
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ויהי בימי אחשורוש 
îþî¾ìê −ô−ë −í−îñêï ö−ê öõîþ½−îê µ−ï ¬þ¼í ¾ . ö−−¾ ö®−ï µ¼ñþ¼ðò−š −ð þ¼®¼ñõ −ð ¹−îê

 öí¼ï î® ¬−−þè öþ¼í öîêþ³½ê ³ñ−èô öîõ èòîñ¼¬¾þêõ ¼×−ñþ¼í −ð.  ¬èò¼þë¼è ½−îþê ïîô ½¼
í¾¼ô −ð ö¬ñêí¼è¬−ô öëêí þ¼ðò−š −ð ö−−¾ −îî öþ¼îî  íñê¾ ¼ð¼− öþ¼õ¬ò¼ î® ¬½îêîî¼è öîê

ô ½êîî’¬è¼þõ¼è −−ï ¬êí .öí¼ï −−ï ½êîî ö−−¬¾þêõ öñêï −−ï öõñêí¼èî® šþê¬¾ ¬êí ½êð .  
 ¾îþî¾ìê)ö−−¬¾ñôþ¼ô ñ¾þ¼í ò"ñíî¬¾ ¼×−ñè−ò¼š ö−−ï ¹−îê ¬®−ï − ,þ¼ò−ðêë −−îî® ¼ò−−ï ¬−ô’ ½

 ö³èë)¾¬−îîêñðò¼ô ñêî− í¾ô ò"− ( ¾þ³ öîê)¾þ¼í −ñ³õò ó−−íò¼õê ò"− (  
ö¼ôîš ñêï þ¼ð¼−ê öîê íðî¼½ ¼½−îþè ê ö×êô ¬−−è þ¼ ïê ½−îê ¬õîþ ¾îþî¾ìê, −õê ’öð−ê −ð .

 š−ð®í −×ðþô)öêðñêï þï¼−ñê öôñš ò"− ( −ð î® ö−−è ¬¾−ò þê¬ þ¼ò−−š ïê µ¼−îí ½−îê ¬−−þ¾
−õê íðî¼½ ’þ¾× êð ï−ê ¬þêð’ö½¼ ¼ ...−êòþî¾ìê −îî ö¼ô ¬í¼ï íðî¼½ −ð ö¬−ô ¬þ¼îî ¾î

þî×−¾.  −ëþ ö−−ï ïê ¬èêï −¾þ¼í −ð öîõ þ¼ ¬šò−þ¬ þî×−¾ ï−ê ¾îþî¾ìê ö¼îî ïê ¬èêï
¬−−ï ¼¬þ¼šþêõ ....íðî¼½ −ð î® ö¼ôîš ñêï −³¾î ¬õîþ þ¼ . ½êîîþêõ ¬îè ö½−−îî þ¼ðò−š ¼ñê

ö¼ôîš ¬¾−ò ñ−îî −³¾î ,ô ½êîî öîê’öíî¬¼è þ−ê ¬−ô ¬êí.  
  

  אחר הדברים האלה כשוך
¾ìê ¬í¼ïô ¹−îê ¬−−¬¾ ¾îþî¹êñ¾ öîõ ,−³¾î ¬×îï öîê , þ¼ ¬½−−í ê¬¾−ò ï−ê −ï ¬í¼ï þ¼ ö¼îî

íñ× ¼−−ò ê ö×−ï .¾îþî¾ìê öîõ íñ× −ð ¬þ¼îî í×ñôí þ³½ê,  ö¼ôêïî® öèò−ï þ−ô ¼ô¾− ðî¼
íñ× −ð ï−ê þ³½ê öîê ö³ì ê ï−ê ¾îþî¾ìê...  ö¼îî ¬î¬ í×ñôí þ³½ê ½êîî ö½−−îî þ−ô

ê−îî þ−ê ¬è¼þõ ¾îþî¾ìê¬½−−í −ï −îï?.. . öšîš ¬ôîš −×ðþô öí¼ï þ−ô þ³½ê ½êîî èê¬ öð¼−
¬î¬ ,èê¬ ö−−ê  ¬þ¼í þ¼µêþõ¾ −òêõ ê öð¼þ ¾þ³ öîê ö³èë −îî ... ö−ê ó½ öè−−ñ ö¼−−è −−ï ïê

è−ò¼š ó¼ð’þ¼×¼ë ½ .¬×êñ¼è þ−ô öëêí −îê .½’−òêõ ö¼îî¼è ¬×¼  .... î® ñ¼ò¾ ¬õ−îñ −×ðþô
 í×ñôí þ³½ê)ñ¼èêõ í¾ô ò"−(  öîê)þ¼ ( ¬¾−ò ñêï þ¼ öèêï ¾îþî¾ìê î® ñ¼ò¾ ¬õ−îñ −ï

ô ñ−−îî ö−−îî −ð öšò−þ¬’þ¼×¼ë −ð ö−ê ó½ ¬è−−ñ¼è ö−−þê ¬êí . −ð öîõ öë¼è¼è ¬êí ¾îþî¾ìê
 ¼ñ¼¬òîí ¼¬¼ñ¼¬¾þêõ −ð þêõ ö−−îî)þ¼èþ¼ë®þ¼îî öî−®òë ò"− ( š½êþ¬ ê öë¼è¼è ¬êí þ¼ öîê

þíêñõ öõ−îê õêþê ...êîî ¬½−−îî þ¼ð¼−ô ½’¾þ³ öîê ö³èë ¬−ô öíî¬¼è ¬êí....  
  

  אחר הדברים האלה
öôí î® öš−ë µ−ï öïîô ö¾¬ò¼ô ¼ñê ïê ½−îê ¬õîþ ¾îþî¾ìê ¬þ¼íô )−îî¼ñ ëš¼− ò"− .( öôí

êþîô ¬þ¼îî’ó−ê î® öš−ë ¬¾−ò µ−ï ñ−îî š−ð®í −×ðþô ïê ïèîþë è−ð . öèêï ¾îþî¾ìê î® ¬−−è þ¼
ô ½êîî ó−ê þêõ’ê −ð ¬−ô öíî¬ ñêïð−¾−þ¼ðò−š ¼ . öð−ê ¼ñê î® óîþê ¬õ−îñ š−ð®í −×ðþô

þ¼õ¼¾êë ¼è−ñ−−í −ð ö¬¼ë öîê öíî¬ íëî¾³ ö−î¾ öñêï −−ï −−ï ¬èêï öîê...  
  

  בלילה ההיא
ó−ê ¬õ−¬¾ µêñô þ¼ð öîê ¬õêñ¾ ¾îþî¾ìê . þ¼ ó−ê ¬½−−í ¾îþî¾ìê −ð ö−ê ö−−þê ¬ôîš öôí

þê ó−ê öîê þ¼ð−−ñš ¼ò−−¾ −×ðþô öíî¬òê ö−−è ñêïðþ¼õ ¼ò−−¾ −ð ¹−îê öèêþ¬ óî . µ−ï ¬êí êð
 −½þêí ê ¹−îê è−ðò¼¬−−þ −×ðþô ö¼ôîš¼è ö−−þê ï−ê ½¼ öîê ñêï −ð öîõ þ−¬ −ð ¬ò¼õ¼è) ¼½−−îî

ñï−−ê ( è−ò¼š −ð ½êîî ¾¬ò¼ô −ð ¬−ô öíî¬ ö¼ô ¹þêð −îïê ¬−−þ¾ öîê ½−îêþêõ ¬−−è öôí öîê
ë−ñ ¬êí....  

  
  וחמת המלך שככה

−ê ¬šòîõ×¼−îí −ðô ö¼îî ö¼îî¼è ï’−ñ³ −ð ¹−îê öôí öè−î®¼èõ−îþê ¬êí ’ ö¼ò¼ï öð−ê ¼ñê öîê
ô öîê µ−ñ−−þõ þ¼−−ï öþêîî¼è’óí−êòî¾ë íôí ó−ðîí−í î¬ñ¾− þ¾ê êîí µîõíòî öèòîï¼è ¬êí...  
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אז אין זיין "זאגט  לע טייטלבוים'משה
קודי פ) 1(ס 'חדר איז דא צוויי סדרה

  "...און פורים) 2(
 

איז געווען מיט  לע קארענבלי'משה
ט דארט הא, זיין מאמע ביים דאקטאר

, א דורך געוואקט א שווארצע מענטש
, מאמי"האט ער געפרעגט זיין מאמע 

און א מינוט דערויף ". ?דעס איז המן
פארוואס איז זיין מאמי . פרעגט ער
  "....?פנים שמיציג

 
האט געכאפט א  'אברהם ארי

זיין חבר האט . שמועס מיט זיין חבר
ט אז המן הענגט אויף א 'געטעהנ

ט נישט אבער ארי הא.. בוים
המן "ט אז 'נאכגעלאזט און געטעהנ

  "...הענגט אויף א פעיפער
 
ה האט מען שבת ביי די סעוד

אינמיטן . סערווירט א ווייסע סאלאמי
פון די סאלמי איז געווען א רויטע 

 ארטץויואל וואלף שוהאט זיך , באלי
אוי וויי די סאלאמי האט א "אנגערופן 

איך גיי בעטן די . עס בלוט, באבא
עפער פאר א רפואה שלימה פאר באש

  "...די סאלאמי
 

דערציילט אז ער האט  משה טעללער
א פורים רבי מיט א "געזעהן אין חדר 

  "...פורים גנב
 

זאגט אז ער האט געזעהן אין  'רפא
א פורים טשיקן רבי מיט א פורים "חדר 
  "...גלח

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
−þ¼îî öîõ ó¼ñëêþõ −ð öè¼îîó.  

½’š¼îîê ó¼þ¼îî ö¬ñêí î® í®¼ ¼¬¾þ¼ −ð ïê ö½−îî î® −êð× ï−ê , î® ï−ê
 ¹−−ï ¬−ô ¬ò¼í −ð ö¾êîî)1 (  ö½¼ öþêõ)2 (þðì öîõ è−ðòô¼îš ó−−íê ,½êè ,

ñî¾...  
µêîî ¼ð¼− ñè¼ò −ð öð−−ò¾.  

  

ó−þ¼îî −ð ¬êí ðò−š ½êð ö¼îî ,  
)1(  ê ¬ô¼òQ-tip š¼îîê ½¼ ¬ô¼ò öîê. 
)2( −ñ¼ï¼îî ö−ê ö−−ê ½êð ¬ñ¼š−îî öîê ñëêòš ñš−¬¾ ö−−ñš ê ¬ô¼ò" ö

ö−−þê ½êð ¬è−−ñ öîê. 
 þêõ ¬õñ¼í í®¼ −ð5 þ¼èò¼ñ þ¼ðê ö×êîî . −−ë2  öîê ö×êîî µêò þ¼ðò−š

öîõ ó−¾ðì š¼îîê µ−ñ®¼è ½êð ï−ê ö¾−ò¼×êô¬−ô.  
• þ¼šî® öîõ š¼îîîê þ¼ðò−š ¼þ¼−ê ¬ñêí ! ¬®¼− ö½−îî î® ¬îè ¬þõë

 þ¼ôôîï −ð– ½¼½−−ê-öê ¬ôîš ¬−−®.  
• î¾ð ö−−š ¬¾−ò ö¼ô ¬šò−þ¬ ïòîê −−ë"×ñ ¾ðîì ê ñêôò−−ê þêò ½ ’

¾ðîì ¾êþ.  
íô−ñ¾ íêîõþ ê öîê íìñ®í 

  

***  

ë þ¼õ¬ò¼ ê þ¼ðê ¼èêþõ ê öš−¾ î®¼îîò¼ ê öš−¾ ¼¬− õîêñ
 î® öë−þ¾¼èõ−îê"îí¼þ ³ê ¾−ê "èòîñ−−¬õê  

ö−−ï þêëšòêð µ−−ê öñ¼îî öþ¼¬ñ¼ 

  

  

  מעסעדש פון די וואך
  

 î−ì−¾ öþ¼¬ñ¼ ¼ëî¾ì)ö¾−¼¬þêõ½òêþ¬(  
 ê ¬×êô þ−ê ö¼îî"¼è−èê¬ ö−−ê "ðò−¼¬"þêõ ¾ ñèò−ê þ¼−−ê ,

 þ¼ ïê þ¼×−ï ¬×êô ¼¬−ë¬®îò "¬¾−ò"  ó¼ð þ¼ë−ê öëñ¼ï
ðò−¼¾¬" ó¼ð ¾ò¼ôîšð−èê¬ öè, −õê ’ ïê ¬×êô¼è µ−ï ¬êí ½¼

±êñõ ó¼ò¼− ¹−îê ö−−è ö−íê ñêôê×êò ¹þêð þ¼.  ¬õîþ þêò
êò ½−õê ö−ê ö−−þê ñêôê× èê¬ ö¬½š¼ò ó¼ð¼−−ò ê ö×êô î® 

ðò−¼¾¬"¾ .ê×êò þ−ô öñ−îî µ−îê −îî ñêôö¼òêôþ¼ð  þ¼−−ê ö¼îî ïê
−îê ¬þ¼í ñèò−êðò−¼¬ ¼þ¼èò¼ñ ö−−ï ¹−îê ö−−è î® ¹"¾  , ¼¬−ë

½−õê ö−ê öðñ¼ô î® ½êð ö−−þê ¬õîþ.  
  

šòêð ê  
  
  
  



½ë"ð  

ó−þîõ ðîë×ñ  
  

ê  ö¬þêèþ¼ðò−š ö−ê èê¬  
 ëêí µ−ê ½êîî ½ò¼−þ−õ½š¼ ö−−ô öñ−−¬î®¬−ô è−¬×−îî þêõ þ−õ¾ µ−ê ñ¼−®¼õ½−ê èê¬ ö−−ê ¬êí¼èþðì ö−−ô ö ,

èê¬ ö−−ê ö−ê ¬þ−½êõ ½¼ñê ¬¾−ò óèí  ïê ï−ê ³ôê þ¼ð þ¼ëê , µ−ï öñ−õ¾ ½êîî öðê−ï−õ¼ ¬þêõ −−ï ö¼ò¼ï
 ö−ê õê ¬õê"ö¬þêèþ¼ðò−š" þðì .¬−−šôêïšþ¼ôõ−îê ¬−ô ¬ò−−ñ ¼¬−ë...  

ê öîõ .ðôñô  
  

איך מוז זיין צייטליך אין , רדי צייט וואס איך דארף זיין פונקטליך אין חד .9:40עס איז מאנטאג אינדערפרי 
אוי ניין אנטשולדיגט ער באגריסט די קינדערלעך מיט א גוט . מיך... חדר ווייל דער מנהל שטייט ביי די טיר באגריסן

  ...מארגן
אז , דער אמת איז  - .איך באגריס אלע קינדער שיין א גוט מארגן, ענדליך אלע קינדערלעך זענען שוין דא ,שוין
איך , אבער די מעשה איז אז איך בין א באס רבי צופרי, די קינדערלעך קומען אן" פאר"ו קומען יעדן טאג איך פראביר צ

מינוט ביז  10נאר עס נעמט א גוטע , צייטליךגעווענטליך גאנץ און גראדע קומט מיין באס אן , פאר מיט מיט א באס
ממילא קום איך , אמער קיינער איז נישט פארבליבןאיך איך קוק איבער דעם באס ט, אלע קינדער גייען אראפ פון באס

... דאס איז יעדן טאג כמעט -, און ערשט הער שוין א קאמפלעין אויף זאנוועלע –אן מיט א דריי פיר מינוט שפעט 
ן א זאנוועלע האט געזאגט איך בי! ירב.... זאנוועלע האט מיך אנגעקוקט! רבי) זאנוועלע איז א לעבעדיגע אינגל קיינע הארע(

וויל עפעס זאגן איך ...... רבי איך.... האב נייע שיך איך! רבי... איך גיי מיך פארשטעלן פאר א פאליס! רבי ... בעבי
, איך וועל אלעס באלד הערן, לאזט מיך קומען צום אטעם א מינוט! חברה, איך טראכט צו מיר... ווייס נאר נישט וואס

איך באמערק אין . ו"ח. טאר מיך נישט פארלירן און נישט ווערן נערוועזאיך , אבער, איך בין קוים אריין געטרעטן
? וואס איז יענקלע. ער וויינט נישט סתם אזוי, יענקלע איז געווענטליך א פרייליך קינד. לע וויינט'ווינקל ווי יענק

ך אים צו מיין פלאץ און נעם אי. אבער איך קען דאך נישט לאזן א קינד וויינען. ער ענטפערט נישט? פארוואס וויינסטו
און שלמה וויינט שוין אויך ווייל , דערווייל ווערן שוין די אנדערע קינדער אומגעדולדיג. איך הייב אן צו רעדן צו אים

זלמי האט אים צוגעכאפט זיין ריסעס וואס האלב פון דעם האט זיך אויסגעגאסן אויפן באס און ער האט שוין אויך 
נאכן מאכן שלום צווישן שלמה און . שוין... צו מיין מזל האט ער זיך אליינס שנעל בארואיגט געוויינט דערוועגן אבער

ער איז קוקט אויס זייער פארווייטאגט אויף , אבער ער רעדט נאך דערווייל נישט, ע'זלמי גיי איך צוריק צו יענקל
ער האט .. א אאפס.... ברוך קום אהער.. טל ער זעהט נישט אויס אזוי גוט היינ'אוי און וואס איז מיט ברוך . ..עפעס

  ....הענגט אויפן טיר'ס, אה? ווי איז די ליסטע. אקעי דארף איך קאלן די מאמע אז ברוך פילט נישט גוט.... געבראכן
  

אבער פאוואליע עס גייט נישט אזוי שנעל איך האב . דערווייל גרייט איך אן די פרישטאג פאר די קינדערלעך
ן מיין חדר וואס זענען אלערדשיק יעדער איינער צו פינעף אנדערע זאכן לאמיך לויפן צום טיר ווי עס פינעף קינדער אי

לעס מאמע 'נעכטן האט יושע, אפ. הענגט א געלע ליסטע פון אלע קינדער און פונקטליך אויף וואס זיי זענען אלערדשי
ממילא  ,אז ער איז זייער אנגעלייגט לעצטענס. יא ?וואס נאר? ווי איז עס, אוי, געשיקט א צעטל אויך וועגן אלערדשי
היינט איז דאך ? מעג איך יא? און סמייטע? און וואס טוט זיך מיט טשיז, אהא. זאל איך אים נישט געבן קיין מילך

איך גיי נישט לאזן , דארף איך קאלן די מאמע פרעגן. פונקט היינט גיט מען טשיז מיט סמייטע פאר פרישטאג, מיטוואך
איך . לויף איך נאכאמאל צום טיר דארט הענגט א ליסטע פון אלע קינדער און די טעלעפאן נאמערן. קינד הונגערןא 

, פארגעט איט... ביטע לאזט א מעסעדש....איר האט גערופן.. הייבט שוין אויף'אה מ..... נו.... קלינגט 7830000דייל 
גיב א קוק ער איז נאך אלס , וואס טוט זיך מיט יענקלע, נו. ..איך וועל שוין טרעפן וואס צו געבן צו עסן פאר אים

אוי פונקט היינט האב איך נישט , איך טייל אויס פרישטאג. איך וועל עס שוין מוזן לאזן אויף נאך פרישטאג, באבלאזן
קינדער קיינער איך זאג אן די , דארף איך יעצט לויפן אין קאך ברענגן נאך פוטטער ברויט, באקומען גענוג פוטער ברויט

, איך גיי ארויס פון חדר )?אבער וואס זאל איך טוהן, איך ציטער איבער צו לאזן די קינדער אליינס(זאל זיך נישט אויפהייבן פון פלאץ 
כאפ , איך לויף מיט איין אימפעט צום קאך, איך קוק צוריק אריין אין די שפאלטן פון טיר אויב די קינדער פאלגן טאקע

ה אלע קינדער זיצן אויפן פלאץ קיינער האט זיך נישט "ב, אה. רויט און איך לויף שנעל צוריקנאך א פעקל ב
... ער וויל נישט היינט קיין פוטטער ברויט וויילקיינ, נו צו מיין מזל, איך הייב אן אויסטיילן די ברויט, אויפגעהויבן



... וואס ער האט נאר און אלע קינדער ווילן, מענדי די פירער פון קלאס האט היינט געבעטן ער וויל נאר א פלעינע ברויט
סן דער גוי האט פארגע, אבער נאפ... אקעי דאס איז מיין דשאב? פאר גארנישט? נו פארוואס בין איך געלאפן אין קאך

נישט , אקעי איך וועל דאס אויסטיילן מיט א קליינע פלעסטיק לעפל. אריין צו לייגן א שעפ לעפל אויסצוטיילן די טשיז
, יענקלע וויל נאך אלס גארנישט עסן ער איז ברוגז... איך גיי נישט פארדעם נאכאמאל צוריק לויפן אין קאך. געפערליך

דערווייל , שוין. ער וויל נישט גארנישט, ס אים אויסטיילן די לעפעלעךאיך היי, איך פראביר אים צו מאכן פרייליך
א אנגעצויגענער מלמד טאר איך , פת שחרית איז פארט אן ענין  ,ווילאנג אלע קינדערעלעך עסן וועל איך זיך גיין וואשן

און איך ,ך לויף זיך וואשן אי, איך זאג נאכאמאל אן די קינדער קיינער הייבט זיך נישט אויף פון פלאץ. דאך נישט זיין
, ס קאפ'זאנוועלע האט שוין איבערגעדרייט די טשיז אויף איינעם? וואס מיינט איר, נו, קום צוריק אין איין אויגן בליק
איך שטעל אלעס אין , איך מאך א המוציא... נו נו.. נו נע נא נו עה... איז ששון ושמחה'ס, אויסגעגאסן די וועטשטעבל

שנעל לויפן צו טיר טשעקן די אלערדשי , ווער מעג נישט ,סאפ ,איין מינוט, איך טייל אויס די מילך, נאכן עסן. פלאץ
די איבעריגע גרייט איך , אקעי איך גרייט אן זעקס עפל דשוס קאפס פאר די אינגעלעך וואס מעגן נישט קיין מילך, ליסט

פרעג איך . מיין מאמע לאזט נישט, ך נישט קיין מילךאיך טאר אוי! נחמן שרייט רבי. אן מילך און איך טייל עס אויס
עס האט אים . אקעי דאס מאל וועל איך נאכגעבן...  נישט ליב.. אב..ל איך ה..יי..וו?  פארוואס מעגסטו נישט

  ?נו קומט אים עפעס דערפאר, פארשמעקט
  

יעצט ווארטן פופצן מינוט  דארף איך, אה א חדר איז יעצט דארט. נאך פרישטאג אלע קינדער גייען אין טוילעט
דערנאך . זינג מיט זיי א לידל, ע קינדער אין האאל ביי די וואנטדערווייל זיצן מיינ. נישט געפערליך. ביז זיי וועלן ענדיגן

  .גייט צוריק אין חדר אריין'און מ, וואשט זיך אפ די הענט'און מ, מאך איך זיכער אז יעדער גייט
  

דערציילן די , גייט דאווענען'ארום און ארום אזוי ווי א ח אזוי ווי יעדן טאג און מזעצן זיך אלע קינדער . יעצט
גרייט זיך צום 'יעדער זיצט שוין און מ" ח"ענדליך משלעפט די בענקלעך אהער און אהין עס ווערט שוין א . סדרה

יענקלע איז נאך אלס , יענקלע, עסןאיך האב פארג, אבער ניין... ?לאמיר זעהן ווער גייט היינט זיין דער חזן. דאווענען
איך וועל שיקן די , דערציילן די סדרה" נישט"דאווענען " נישט"מעט יעצט ?  ווייסט וואס... נישט צופרידן מיט עפעס
איך מוז אויספיגערן וואס מיט יענקי גייט , און שפעטער וועל איך דאווענען מיט די קינדער, קינדער שפילן מיט טויס

איך וויל שפילן מיט די ! ניין רבי, לעגאס..... אלע קינדער גייען זיך יעצט שפילן מיט די. וף איך אויסר, אקעי? פאר
ה שפילן מיט די "מארגן וועט מען אי, איך האב געזאגט אז היינט שפילט מען מיט לעגאס. ניין, קארס שרייט יחזקאלע

  .  ה"ב .ער פארגעסט גאנץ שנעל, אבער, יחזקאלע באליידיגט זיך. קארס
  .לע אויף מיין שויס און איך הייב אן פריינדליך צו רעדן צו אים'איך נעם יענק

דו מיזט יעצט זיצן נעבן ? שוין ווייטער. זאנוועלע. זאנוועלע האט געווארפן א טוי אויף מיין קאפ, לע'שרייט משה! רבי
אנוועלע ווארפט זיך אראפ אויפן פלאר און ז. ווארפן א טוי אויף א אנדערע אינגל איז זייער א גרויסע נעבירה, מיר

גייסט נאך ווארפן . יא? גייסט שוין זיין וואויל, אקעי זאנוועלע. נעמט זיך שטויסן אז אלע טויס פליען אויף אלע זייטן
  ...אקעי גיי דיך שיין שפילן. ניין? טויס אויף א אנדערע אינגל

דו קומסט דאך יעדן טאג מיט ? יינסטו היינט א גאנצע טאגוואס וו? זאג מיר וואס ביסטו אזוי צוטראגן ,יענקלע
  ?וואס איז געשעהן היינט, אזא שמייכעלע

מיין מאמע האט געזאגט אז איך גיי היינט האבן א טשעינדש און איך גיי גיין נאך חדר צו מיין . "זאגט יענקלע! רבי
  .... "איך וויל נישט גיין דארט, ס הויז'מומעס

מאמי וועט שנעל אהיים קומען און , דאס איז נאר פאר אביסל, דו ווייסט דאך? ם וויינסטופארדע, אוי יענקעלע
  .זי וועט דיך אהיים נעמען

  ...און ער גייט זיך שפילן מיט די טויס, ענדליך האט זיך יענקעלע בארואיגט! אה
ס אפיס טשעקן די 'ן צום מנהללאמיך גיי. ס מאמע איז נאכנישט געקומען אים אויפפיקן'ברוך 11:15יעצט איז . יאקע
אנטשולדיגט זיך  זי. קאלט נאכמאל די מאמע'מ. אוי געוואלד 102.3געט א סווייפ דעם שטערן פון ברוך 'מ. פיבער

   .אבער זי גייט שוין קומען אים אויפפיקן
  ........גיין נעמען א קאפי זיך אביסל צו שוין צייט צו 11:15שוין 'ס, רייד-אל

  

  

און איר , אויפפיקן אייער אינגלפונקט היינט זענט איר געקומען שיחיו  טייערע עלטערן
  ..... איך האף איר וועט מיך פארשטיין...... האט מיך נישט געטראפן אין חדר

  
 



  ד"בס
  

ö¬šêõ ¼¬òêšêëôîê...  
  

16 ö¬òêñê¬  ö¬þêèþ¼ðò−š ê ½êîîö®−ïêë ¹þêð ðôñô....  
)þìîêôî óðšîô ö−ê(  

  
  

 ...ס ליבשאפט צו די קינדער'מאמע בן אגע דארף – א מאמע     )א
 

 ...דארף זיין שטרענג צו די קינדער ווען עס פעלט זיך אויס – א טאטע     )ב
 

 ...שפירט זיך נישט גוטווען ער א קינד  באהאנדלן דארף  – א דאקטאר     )ג
 

 ...מצב פון דעם קינד צו פארשטיין זיין דארף אריין קריכן אין דעם מח – לאגסיכא פי     )ד
 

 ...פארוואס ער וויינט... וואס א קינד ווילן "רף געסדא – א בעל רוח הקודש     )ה
 

 ...נען וועלכע קינד איז גערעכט ווען זיי קריגן זיך'פסק דארף –א דיין      )ו
 

 ....די קינדער ניגונים דארף זינגן מיט  – א זינגער     )ז
 

 ...אויף די קינדערדארף קענען שרייבן רעפארט   -א שרייבער      )ח
 

 ...דארף אראפ געבן די סדרה ווי א פארשטעלונג – א אקטיאר    )ט
 

 ...ס"פטקרע ס און"ארטדארף קענען  קאלערן און מאלן די שיינע  –א ארטיסט     )י
 

 ...פאר די קינדער פרישטאג און מיטאגדארף קענען אפעטיטליך אויסטיילן די  עסן  – א וועיטערער    )יא
  
 ...אנקעטדי זיפער פון די קויט ווערט פארה, פארקניפט די קאפעלוטשן ווערן– א שניידער    )יב

 
 ...ווען א קינד ב.... קענען וו דארף –א קלינער     )יג

 
 ...דארף עפעס  צושטעלן פאר זיי'די אלערדשי קינדער זוכן וואס צו עסן מ – א קעכער    )יד

 
 ...ען די סדרה פאר די קינדערדארף קענען פארלערנ –רעדנערא     )טו

 
 ...און וויאזוי, וויפיל, ען נישטוו, ארף אכטונג געבן און וויסן ווען יאד – שלייפער א     )טז

  
  
  



 
  

  
  


