְטׁשִ ֵאיין 

ֶקעְנְסט ִזיְך ָיא ַהאְלְטן ִמיט ֶדעם!

פארן  איבערגעארבעט  ז"ל  מרלו"י  )שיחות 

אינגן דור(.
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א פאטש געכאפט 
און ווייטער אלעס קלאפט

]די מעשה איז געאייגנט פאר פרויען[

ליידער  איז  שבועות  טוב  יום  פארגאנגענעם 

יוכבד  חיה  מרת  החשובה  הרבנית  געווארן  נפטר 

רוזנפעלד ע"ה - די אינגסטע טאכטער פון הרה"ח 

רבי שמואל הורוביץ זי"ע. זי איז געווען א א בריק 

פון די אמאליגע ברסלב'ע פרויען צו לערנען דעם 

ארגינעלקייט  און  שיינקייט  דאס  דור  היינטיגן 

פון  חסידות  ברסלב'ע  פון 

פריערדיגן דור. ביי איר האט 

מען געקענט זען די תמימות 

רבי  דער  וואס  פשיטות  און 

פארלאנגט פון אונז.

עס איז דא אסאך צו שרייבן 

און זיך לערנען פון די חשוב'ע 

נאר  וועלן  מיר  רעבעצין 

וואס  עפיזאד  איין  דערציילן 

לערנט אונז פון אירע גוטע מידות און מיר קענען 

זיך צו באגיין בין  ווי אזוי  זיך אפלערנען  פון דעם 

אדם לחבירו.

רעבעצין רוזנפעלד ע"ה פלעגט אנפירן קביצות פאר 

פרויען צו פארן קיין אומאן. דאס איז געווען אין די 

יארן ווען אומאן האט זיך געעפנט, די קאמעניסטן 

האבן נאך געהערשט דארט, עס זענען געווען גאר 

די דאקומענטן  די הכנות דערצו  נסיעות,  שווערע 

מיט די וויזעס און בכלל די וועגן און אלעס ארום 

רעבעצין  נסיעות.  די  פארשווערט  גאר  האט 

רוזנפעלד האט אנגעפירט די נסיעות אן קיין שום 

איז  פארדינסט  איינציגסטע  די  זיך,  פאר  הכנסות 

געווען אז זי האט באקומען אומזינסט דעם טיקעט 

וועלכע  איר טאכטער  פאר  און  זיך  פאר  פארן  צו 

פארצווייגטער  דער  מיט  צוגעהאלפן  איר  האט 

נסיעה.

וועלכע  פרויען  פרייע  מיטפארן  אויך  פלעגן  עס 

זיי  פלעגן  מופתים  און  ישועות  געדארפט  האבן 

אויך איינטיילנעמען אין די נסיעות, עס פלעגן זיך 

וועלכע  פרויען  עטליכע  זיי  צווישן  מאכן  טאקע 

האבן א צייט דערויף תשובה געטון.

ווען  נסיעה  אזא  ביי  איינמאל  פארגעקומען  איז 

מען איז געווען עטליכע טעג אין אומאן, האט זיך 

פארמירט א קבוצה צווישן די קבוצה פרויען וועלכע 

האבן געוואלט פארן קיין וולעדניק - וואו עס איז 

און  אהין   - זי"ע  ישראל  שארית  בעל  דער  נטמן 

צוריק – א וועג פון גאנץ אסאך שעות – נישט אלע 

פרויען האבן געוואלט פארן, איז די טאכטער פון 

רעבעצין רוזנפעלד אריבער די דירות וואו די פרויען 

און  איינגעשטאנען  זענען 

פרוי  יעדע  פון  געפרעגט 

באזונדער ווער עס וויל זיך 

מיטכאפן קיין וולעדניק.

איז  דירה  איין  אין 

אינגאנצן  פרוי  א  געווען 

בכלל  האט  איר  פריי, 

אינטערעסירט  נישט 

מיטצוקומען, איז מען טאקע געפארן אן איר און 

זיך ארויסגעלאזט קיין וולעדניק.

אויפצומארגנס ווען די קבוצה פון וולעדניק זענען 

געקומען צוריק קיין אומאן, האט זיך די פרייע פרוי 

וולעדניק  פון  צדיק  הייליגער  דער  אז  דערוואוסט 

קלאמקע  מיין  אנרירן  עס  "ווער  צוגעזאגט:  האט 

איז  ישועה",  א  באקומען  וועט  טיר[  פון  ]הענטל 

זי געווען אויפגעברויזט, היתכן מ'האט איר נישט 

מיטגענומען, זי האט דעמאלט אויף די מינוט נישט 

געטראפן די טאכטער פון רעבעצין רוזנפעלד איר 

צו געבן א פסק פאר'ן נישט מיטנעמען.

אויפן וועג אהיים פון אומאן פארנדיג  קיין קיעוו 

איז די טאכטער ארום צווישן די פרויען, צו מאכן 

אלע  אז  און  באס,  אויפן  זענען  אלע  אז  זיכער 

דאקומענטן וואס פעלן זיך אויס זענען אין באזיץ. 

פרייע  די  האט  פרוי,  פרייע  די  אריבערגייענדיג 

געעפנט א מויל מיט צארן: "פארוואס האסטו מיר 

נישט גענומען צום צדיק פון וולעדניק?! פארוואס 

האסטו מיר איבערגעלאזט!".

!?
ט

ינ
הי

קוקט אויפן הימל 
ע

                       ג
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בין  "איך 

ן  ע מ ו ק ע ג

אין  דיר  צו 

און  שטוב 

ט  ג ע ר פ ע ג

צו דו ווילסט אנטיילנעמען, דו האסט אבער נישט 

די  פון  אנטווארט  דער  געווען  איז  געוואלט!", 

טאכטער.

די  האט  אינטערסאנט!"  נישט  מיר  איז  "תירוצים 

פרייע געזאגט: ווען גלייך דערויף הייבט זי זיך אויף 

און דערלאנגט א געזונטן פאטש אין פנים פאר דער 

מיידל!! 

זיך  און  קינד  אינג  א  גאנץ  געווען  איז  מיידל  די 

זי  דארף  וואס  מאמע,  די  אויפזוכן  אויסגעדרייט 

טון אין אזא צייט?! די רעבעצין רוזנפעלד האט איר 

אנגעכאפט דאס האנט און געזאגט: "שטיל! האלט 

זיך שטיל, זעץ זיך אראפ דא נעבן מיר!". איך וויל דו 

זאלסט גארנישט ענטפערן חס ושלום!!

אנשטאט די רעבעצין זאל נעמען די פרייע פרוי און 

פארשיקן מיט א טעקסי אויף איר אייגענע קאסטן, 

אזעלעכטס,  מיט  אזאנס  פסק  א  געבן  איר  אדער 

האט זי ענדערש אויסגעוועלט דעם באקאנטן תורה 

ו' וואו דער רבי זאגט: "מען זאל הערן די בזיונות 

האט  רעבעצין  די  וואס  טראץ  פארשווייגן!!".  און 

קיין רווחים נישט געזען פון דעם גאנצן נסיעה האט 

זיך אנשטאט גענומען בזיונות - די אמת'ע רווחים!

דאס מיידל מיט די רעבעצין האט ווייטער מסדר 

וואלט  עס  גלייך  ווי  זאכן  טעכנישע  אלע  געווען 

גארנישט פאסירט.

די מיידל  נסיעה,  זינט דעם  יאר איז אריבער  דריי 

האט  ווייבל  א  געווען  שוין  איז  וועלכע  רוזנפעלד 

באגעגענט א פרוי א בעלת תשובה – מיר וועלן איר 

פון  "דו ביסט א טאכטער  רות:  רות. פרעגט  רופן 

רעבעצין רוזנפעלד?" 

"יא", ענטפערט די טאכטער. "הער מיך אויס" זאגט 

די בעלת תשובה רות: "איך בין מיטגעפארן מיט די 

נסיעה פאר דריי יאר צוריק, איך האב מיטגעהאלטן 

דיין  און  די כאפסט א פאטש  וויאזוי  דעם סצענע 

מאמע האט פארשוויגן די מעשה, דאס האט מיר 

אויפגעוועקט דאס אידישע פינטל און איך האב זיך 

גלייך צוריקגעקערט צו אידישקייט. נעמענדיג אין 

צו  זיך  כח  אזא  אידן האבן  פרומע  נאר  אז  חשבון 

קענען איינהאלטן און נישט אפענטפערן!!". 

האט  רות  מרת  און  יאר  א  נאך  אריבער  איז  עס 

האט  געשלאגן  האט  וואס  פרוי  די  אז  פארציילט 

און  הימל  אין  טאטן  צו  צוריקגעקערט  אויך  זיך 

טאכטער  די  תשובה.  בעלת  פולקאמע  א  געווארן 

פון רעבעצין רוזנפלד הערנדיג אז זי האט תשובה 

הארץ:  גאנצן  מיטן  ארויסגעזאגט  זי  האט  געטון, 

"מחול לך, מחול לך, מחול לך."

ערליכע  שיינע  ביידע  זיי  פירן  צוטאגס  היינט 

קינדער געבענטשטע שטיבער.

ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ִלים  ְמַרּגְ ִדי  פּון  ֵחְטא  ַפאְר'ן  יקּון  ּתִ ֶדער 

ה  מֹׁשֶ ִאין  ט  ֶגעְגֵלייּבְ ן  ָהאּבְ ֵזיי  ֵלב,  ּכָ אּון  ַע  ְיהֹוׁשֻ דּוְרְך 

אּון  ּכַֹח  ַא  ַפאְרָמאְגן  ּסּוִפים  ּכִ אּון  ְרצֹונֹות  ִדי  ַאז  ינּו  ַרּבֵ

ֶטעְרֶקער פּון ַאֶלע ְמִניעֹות ָוואס ֵלייְגן ִזיְך אֹויס  ֶזעֶנען ׁשְ

ִדי  ְמִניעֹות אּון  ִדי  ֵרייט,  ּבְ ֶדער  ִאין  ֶלעְנג אּון  ֶדער  ִאין 

ַטאְרק אּון  ִנים ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ֶפעְלְזן ׁשְ ֶטעְלן ַא ּפָ ֲאוֹות ׁשְ ּתַ

ֶרעְכן. ט ֶצעּבְ ֶמען ֶקען ֵזיי ִניׁשְ

י'ְנס ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵעָצה, "ָרצֹון"!  ער פּון ֶרּבִ ִמיר ַווייְסן ָאּבֶ

אּון   ֵלייֶטעְרס  ַמאְכן  ֶמען  ֶקען  ִוויְלן  ַטאְרְקן  ׁשְ ַא  ִמיט 

סּוק  ּפָ אֹויְפן  ָזאְגט  "י  ַרׁשִ ִווי  ַאזֹוי  ִהיְמל  יְזן  ּבִ ָאְנקּוֶמען 

ט  "ָעלֹה ַנֲעֶלה". ר' ָנָתן ְדִריְקט ִזיְך אֹויס: "ֶעס ִאיז ִניׁשְ

ִמיט  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ְמִניָעה  ׁשּום  ַקיין  ַפאְרַהאן 

ֶוועְלט  ֶדער  אֹויף  ַאֶלעס  ֶמען  ֶקען  ְרצֹונֹות  אּון  ק  ֵחׁשֶ

ִריְנֶגען!" )ברכת הריח ה'( ּפְ עְרׁשְ ִאיּבֶ

אַנייֶען  ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ּבַ עְרׁשְ ֶדער אֹויּבֶ

ה אּון ִמיר  ְקדּוׁשָ ּבִ ָבר ׁשֶ ַטאְרֶקע ְרצֹונֹות צּו ֶיעֶדע ּדָ ִמיט ׁשְ

ִמיר  ָוואס  ַאֶלעס  מֹויל  ִמיְט'ן  ַארֹויְסָזאְגן  ֶקעֶנען  ָזאְלן 

עֶפער אֹויף ֶדעם, ַאזֹוי ֶוועט  אׁשֶ עְטן ֶדעם ּבַ ִוויְלן אּון ּבֶ

ָקרֹוב  ּבְ ִלים אּון  ְמַרּגְ ַגם פּון ִדי  ּפְ ֶוועְרן ֶדער  ַפאְרָראְכְטן 

ַלאץ  ׁש ָדאס ּפְ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָין ּבֵ ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּום ּבִ

ן, ָאֵמן ְוָאֵמן עְנֶקעִניׁשְ פּון ְרצֹונֹות אּון ּבֶ

דער   המשך פון זייט 1 
ריינער קוואל



ִאיְך 
ָהאּב ַפאְרלֹויְרן ַמיין 

ַנייֶע ֵזייֶגער. ֶוועל ִאיְך ַמאְכן 
ן  ִהְתּבֹוְדדּות ַפאר 5 ִמינּוט ֶנעּבְ

ִדי הֹויף וואּו ְכ'ָהאּב ֶעס 
ַפאְרלֹויְרן

ִאיְך 
עְטן ֶדעם  ֵגיי ּבֶ
ְטן ִאיְך  עְרְשׁ אֹויּבֶ

ָזאל ֶקעֶנען ַמאְכן 
ֶיעְדן ָטאג 7 ִמינּוט 

ִהְתּבֹוְדדּות

ִאיְך 
ם  ֵעֶזר ַהׁשֵ ֵגיי ּבְ

ע  ל ַזיין ַא ַהאְלּבֶ ּלֵ ִמְתּפַ
ִמינּוט ַפאר ֶיעְדן פּון 
ִדי ִפיר ֲחֵבִרים ָוואס 

ֶזעֶנען ָדא ִמיט 
ִמיר 

ם ֵעֶזר ַהׁשֵ ּבְ

ָלאִמיך ֶעְנק ַפאְרֵצייְלן פּון ִדי ִפיְנף ֲחֵבִרים, ַיְעְנִקי, ַנְחָמן, ַאְייִזיק, 

עְסֶטע ֲחֵבִרים, ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי  ֶרְסֶלֶבע ִאיְנְגֶלעך, ּבֶ לֹֹמה. ּבְ ים אּון ׁשְ ַחּיִ

ִווי ֵאייְנס!! פּון ַצייט צּו ַצייט ֶזעְצן ֵזיי ִזיְך צּוַזאֶמען אּון ֶמען זּוְכט ֵעצֹות 

ן ִזיְך  י'ן. אּוְנז ָהאּבְ ַטאְרְקן ִאיְנֵאייֶנעם אּון ָפאְלְגן ֶדעם ֶרּבִ ִוויַאזֹוי ִזיְך צּו ׁשְ

מּוֶעס... אּוְנֶטעְרֶגעֶהעְרט סֹוף פּון ֵזייֶער ׁשְ

ר ֶקעְנְסטּו אֹויְך ְטֶרעְפן ַאֶזעְלֶכע ֲחֵבִרים??!! ָנא ֶגעַגאְנֶגען..   ֶאְפׁשָ

ם ְטֶרעְפן!! ֵעֶזר ַהׁשֵ עֶפער, דּו ֶוועְסט ּבְ אׁשֶ ה צּום ּבַ ִפּלָ ַמאך ַא ּתְ

  צדיק'ל וואס טראכסטו? ווען איז א גוטער צייט און פלאץ פאר דיר פאר התבודדות ??

 ִאיְך
 ֵגיי ֶרעְדן צּום

עֶפער ָדא אֹויף אׁשֶ  ּבַ
יי ַהְפָסָקה ַלאץ, ּבַ  ַמיין ּפְ
 ֶווען ַאֶלע ִקיְנֶדער
ֶזעֶנען ִאיְנְדרֹויְסן

ִאיְך ֵגיי ֶרעְדן צּום 
עֶפער אּוְנֶטער ַמיין  אׁשֶ ּבַ
ָדאֶכעֶנע )ֶדעֶקע( ַפאר 2 

ִמינּוט


