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יָּה. ֶעֶרב ְשנִּ ה הַּ טָּ מִּ מֹו בַּ ת ְואִּ חַּ ה אַּ טָּ מִּ  . ֶיֶלד ׁשֹוֵכב בַּ

א-  מָּ  !אִּ

ה רֹוֶצה-  תָּ ה אַּ  ?מָּ

י-  תִּ ֶבֶרת אִּ ל לֹא ְמדַּ ְכלָּ ְת בִּ ה אַּ מָּ  ?לָּ

ְתָך-  ֵבר אִּ ה ְלדַּ יכָּ י לֹא ְצרִּ ֵתת ְלָך ֶלֱאֹכל. ֲאנִּ ה לָּ יכָּ י ְצרִּ  .ֲאנִּ

ֵסֶפר-  נּו ְבֵבית הַּ תָּ ֶבֶרת אִּ ה ְמדַּ מֹורָּ ה הַּ מָּ ז לָּ  ?אָּ

ד ֶזה-  ּה ְבעַּ ים לָּ ְלמִּ ְפֵני ֶׁשְמׁשַּ ֶשהּו. מִּ י מַּ ֵלם לִּ י ְיׁשַּ ים ּומִּ בּורִּ יל דִּ ְׁשבִּ  ?בִּ

ה-  ְגֵינָּ ה ְלהִּ מֹורָּ  ?ְוהַּ

ה-  ְגֵינָּ ה ְלהִּ מֹורָּ ם הַּ  .גַּ

ֵקחַּ -  ְמפַּ דֹון הַּ אָּ  ?ְוהָּ

י-  ן. ֲעֹזב אֹותִּ יׁשַּ  .תִּ

יֹׁשן-  י לֹא רֹוֶצה לִּ ְת חֹוֶׁשֶבת, ֲאנִּ ה אַּ ת מָּ עַּ דַּ י רֹוֶצה לָּ  .ֲאנִּ

יחַּ -  ְרוִּ י חֹוֶׁשֶבת ֵאיְך ְלהַּ  .ֲאנִּ

י אַּ -   ?ְת אֹוֶהֶבתְוֶאת מִּ

רֹאׁש-  ְך בָּ ס לָּ ְכנַּ ה נִּ ה ֶלֱאֹהב? מָּ יכָּ י ְצרִּ י ֲאנִּ י אֹוֶהֶבת? ֶאת מִּ ְך ֲאנִּ י אֹוֶהֶבת, אֹותָּ א ֲאנִּ ְבתָּ ֶאת , ֶאת סַּ
ה ְבקָּ ּה רִּ  .דֹודָּ

ְת אֹוֶהֶבת-  בֹוֵנט אַּ  ?ְוֶאת גִּ

בֹוֵנט-  י ֶזה גִּ  ?מִּ

ר-   .הַּ

ר-  ֵבר ְׁשטּויֹות? הַּ ל ְתדַּ ן. אַּ יׁשַּ  .תִּ

ל לֹא ְׁשטּויֹות-  ְכלָּ ח. ֶזה בִּ יר צַּ ים ֵיׁש ֲאוִּ רִּ ְפֵני ֶׁשְבהָּ ים מִּ רִּ יְך ֶלֱאֹהב ֶאת ֶההָּ רִּ ה אֹוֶמֶרת ֶׁשצָּ מֹורָּ  .הַּ

ים-  יחִּ יר ְמרִּ ֲאוִּ ה ֶלֱאֹהב. ֶאת הָּ אן מָּ  .ֵאין כָּ

ְת אֹוֶהֶבת-  יָּה אַּ ינִּ  ?ְוֶאת ְגדִּ

יָּה-  ינִּ י ֶזה ׁשּוב ְגדִּ  ?מִּ

 .יָּםֶזה הַּ - 

יָּם-  ה ֶזה הַּ  ?מָּ

ים-  ֵאֶלה ְגדֹולִּ ם כָּ יִּ  .מַּ

ם-  יִּ ְצרַּ ם ֵמֶאֶרץ מִּ יא אֹותָּ ים ְכֶׁשֹמֶׁשה הֹוצִּ ְיהּודִּ צּו הַּ יָּם ֶׁשחָּ  ?הַּ

יּוק, ֵכן-   .ְבדִּ

ם ֶאת ֶזה-  ֶכם ֶלֱאֹהב גַּ ה אֹוֶמֶרת לָּ מֹורָּ  ?ְוהַּ

 .ֵכן- 
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יָּם-  י אֹוֵהב ֶאת הַּ ה רֹוֶצה ֶׁשֲאנִּ תָּ  ?אַּ

י רֹוֶצה, ֵכן-   .ֲאנִּ

י אֹוֶהֶבת-  ז ֲאנִּ  .אָּ

יָּם-  רּוחַּ ֶׁשל הַּ ְת אֹוֶהֶבת ֶאת הָּ  ?ְואַּ

ם ֶזה גֹוֵרם ְלָך ֹאֶׁשר-  יָּם אִּ רּוחַּ ֶׁשל הַּ ה ֶלֱאֹהב ֶאת הָּ י ְיכֹולָּ ר. ֲאנִּ ן ְכבָּ יׁשַּ  .תִּ

א-  מָּ  .אִּ

ה עֹוד-   ?מָּ

ים-  יָּלִּ ְת אֹוֶהֶבת חַּ  ?אַּ

יק כְ -  ְפסִּ י תַּ ֹמחַּ אּולַּ י ֶאת הַּ ְלֵבל לִּ ר ְלבַּ ד, בָּ יק ֶאחָּ רּוחֹות ?נּוְדנִּ ל הָּ ֶכם ֶׁשֵיֵלְך ְלכָּ ל ֵבית ֵסֶפר ֶׁשלָּ ! כָּ
י י אֹוֵהב ֶאת מִּ ק מִּ ֶתם רַּ ם אַּ כָּ ֶשהּו חָּ ֵמד מַּ ְמקֹום ְללַּ זֹאת ֶׁשְלָך. בִּ ה הַּ מֹורָּ יא הַּ ה הִּ י, מָּ בִּ יְך , רַּ רִּ ֶׁשצָּ

ֹכל ּה ֶאת הַּ יד לָּ גִּ ן אֹו? ְלהַּ ְדכָּ י ׁשַּ  ?אּולַּ

ְת -  א, ְואַּ מָּ ם, אִּ ְׁשֹפְך דָּ יתָּ רֹוֶצה לִּ יִּ  ?הָּ

ם-  י דָּ ְׁשֹפְך לִּ ְקבּוק ְוהּוא הֹוֵלְך לִּ ְנֶצֶנת ְלבַּ צִּ ים ׁשֹוֶפֶכת ֵנְפט מִּ ה יָּמִּ ר ְׁשלֹוׁשָּ י ְכבָּ  .ֲאנִּ

ים-  סִּ ֵלם מִּ ְת אֹוֶהֶבת ְלׁשַּ  ?ְואַּ

ה-  י ְבמָּ יָּה לִּ ם הָּ י אֹוהֶ , אִּ יתִּ יִּ י. ֶבתהָּ ים, הּוא אֹוֵמר לִּ סִּ ֵלם מִּ י ְלׁשַּ י אֹוֵמר לִּ ֵבן ֶׁשלִּ ה. הַּ ל מָּ ה? עַּ מָּ  ?מִּ

ת-  עַּ ְת יֹודַּ י, ְואַּ תִּ ח ֲאמִּ ים הּוא לֹא ֶאְזרָּ סִּ ֵלם מִּ י ֶׁשלֹא ְמׁשַּ  .מִּ

ֵלם-  ֶזה ְיׁשַּ ְריֹון הַּ בִּ ת הַּ יִּ בַּ ל הַּ עַּ  .ֶׁשבַּ

ים-  סִּ ים מִּ ְלמִּ ים לֹא ְמׁשַּ רִּ ְפסָּ רֵהם . סַּ אֹוצָּ ים ֶאת הָּ מִּ  .ְמרַּ

מּו אֹותֹו-  ֶזה נֹוֵתן ֶׁשְירַּ ֵפׁש הַּ טִּ ה הַּ מָּ ז לָּ  ?אָּ

א-  מָּ ֵחם, אִּ לָּ ה ְלהִּ ְת רֹוצָּ  ?אַּ

י עֹוֶשה-  ה חֹוֵׁשב ֶׁשֲאנִּ תָּ ה אַּ ה? מָּ מָּ ְלחָּ מִּ יֹום ֶזה יֹוֵתר מִּ ר הַּ ְסחָּ מִּ ׁש. הַּ מָּ ה מַּ יטָּ  .זֹו ְׁשחִּ

לָּ -  ֵּון ְלהִּ ְתכַּ י מִּ ל ֲאנִּ מֹוֶלֶדתֲאבָּ ן הַּ עַּ  .ֵחם ְלמַּ

ה אֹוֵמר מֹוֶלֶדת-  תָּ י ֶלֱאֹהב יָּם? אַּ ה אֹוֵמר לִּ תָּ ים, אַּ רִּ ֵאֶלה. רּוחַּ , הָּ ים הָּ רִּ ְדבָּ ל הַּ י אֹוֶהֶבת ֶאת כָּ יתִּ יִּ , הָּ
ת ֵאיֹפה ֵהם עַּ י לֹא יֹודַּ ל ֲאנִּ ן. ֲאבָּ יְך ְזמַּ רִּ מֹוֶלֶדת צָּ י אֹוֶהֶבת ֶאת ְרחֹוב ְסמֹוצָּ . לַּ ְפֵני, ה'ֲאנִּ י  מִּ ֶׁשֵיׁש לִּ

ה סָּ ְרנָּ ם פַּ ה. ׁשָּ ְסחֹורָּ י ֶאת הַּ ים לִּ ֲחרִּ י ְולֹא מַּ ֲחרַּ שֹוֵטר ְכֶׁשהּוא לֹא רֹוֵדף אַּ י אֹוֶהֶבת ֶאת הַּ לּו .  ֲאנִּ ֲאפִּ
ְחיֹות נּו לִּ ים לָּ יחִּ לֹום ּוְמנִּ נּו ְבׁשָּ ים אֹותָּ יּו עֹוְזבִּ ם הָּ י אֹוֶהֶבת אִּ יתִּ יִּ ים הָּ נִּ ֶגְרמָּ  .ֶאת הַּ

י-  ְבכִּ ל תִּ א, אַּ מָּ ן. אִּ יׁשַּ ר אִּ י ְכבָּ ֲאנִּ ל אֹוְתָך יֹוֵתר וַּ ר לֹא ֶאְׁשאַּ  . .ְכבָּ

   


