


חזקי האט זיך אויפגעוועקט פרי 
ערב שבועות. ער האט געקוקט אויף 

חי’ און געפרעגט,



“איז עס שוין שבועות?”
“ניין,” האט חי’ געזאגט. “ערשט 

דארפן מיר גיין איינקויפן.”



חזקי און חי’ האבן זיך גרייט 
געמאכט, געדאווענט, און דערנאך 
געגאנגען צום געשעפט. זיי האבן 

איינגעקויפט אסאך מילכיג עסנווארג 
פאר שבועות. 



“איז עס שוין שבועות?” האט חזקי 
געפרעגט.

“ניין,” האט חי’ געזאגט. “ערשט 
דארפן מיר קאכן פאר יום טוב.”



חזקי און חי' האבן אויסגעפאקט 
אלעס וואס זיי האבן איינגעקויפט. 

זיי האבן געהאלפן זייער מאמע 
באקן חלות, קאכן די זופ, און

צוגרייטן די פלייש. באלד דערנאך 
איז געווען א פיינע ריח אין קאך

 פון אלע געשמאקע יום טוב עסן. 



“איז עס שוין שבועות?” האט חזקי 
געפרעגט.

“ניין,” האט חי’ געזאגט. “ערשט 
דארפן מיר באקן                         

”.cheesecake



חזקי און חי’ האבן געוואשן זייער 
הענט. זיי האבן צאמגעמישט די 
קעז, מעהל, אייער, און צוקער. 

נאך א קורצע צייט האבן זיי שוין 
געהאט א פיינע cheesecake פאר 

שבועות!



“איז עס שוין שבועות?” האט 
חזקי געפרעגט.

“ניין,” האט חי’ געזאגט. “ערשט 
דארפן מיר באצירן די הויז מיט 

בלומען.”



חזקי און חי’ זענען געגאנגען 
קויפן בלומען. ווען זיי זענען צוריק 
אהיימגעקומען, האבן זיי עס שיין 

ארומגעלייגט און יעדער צימער פון 
דער הויז.



“איז עס שוין שבועות?” האט חזקי 
געפרעגט.

“ניין,” האט חי’ געזאגט. “ערשט 
דארפן מיר גרייטן די טיש פאר די 
יום טוב סעודה.”



חזקי און חי' האבן אויסגעשפרייט א 
שיינע טישטיך. זיי האבן צוגעגרייט 

א פלאץ פאר יעדער פון די משפחה, 
און אויך פאר די געסט.



“איז עס שוין שבועות?” האט חזקי 
געפרעגט. 

“ניין,” האט חי’ געזאגט. “ערשט 
דארפסטו גיין שלאפן אביסל, 

כדי דו זאלסט קענען בלייבן אויף  
שבועות ביינאכט צו לערנען.”



חזקי איז געגאנגען שלאפן מיט א 
שמייכל. ער האט געחלמ'ט וועגן די

זיסקייט פון תורה! ווען חזקי האט זיך 
אויפגעוועקט האט ער און חי' זיך
אנגעטוהן שיינע יום טוב'דיגע 

קליידער, און געוואונטשן א גוט יום 
טוב פאר זייער טאטע ווען ער איז

געגאנגען צו שוהל.        



"איז עס שוין שבועות?” האט חזקי 
געפרעגט.

"יא!” האט חי’ געזאגט. "יעצט איז 
שוין שבועות!"

א גוט יום טוב!






