
The field mouse Frederick
1. Around the meadow where 
cows and horses grazed, there 
was an old, old stone wall. In this 
wall, close to the barn and 
granary, lived a family of chatty 
field mice. But the farmers had 
moved away, the barn and 
granary were empty. And because 
it would soon be winter, the little 
field mice began to gather grains, 
nuts, wheat and straw. All the 
mice worked day and night. All 
except Frederick the mouse.

موش صحرایی فردریک

در اطراف علفزاری که گاوها و اسب . 1
ها در آن چرا می کردند، دیوار سنگی 

در این .  قدیمیه قدیمی وجود داشت
ه دیوار، نزدیک انبار وانبار غله، خانواد
ای از موش های صحرایی پرحرف 

اما کشاورزان دور شده.زندگی می کنند
و .بودند و انبار و انبار غله خالی بود
چونزمستان به زودی فرا می رسید، 
موش های صحرایی کوچک شروع به 
جمع آوری غالت، آجیل، گندم و کاه 

همه موش ها روز و شبکار می .کردند
.همه به جز موش فردریک.کردند



2. "Frederick, why aren't you 
working?", they asked. "I am 
working", said Frederick, "I 
am collecting sunbeams for 
the cold, dark winter days. " 
And when they saw Frederick 
sitting there staring at the 
meadow, they said: "And 
now, Frederick, we are all 
working, what are you doing 
now?" "I, I am collecting 
colours", was all he said, "for 
the winter is long and grey."

ار فردریک، چرا ک: "پرسیدند. 2
ما ا: "فردریک گفت"  نمی کنی؟

من مشغول جمع آوری پرتوهای 
آفتاب برای روزهای سرد و 

و وقتی.  تاریکزمستان هستم
ته فردریک را دیدند که آنجا نشس
و به چمنزار خیره شده بود، 

ا و اکنون، فردریک، م: "گفتند
همه کار می کنیم،االن چه کار می

زمستان طوالنی و " کنی؟
.خاکستری است



3. And once it looked as if 
Frederick was half asleep 
while the others were hard 
at work. "Are you 
dreaming, Frederick?", 
asked the mice 
reproachfully. "Why, no", 
he said, "I am collecting 
words. There are long, dark 
winter days and then we 
don't know what to talk 
about."

و در یک لحظه به نظر می . 3
د رسید فردریک نیمه خواب بو
در حالی که دیگران سخت 

موش ها با .  زحمت می کشیدند
فردریک: "سرزنش پرسیدند
:  او گفت"  خواب می بینی؟

اما نه، من کلمات را جمع می »
روزهای طوالنی و تاریک .کنم

زمستانی وجود دارد و ما نمی 
دانیم درمورد چه چیزی صحبت

.  "کنیم



4. When winter came and the first 
snow fell, the five little field mice 
retreated to their hiding place 
among the stones. At first there 
was still plenty to eat, and the 
mice told each other stories about 
singing foxes and dancing cats. The 
mouse family was happy then! But 
little by little, almost all the nuts 
and berries were nibbled up, the 
straw was gone and they could 
hardly remember the grains. It was 
suddenly very cold between the 
stones of the old wall and no one 
wanted to talk any more.

وقتی زمستان آمد و اولین برف . 4
بارید، پنج موش صحرایی کوچک به 
.  مخفیگاه خود در میان سنگ ها رفتند
در ابتدا هنوز مقدار زیادیبرای خوردن 
وجود داشت و موش ها برای یکدیگر 

داستان هایی در مورد آواز خواندن روباه 
ها و گربه های رقصنده تعریف 

اما !   خوشحال بودموشخانواده.کردند
ها به تدریج تقریباً تمام آجیل ها و توت
خورده شد، کاه از بین رفت و آنها به 

.   سختی دانه ها را به خاطر داشتند
ناگهان از بین سنگ های دیوار قدیمی 
هوا بسیار سرد شد و دیگر کسی نمی

.خواست حرفی بزند



5. Then they suddenly remembered 
how Frederick had talked about 
sunbeams, colours and words. 
"Frederick!", they cried, "how are 
your supplies?" "Close your eyes", 
said Frederick and climbed onto a 
large stone. "Now I am sending you 
rays of sunshine. Do you feel yet 
how warm they are? Warm, 
beautiful and golden?" And while 
Frederick was telling them about 
the sun, the four little mice felt 
much warmer. I wonder if 
Frederick's voice had done that. Or 
was it a spell?

ناگهان به یاد آوردند که فردریک . 5
چگونه از پرتوهای خورشید، رنگ ها و

:فریاد زدند.  کلمات صحبت کرده بود
«  آذوقه اتچطور است؟« »!فردریک»

فردریک در حال باال رفتن از صخره ای
ون اکن."چشمانت را ببند»: بزرگ گفت

من برای شما پرتوهای آفتاب می 
که آیا می توانید احساس کنید.  فرستم

آنها چقدر گرم هستند؟  گرم، زیبا و 
و در حالیکه فردریک در مورد« طالیی؟

خورشید صحبت می کرد، چهار موش 
دای آیا ص.کوچک بسیار گرمتر می شدند

د؟فردریک این کار را کرد؟ یا طلسم بو



6. "And what about the colours, 
Frederick?", they asked excitedly. 
"Close your eyes again", said 
Frederick. And when he told them 
about blue cornflowers and red 
poppies in the yellow cornfield 
and green leaves on the berry 
bush, they saw the colours as 
clearly and distinctly before them 
as if they were painted on in their 
little mouse heads. "And the 
words, Frederick?" Frederick 
cleared his throat, waited a 
moment and then spoke as if 
from a stage:

و رنگ ها : "با هیجان پرسیدند. 6
:فردریک گفت"  چطور، فردریک؟

ز و وقتی ا.  دوباره چشمانت را ببند
گل های ذرت آبی و گل های قرمزدر 
مزرعه ذرت زرد و برگ های سبز 
روی بوته توت صحبت می کرد، 

رنگ ها را چنان واضح و مشخص 
دید که انگار روی سر موشکوچکش

و کلمات، .  "نقاشی شده بودند
اف فردریک گلویش را ص" فردریک؟

کرد، لحظه ای صبر کرد و سپس از
:روی صحنه صحبت کرد



7. "Who scatters the snowflakes, 
who melts the ice? Who makes 
loud weather, who makes it quiet? 
Who brings forth the lucky clover 
in June? Who darkens the day, who 
lights the moon lamp? Four little 
field mice, like you and me, live in 
the sky and think of you. The first 
is the spring mouse, who makes 
the rain laugh. As a painter, the 
summer mouse has to make the 
flowers colourful. The autumn 
mouse sends his greetings with 
nuts and wheat. The winter mouse 
needs slippers for his cold feet.

چه کسی دانه های برف را پراکنده ». 7
ه می کند، چه کسی یخ ها را آب می کند؟ چ
آن کسی هوای بلند ایجاد می کند، چه کسی
راساکت می کند؟  چه کسی شبدر خوش 

شانس را در ماه ژوئن می آورد؟  چه کسی 
روز را تاریک می کند، چه کسی چراغ ماه
را روشنمی کند؟  چهار موش صحرایی 
کوچک مثل من و تو در بهشت   زندگی می

اولی موش.  کنند و به تو فکر می کنند
به .  بهاری است که باران رامی خنداند

گل عنوان یک نقاش، موش تابستانی باید
ل موش پاییزی با آجی.  ها را رنگارنگ کند

ی موش هایزمستان. و گندم درود می فرستد
.دبرای پاهای سرد خودبه دمپایی نیاز دارن



8.Spring, summer, autumn 
and winter are four 
seasons. None less and 
none more. Four different 
jollities." When Frederick 
had stopped, everyone 
clapped merrily, laughed 
and shouted, "Frederick, 
you are a poet!" Frederick 
blushed, bowed and said 
modestly, "I know it, you 
dear mouse faces."

بهار، تابستان، پاییز و . 8
ه ن.  زمستان چهار فصل هستند

ویق چهار تش.  کمتر و نه بیشتر
وقتی حرفهای « .مختلف

فردریک تمام شد،همه با 
خوشحالی کف زدند، خندیدند و

فردریک، تو یک»: فریاد زدند
فردریک سرخ شد، !  شاعری

تعظیم کرد و با کمال تواضع
میدانم، در چهره های : گفت

.شما موش های عزیز



Sermon 2 October 2022 Frederick

Dear congregation!

1 "Frederick, you are a poet!" So the 
field mice laugh and call out to 
Frederick at the end. He has sent rays 
of sunshine into their hearts in the 
cold, dreary winter, colours and 
words. This is how Frederick made the 
mice happy in the middle of the 
unfriendly season. Summer came alive 
in their hearts and the beauty of the 
other seasons. It was cold in winter 
among the stones of the old wall, but 
the hearts of the field mice were 
warmed by what the poet Frederick 
had collected in autumn.

فردریک02/10/22خطبه 

!جماعت عزیز

پس « !فردریک، تو یک شاعری». 1
موش های صحرایی می خندند و در پایان 

د در زمستان سر. فردریک را صدا می زنند
و تاریک، او پرتوهای آفتاب را به قلب،

بنابراین. رنگ ها و کلمات آنها فرستاد
فردریک موش ها را در میانه فصل 

ده تابستان در دل آنها زن.نامهربان،شاد کرد
در زمستان،.شد و زیبایی فصول دیگر

ا میان سنگ های دیوار قدیمی سرد بود، ام
دل موش های صحرایی با آنچه فردریک 
شاعر، در پاییز جمع آوری کرده بود گرم

.شد



2. The story of Frederick the 
field mouse fits well into our 
time. Now autumn has begun, 
but already in summer we 
thought about how we will be 
in the cold season. Perhaps we 
imagined it like this: we will 
freeze because gas and oil are 
so expensive. We will have to 
save on food because 
everything is getting more and 
more expensive. And maybe we 
will have to wear masks again 
because of Corona indoors.

داستان فردریکک مکوش صکحرایی. 2
. به خکوبی بکا زمانکه مکا مطابقکت دارد
الً پاییز اکنون آغاز شده است، امکا قکب
م ککه در تابستان به این فکر می کردی

احتمککاالً در فصککل سککرد چککه احساسککی
شککاید اینطککور تصککور .خککواهیم داشککت

یکخ مکی زنکیم چکون گکاز و: می کردیم
اد ما باید در خرید مو.نفت گران است

ه غککذایی صککرفه جککویی کنککیم زیککرا همکک
و.چیز روز به روز گران تر می شود
شککاید بککه دلیککل کرونککا مجبککور شککویم
.دوباره در داخل خانه ماسک بزنیم



3. Now the cold season is just 
beginning, and we don't know 
yet how it will be. But if it's only 
half as bad as we feared, we 
could do with a "Frederick". 
Someone to tell us about the 
heat of summer when we are 
freezing in our homes in winter 
and the rain is pressing on our 
souls. We need a "Frederick" in 
winter to tell us about the 
freedom of being outside when 
we can only sit together inside 
with a mask on.

فصل سکرد تکازه شکروع شکده اسکت. 3
و مککا هنککوز نمککی دانککیم چگونککه خواهککد 

امککا اگککر اوضککاع نصککف آن چیککزی .بککود
وانیم که می شد پکیش نیایکد، واقعکاً می تک

ی ککه کس. استفاده کنیم« فردریک»از 
د، از گرمای تابسکتان برایمکان مکی گویک
وقتککی در زمسککتان در آپارتمانمککان یککخ

مککا ( روح)مککی زنککیم و بککاران بککر ذهککن 
یک در زمستان ما به.سنگینی می کند

نیککاز داریککم کککه از آزادی « فردریککک»
بیکککرون بکککودن در زمکککانی ککککه مکککا فقکککط 
می توانیم بکا ماسکک در داخکل کنکار هکم 

.بنشینیم، غر بزند



4. The grateful look back at a 
beautiful summer can help us 
when it actually becomes 
uncomfortable and unfriendly in 
winter. There is great power in 
gratitude. I think of my 94-year-old 
aunt who lost her husband a few 
years ago. She keeps saying: "It is 
not easy for me to be alone now. 
But it is good that I can look back 
gratefully on the time with my 
husband. We always stuck together 
well and went on many beautiful 
trips. That makes my heart happy 
and grateful now too."

ک نگاه سپاسگزارانه بکه گذشکته در یک. 4
نککد تابسککتان زیبککا مککی توانککد بککه مککا کمککک ک
ده و زمانی که زمستان واقعکاً ناراحکت کننک

قککدرت زیککادی در .غیککر دوسککتانه مککی شککود
ساله 94به خاله .شکرگزاری وجود دارد

ام فکککککر مککککی کککککنم کککککه چنککککد سککککال پککککیش 
او مککککدام مککککی .شککککوهرش را از دسککککت داد

حککاال تنهککا بککودن بککرای مککن آسککان »: گویککد
امککا خککوب اسککت کککه مککی تککوانم بککا .نیسککت

سپاسککگزاری بککه زمککان بککه شککوهرم نگککاه 
مککککا همیشککککه در کنککککار هککککم بککککودیم و .کککککنم

همککین االن.سککفرهای زیبککایی انجککام دادیککم
هم قلب من را خوشحال و سپاسگزار می

«.کند



5. There is great strength in 
gratitude. This is also true for this 
autumn and winter, not only when 
looking back on the summer. A 
warm apartment was a matter of 
course for the vast majority of us. 
Now, in this Putin winter, we 
might actually be grateful if a 
room is cosily warm. When 
everything becomes more 
expensive, we no longer take it for 
granted that we can buy all kinds 
of food. Maybe this way we will 
learn again to really appreciate 
and enjoy beautiful things to eat.

در شکککککککرگزاری قککککککدرت زیککککککادی . 5
ایککککن در مککککورد پککککاییز و .وجککککود دارد

ه زمستان امسال نیز صدق می کنکد، نک
م یککک آپارتمککان گککر. تنهککا در تابسککتان

، اکنکون.برای اکثر ما امری مسکلم بکود
دنکج در این زمستان، اگر پوتین،اتاقی

و گککککرم باشککککد، ممکککککن اسککککت واقعککککاً 
وقتکککی همکککه چیکککز .سپاسکککگزار باشکککیم

گکککران مکککی شکککود، دیگکککر امکککری مسکککلم 
نیسکککت ککککه بتکککوانیم انکککواع غکککذاها را 

اً قکدر شاید یکاد بگیکریم ککه واقعک.بخریم
چیزهای زیبای غکذا را بکدانیم و از آن

.لذت ببریم



6. Gratitude and humility are 
important virtues. But they alone 
will not carry us through these 
uncertain times. In fact, many 
securities are dissolving in 
Germany right now. Is there 
always enough energy for 
heating? Not any more. Money is 
stable, our income remains the 
same? Not any more. There is 
peace in Europe, there will be no 
more war? Not any more. Nature 
around us is beautiful, but not a 
danger or threat? Not any more 
today due to climate change.

شکککککرگزاری و تواضککککع از فضککککایل. 6
امکا آنهکا بکه تنهکایی مکا را از .مهم است

ایککککککن دوران نککککککامطمئن عبککککککور نمککککککی 
در واقککککککع، بسککککککیاری از اوراق .دهنککککککد

بهادار در آلمان در حال حاضر در حکال 
ی آیکا همیشکه انکرژی ککاف.انحالل هسکتند

بککرای گککرم کککردن وجککود دارد؟ امککروز 
پول ثابت است، درآمد ما ثابکت مکی. نه

در اروپکا صکلح اسکت، .ماند؟ امکروز نکه
دیگککککر جنگککککی نخواهککککد بککککود؟ امککککروز 

ر طبیعت اطراف ما زیباست، اما خط.نه
ه یا تهدیدی وجکود نکدارد؟دیگر دلیلکی بک

.تغییرات آب و هوایی نیست



7. People from Iran, Afghanistan, 
Syria and other countries and the 
poorer people in Germany know 
it no differently: life is uncertain 
and often dangerous, today we 
don't know what tomorrow will 
bring. For the broad middle of 
society in Germany, however, life 
was quite secure. Prosperity, 
peace and democracy were a 
matter of course. Today 
everything is changing. We can 
no longer say what will be in 10 
or even in 30 years time.

ه مککردم ایککران، افغانسککتان، سککوری. 7
و سکککککککککککککککککککککککایر کشکککککککککککککککککککککککورها و 

ندگی ز: فقیرانه آلمان،متفاوت نمیدانم
نکککامطمئن و اغلکککب خطرنکککا  اسکککت، 
امروز ما نمی دانیم فردا چکه خواهکد 

بککککا ایککککن حککککال، بککککرای طبقککککه . شککککد
متوسکککط   جامعکککه در آلمکککان، زنکککدگی 

رفکککککاه، صکککککلح و .ککککککامالً امکککککن بکککککود
امککروز.دموکراسککی بککدیهی تلقککی شککد

می ما دیگر ن.همه چیز تغییر می کند
سکال ۳۰یکا حتکی ۱۰توانیم بگوییم 

.دیگر چه اتفاقی می افتد



8. We need a new concept of 
life for the uncertain times 
ahead. A concept of life that 
people also had in Germany in 
the past, when life was more 
uncertain than in the golden 
decades of 1960-2020. A 
concept of life that most 
people in poorer countries 
also have, who are also unable 
to secure their own lives. We 
need a concept of life that 
lives from trust in God.

مککا بککرای زمککان هککای نامشککخص . 8
ی پیش رو به شیوه ای جدید از زنکدگ

مفهکککومی از زنکککدگی ککککه .نیکککاز داریکککم
ی مردم آلمکان نیکز قکبالً داشکتند، زمکان
که زنکدگی نسکبت بکه دهکه های طالیکی

امنیککککککککککت کمتککککککککککری ۱۹۶۰-۲۰۲۰
مفهککومی از زنککدگی کککه اکثککر .داشککت

مکککردم کشکککورهای فقیرتکککر نیکککز از آن
برخوردارنکککد و نمکککی تواننکککد زنکککدگی 

ز ما به مفهکومی ا.خود را تامین کنند
زنککدگی نیککاز داریککم کککه از اعتمککاد بککه

.خدا زندگی کند



9. I will tell you about my area, the 
church. It used to be clear: this 
congregation and this church will 
always exist. There are always church 
groups and people who come to 
worship. When the pastor retires, 
someone else takes his place. Today, 
everything in the church and the 
congregation is under scrutiny, 
nothing can be taken for granted any 
more. A congregation has to be 
shaped anew every day. I have to 
fight for a good future for this 
congregation, for example. Every 
morning I pray that God will help us 
to make the right decisions for the 
Kreuzkirche.

من در مورد منطقه خود، کلیسا صحبت. 9
یکن این جماعت و ا: قبالً واضح بود.می کنم

ه همیشک.کلیسا همیشه وجود خواهنکد داشکت
رای گروه های کلیسا و افرادی هستند که بک

ته مکی وقتی کشیش بازنشس.عبادت می آیند
امکروزه .شود، دیگری جای او را مکی گیکرد

همه چیز در کلیسا و جامعه مورد آزمکایش 
ی قرار گرفتکه اسکت، دیگکر هکیز چیکز را نمک

روز یک کلیسا باید هکر.توان بدیهی دانست
مکککن بایکککد بکککرای آینکککده ای .بازسکککازی شکککود

هککر .خککوب بجککنگم، مککثالً بککرای ایککن جامعککه
روز صبح دعا می کنم که خدا بکه مکا کمکک

سککای کنککد تککا تصککمیمات درسککتی را بککرای کلی
.صلیب بگیریم



10. Praying - that is a key. It means 
that I do not have my life, my 
future, in my hands. But another 
one, God, has my life and my future 
in His hands. I can't see Him and I 
can't hold His existence in my hand 
like I can hold banknotes in my 
hand. But I can speak to God, 
entrust my worries to Him. I can 
trust this invisible God and 
experience again and again that he 
answers my prayers and helps me. 
And so I learn to take time for 
prayer and to wait anxiously for His 
answer if He does not give it 
immediately.

: یعنکی.ایکن یکک کلیکد اسکت-دعاکردن . 10
ا امک.من زندگی، آینده ام را در دستانم ندارم

دیگککککری، خککککدا، زنککککدگی و آینککککده ام را در 
مککن او را نمککی بیککنم و نمککی .دسککتان او دارد

تکککوانم حضکککور او را در دسکککت نگکککه دارم، 
همکککانطور ککککه مکککی تکککوانم اسککککناس را در 

امکککا مکککن مکککی تکککوانم بکککا خکککدا .دسکککت بگیکککرم
صکککککحبت ککککککنم، نگرانکککککی هکککککایم را بکککککه او 

ی من می توانم بکه ایکن خکدای نکامرئ.بسپارم
ه اعتماد کنم و بارهکا و بارهکا تجربکه ککنم کک
او به دعاهای من پاسخ مکی دهکد و بکه مکن 

ه و بنککابراین یککاد می گیککرم ککک.کمککک مککی کنککد
ظکر وقت بگذارم و دعکا ککنم و مشکتاقانه منت

جکککواب او باشکککم حتکککی اگکککر او فکککوراً آن را 
.ندهد



11. Sometimes I also need a lot 
of patience. Times are just hard 
and don't change at first. I can 
cry out my need to God. And if 
that is in my heart, I can also ask: 
where are you, God? Why don't 
you help me? Whoever 
expresses his feelings to God in 
this way will also experience 
again that God is there. 
Especially in difficult times, I can 
also lean on God. Then I simply 
rest with him and draw new 
strength. And so I trust in him 
again:

ی گاهی اوقات من نیز به صبر زیاد. 11
زمان هکا فقکط سکخت هسکتند و.نیاز دارم

مکی آن وقت مکن.در ابتدا تغییر نمی کنند
تککوانم نککاراحتی خککود را نککزد خککدا فریککاد 

و،وقتیکککککه ایککککن در دلککککم اسککککت، .بککککزنم
مکم خدایا کجایی؟چرا ک: می توانم بپرسم

نمیکنی؟هککر کککس ایککن گونککه احساسککات
ره خود را نسبت به خدا ابراز کنکد، دوبکا
بکککه . وجکککود خکککدا را تجربکککه خواهکککد ککککرد

خصوص در مواقکع سکخت مکی تکوانم بکه 
سکککپس فقکککط بکککا او . خکککدا هکککم تکیکککه ککککنم

استراحت می ککنم و نیکروی جدیکدی مکی
:و من دوباره به آن اعتماد دارم.گیرم



12. "Though I walk through 
the valley of the shadow of 
death, I will fear no evil, for 
you are with me, your rod 
and your staff comfort me." 
(Ps 23:4) So I hold on to God 
and trust in Him and do not 
throw it away lightly. God is 
faithful and I also want to 
hold on to Him persistently, 
even when times are not 
easy. With God I will find my 
way.

اگرچککککککککه در وادی تککککککککاریکی ». 12
سکککککرگردان بکککککودم، از هکککککیز بالیکککککی 
نمی ترسککم، زیککرا تککو بککا مککن هسککتی،
« .عصکککای تکککو مکککرا تسکککلی می دهکککد

پککککککس بککککککه خککککککدا ( 23:4مزمککککککور )
می چسککبم و بککه او اعتمککاد مککی کنم و 

آن را. آن را به سکادگی رهکا نمیککنم
بککه آرامککی رهککایش نکککن خککدا وفککادار 
ه است و من می خواهم با پشتکار بک
او بچسبم، حتی زمکانی ککه زمکان هکا

بکککا خکککدا،راهم را پیکککدا .آسکککان نیسکککت
.خواهم کرد



13. But not in the same way as 
in supposedly safe times: that 
I can now already predict 
what will be in 10 years or 
even in just one month. 
Trusting in God, I see the steps 
ahead of me that I can take, 
but I cannot and should not 
look around the next corner. 
This is how I have to live and 
this is how I am allowed to 
live in uncertain times, from 
God and towards God.

امککککا نککککه ماننککککد زمککککان هککککای . 13
ککه مکن مکی تکوانم از : ظاهراً ایمکن

سال یا 10قبل محاسبه کنم که در 
د حتی فقط یک ماه آینده چه خواهک

دم با توکل به خدا مکی تکوانم قک. شد
هککای پککیش روی خککود را ببیککنم کککه
می توانم بردارم، اما نمی تکوانم و
نبایکککککد بکککککه گوشکککککه بعکککککدی نگکککککاه 

ی اینطوری مجبکورم و اینطکور.کنم
اجازه دارم در مواقع نامشخص از 

.خدا و نسبت به او زندگی کنم



14. In the end, there is no 
other security in my life than 
God. And so, faith in God, 
who hears me and helps me 
and whom I can lean on, is my 
"Frederick" in uncertain 
times. This "Frederick" puts a 
smile on my face even in 
winter and I know: with God's 
help I will eventually get 
through this autumn and 
winter well. Trusting God is 
my greatest happiness. Amen!

ا در نهایت هیز امنیتی جز خکد. 14
و .در زنکککککدگی مکککککن وجکککککود نکککککدارد
ی بنابراین، ایمان به خدا، که مرا م
شنود و به من کمک می کند و مکی

« کفردریک»توانم به او تکیه ککنم، 
ایککن . مککن در مواقککع نککامطمئن اسککت

حتککی در زمسککتان هککم « فردریککک»
لبخنکککد بکککر لبکککانم مکککی نشکککاند و مکککی 

و به یاری خکدا بکاالخره پکاییز: دانم
ی زمستان را به خوبی پشت سکر مک

اعتمکککاد بکککه خکککدا بزرگتکککرین . گکککذارم
.خوشبختی من است، آمین


