
 

 

 פלוצלונג האט עס 

עם אנגעכאפט א זאמען  

משוגעת. אחשורוש עקשנט  

זיך איין צו מכבד זיין יעדער  

אינציגער מענטש און דוקא  

 אין זיין אייגענער פרוי איז 

 ער אזוי מזלזל. 

 אן קיין ספק, פון 

יעצט אן, די נארישע 

בריוו וועלן מאכן 

מענטשן זיך 

אויסלאכען פון דער 

 קעניגע'ס בשפעלען

 עס איז ממש מאדנע: 

 דער קעניג באפוילט צו 

 בויען אזאמען ריזיגען טראן 

 און טראכט נישט ווי מען 

 וועט קענען עס שלעפן 

 שפעטער. 

 ממש מאדנע:

צוליב די נייע 

טראן, דער קעניג 

טוישט זיין הויבט 

 שטאט צו שושן.

 ס'איז נישט סתם 

אין וועלט אריין אז דער  

קעניג מאכט אזאמען  

גרויסע סעודה מיט  

וויין ... עפעס נאך וועט  

 דא פארסירען. 

 ושתי איז מחליט

צו מאכן א סעודה פאר 

פרויען אין די פאלאץ 

וואס איז דא נאנט ... 

עפעס נאך וועט דא 

 פארסירען.



 

 

עס איז באמת א 

מאדנע פאסירונג 

אז די קעניגען זאל 

גע'הרגט ווערן אויף 

 אזא נארישקייט.

 צוליב וואס איז

דער קעניג נישט 

מצליח צו געפינען א 

פרוי פון אלע פרויען 

 אין די וועלט?

 וואס פאר א שאנדע! 

דער קעניג זאמעלט אן  

בכח אלע די פרויען נאר  

כדי צו אויסקלייבן איין  

קעניגען. דאס איז זייער  

נישט איינגענעם פאר  

 אונז. 

 אזאמען צדיקת 

און זי האט זיך אזוי    

און טראץ   –באהאלטן  

דעם איז זי גענומען  

צום קעניג. דאס איז  

 זיכער נישט א 

צופאל.     

 א מאנדע 

 פאסירונג: א יתומה, 

א פארעלטלערטע,    

פארגרינטע מיידל, און  

דוקא זי געפינט חן אין די  

 אויגן פון קעניג מער  

 פון אלעמען. 



 

 

 ממש מאדנע: 

 טראץ דעם אז אסתר  

איז געקומען פון מרדכי'ס  

שטוב און נאך אנדערע  

סימנים. עס איז די גוים אפילו  

נישט איינגעפאלען אז אסתר  

 איז א אידישע. 
 באמת א מאדנע זאך: 

עס לייגט זיך נישט אויפן  

שכל אז דער קעניג'ס צווי  

מערסט באגלויבטע היטערס  

זאלן עם וועלן אפשטויסען...  

 און צוליב אזאמען שטות? 
 מיר קענען קומען 

צו דעם באשלוס און  

זאגן אז מרדכי הצדיק  

איז געווען דער  

ריכטיגער מענטש אין די  

 ריכטיגער צייט און דעם 

 ריכטיגער ארט... 

 וואס פאר א 

מאנדע פאסירונג:    

דער  שערער ווערט  

דערהויבן און דער  

קעניג מאכט פון עם א  

 געטשקע... 

 עס גלויבט זיך  

נישט: איז עס א  

צופאל אז דער האר  

פון המן זיצט ביים  

 טויער פון קעניג? 



 

 

א מאנדע צופאל:  

המן האט מצליח  

געווען צו  איינרעדן  

דעם קעניג אנטקעגן  

אלע חכמים און עצה  

 געבערס. 

 עס איז באמת נישט 

פשוט צו לייגן אסתר אין  

געפאר. אבער פון הימעל  

האט מען געלייגט דעם  

  –איינפאל אין מיין הארץ  

אפשר איז דאס סבה איז די  

 צדקת גענומען צום 

 קעניג'ס פאלאץ. 

 עס איז נישט א צופאל  

אז המן ווערט אזוי וויכטיג אז דער  

קעניג הערט זיין מיינונג איבער  

אלע די אנדערע עצה געבערס און  

איז מחליט צו מאכן א מארד וואס  

האט קיינמאל נישט פאסירט. מיר  

 זעהן אז דאס איז פון הימל. 
 עס איז ממש 

מאדנע: דער קעניג  

האט פלוצלונג מחליט  

געווען צו רוקען זיין  

טראן אנקעגן דעם  

 אראנגאנג. 

אן אויסגעצייכענטע  

פאסירונג: ושתי איז  

דער'הרג'ט געווען אויף א  

קליינקייט און דער קעניג  

גיט נאך פאר אסתר אויף  

 א גרויסן זאך. 



 

 

ממש מאדנע: המן  

עקשנ'ט זיך צו מאכן א  

זאמען גרויסן בוים,  

דוקא אין זיין הויף, און  

 דווקא היינט! 

המן האט פארגעסן אז  

מרדכי האט געראטעוועט  

דעם קעניג... אין ווייס  

נישט צי איך זאל עם  

דערמאנען... דער קעניג  

 איז א נערוועזע 

מענטש.     

א מאדנע פאסירינג:  
געוויינטליכט דער קעניג  
שלאפט אזוי גוט... היינט  
ביינאכט האט ער נישט  

געקענט איינשלאפען. מען  
האט עם געקענט זינגען  

לידער אבער ער עקשנט זיך  
צו הערען דעם ספר  

.הזכרונות   
 מען קען מיינען אז 

המן איז געווען נישט    

דער ריכטיגער מענטש  

אין נישט דער ריכטיגער  

פלאץ אין נישט דער  

 ריכטיגער צייט. 

 עס איז נישט 

צופעליג אז דער קעניג    

האט מחליט געווען צו  

דעהויבען מרדכי דוקא  

צווישען דעם ערשטן  

 און דעם צווייטן 

משתה.     



 

 

 וואס 
פא    a !ר א צופאל 

ער האט אפילו נישט    
געהאט א געלעגענהייט צו  
אויסווארצלען דעם בוים  
וואס ער האט צוגעגרייט  
פאר דער באליבטן פון  
 קעניג און אויכעט נישט 

צו זיך וואשען.     

 עס איז נישט 

א צופאל אז המן האט    

נישט  פארגעסען און  

אחשורוש "פארגעסט"  

אז ער האט אויכעט  

געהאט צו טאן מיט  

 דעם. 

 חרבונה איז געווען  

 דער ריכטיגע מענטש אין 

די ריכטיגע צייט ... ער האט    

פאראויס געזען די בוים און  

אין די ריכטיגער צייט האט  

 ער עס באוויזען צו דעם 

קעניג דורעכן פענסטער.     

 עס איז נישט 

צופעליג אז המן האט     

אנגעגרייט אזאמען הויכן  

בוים, אזוי איז באוואוסט  

געווען דעם נס אין דעם  

גאנצען וועלט. די גוים האבן  

מורא געהאט צו מלחמה  

 האלטן אנטקעגן אונז. 

 אחשורוש האט 

געגעבן המנ'ס הויז צו    

מרדכי אפילו ער האט עם  

נישט געבעטן. און דעם וועג  

וועלן אלע אפשאצן רבנו  

מרדכי און פארשטיין אז  

נאר זיינע בריווען זיינען די  

 אמתע. 



 

 

 עס איז אזוי גוט 

אז המנ'ס גורל איז    

אויסגעקומען צו אזאמען  

שפעטער צייט. אזוי האבן  

מיר א סאך צייט צו זיך  

 גרייטן און דאווענען. 

ממש א פלא: נישט  

איינער פון די אנדערע  

פעלקער איז געקומען צו  

 העלפען די עמלקים. 

 טראץ די שווערע 

מלחמה איבער דער    

גאנצען וועלט, נישט קיין  

איין איד איז  

פארוואונדערט געווארען.  

 קען דעם זיין צופעליג? 

 עס איז נישט  

 צופעליג אז מרדכי און 

אסתר געוועלטיגען איבער    

דער גאנצע וועלט בכדי  

מפרסם דעם נס צו דעם  

גאנצען אידישע פאלק אין  

 אלע לענדער. 
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