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ְמָצע ַבּה ְממֻּ ֹּא ָנִעים ִרֵחף ַעל ְשָפָתיו ַהָצרֹות , ְגדֹולֹות ּוְמַלְגְלגֹות, ֵעיָניו ָהיּו ְשחֹּרֹות, ָעַמד ִלְפֵני ָאָדם ַבַעל גֹּ ִחּיּוְך ל
ָחְשפּו ִשַנִים ְשחֹּרֹות ְמַעּטֹות  . שֶׁ

 .ָשַאְלִתי – ?ַמִגיד ָהֲעִתידֹות... ַהִאם ֵיש ִלי ַהָכבֹוד ְלַדֵבר ִעם- 

ר ְלָך. ֵכן-  ה אּוַכל ַלֲעזֹּ  ?ַבמֶׁ

ַתֲערְֹּך ַתֲחִזית ַלֲעִתיִדי-  ה שֶׁ ֹּאת, ִבְקָלִפים, ֲאדֹוִני, ָהִייִתי רֹוצֶׁ ַאָתה נֹוֵהג ַלֲעשֹות ז ְך שֶׁ רֶׁ  .ְקִריַאת ַכף ָיד אֹו ְבָכל דֶׁ

ָּין-  ל ֲחִמָשה ר, ְבַבָקָשה, ְמצֻּ  . ּוָבִליםְשַכר ִטְרָחה שֶׁ

 .ָנַתִתי לֹו ַמְטֵבעַ 

ה ָלַדַעת... ֲאִני נֹוֵהג ְבִשיטֹות שֹונֹות ְלַגְמֵרי ֵמָהְרִגילֹות ְבִנבּוי ֲעִתידֹות... תֹוָדה ַרָבה-   ?ָמה ַאָתה רֹוצֶׁ

תּוַכל ְלַסֵפר ִלי, ַהכֹּל-  ה ִלְתִהָלה... ָכל ָמה שֶׁ ְזכֶׁ ר, ַהִאם אֶׁ תַהִאם הָ ? ְלעֹּשֶׁ לֶׁ ִני תֹועֶׁ ַהִאם ִתְהיֶׁה ? עֹוָלם ָיִפיק ִממֶׁ
ל ָנִשים  ?ִלי ַהְצָלָחה ֵאצֶׁ

ָּין-  ת ָכל ַהֲחָפִצים ַהִנְמָצִאים ִבְרשּוְתָך ּוַבַבָקָשה ְלַהִניַח  –ְלַאט ְלַאט  –ַבַבָקָשה ְלהֹוִציא ֵמַהִכיִסים ... ְמצֻּ אֶׁ
ְלָחן ֹּאַבד ָלְך ָדָבר, הָא ... אֹוָתם ַעל ַגֵבי ַהשֻּ ֹּא י ט ְלַגְמֵרי, ל ָּין... ַאָתה ָיכֹול ִלְהיֹות ַשקֶׁ ...  ִמָכל ַהִכיִסים, ֵכן, ֵכן! ְמצֻּ

ה!... טֹוב... ?ֵאין שּום ָדָבר יֹוֵתר. טֹוב ְמאֹוד ת ָהאֹוָלר ַהזֶׁ ה ִלי ִלְבדֹּק אֶׁ  ?ַהִאם ַאָתה ַמְרשֶׁ

 .ְבַבָקָשה- 

ָּין-  ָלְךַהְרשֵ ... ְמצֻּ ת ְבַעְצֵמְך, ְבַבָקָשה... ? ה ִלי ַעְכָשו ְלִהְתבֹוֵנן ִבְתכּוַלת ָהַאְרָנק שֶׁ ... טֹוב, ֵכן... תּוַכל ַלֲעשֹות אֶׁ
ף סֶׁ ְיקֹות ְבַמְטְבעֹות ְקַטנֹות, ְשֵני רּוָבֵלי כֶׁ ת ּוְשֵני ַכְרִט , ְכִשִשים קֹופֶׁ יֵסי ָקרֹון נֹוְסִעים ָשלֹוש ֲעִשיִרּיֹות ְנחֹּשֶׁ

ָמִשים  .ְמשֻּ

ֹּא ִלְכעֹּס יָך ַהְפָרִטִּיים: ַעְכָשו ְבַבָקָשה ל , ְלָפחֹות ֵמָרחֹוק, ֲאָבל ְבַבָקָשה ְלַהְראֹות ִלי, ֵאין ִלי ָכל ַכָּוָנה ְלַחֵּטט ְבִעְנָינֶׁ
ְלָך ת ָהְרִשימֹות שֶׁ ְקָרא ַא . אֶׁ ֹּא אֶׁ ל ֹּא ִמָלה ַאַחתֲאִני ִנְשָבע ָלְך שֶׁ ֹּא כֹוֵעס... ף ל ת ַהַמָצב?  ַאָתה ל ה ְמַשֵפר אֶׁ ... זֶׁ

ֹּאת יְֶׁשנֹו ִצלּום... ְכָבר ֹּא... ?ְבַמֲעָטָפה ַהז ֹּא, ל  . ֵאין ִלי ָכל ַכָּוָנה ְלהֹוִציאֹו, ל

 .ִהְתַמֵלאִתי ַזַעם

ת ַהכֹּל ָבחֲ -  ֹּאת ְבַבָקָשה ְלִהְתַפֵשטלְ . ָרהזַ ַעְכָשו ַאָתה ָיכֹול ְלַהְכִניס אֶׁ הּו ְמיָֻּחד... עַֻּמת ז ֹּא ַמשֶׁ ְבַבָקָשה : ל
ת ַהַנֲעָלִים ְליֹוִנים ְוַלֲחֹלץ אֶׁ ת ַהְבָגִדים ָהעֶׁ  .ְלָהִסיר ַרק אֶׁ

ה ְכָבר ִיְהיֶׁה ַהּסֹוף-  ת ַהַגבֹות –? ַהִאם זֶׁ  .ָשַאְלִתי ְמַצְמֵצם אֶׁ

ה , ַאָתה כֹוֵעס-  ְצָדקְוזֶׁ ְחֵלט ֵאינֹו מֻּ ָאמּור ַלֲחרֹּץ ִמְשָפט ַעל ְבִריאּוְתָך, ִאם ַאָתה הֹוֵלְך ְלרֹוֵפא... ְבהֶׁ , ֲאדֹוִני, שֶׁ
ה גֶׁ ל ְלהֹודֹות ְוַאָתה ָיכֹו. ְלַהֲאִזין ְוַהֵשד יֹוֵדַע ָמה עֹוד, ַמְרָשה לֹו ְלַהִקיש ַעל גּוְפָך, ַאָתה ִמְתַפֵשט ִמְבִלי ְלַהְשִמיַע הֶׁ

ה ַתְפִקיִדי ַהְרֵבה יֹוֵתר ָקשֶׁ ה, נּו.... שֶׁ ת ְשֵתי ... ִשְכַנְעִתי אֹוְתָך, ַאָתה רֹואֶׁ ַעְכָשו ְבַבָקָשה ְלִהְתַלֵבש ְוָלֵתת ִלי אֶׁ
 .ַעְכָשו ְבַבָקָשה לֹוַמר ָשלֹוש ִמִלים... ְכָבר... ַהָּיַדִים

ה ִמִלים-   ?ֵאיזֶׁ

 .ֵהןָכְלשֶׁ - 

 .ִסְכלּות ְוִהְתַרְפסּות, ִטְפשּות: ְיִהי ֵכן, טֹוב- 

ַבע ִמִלים-   .ְכבֹודֹו ָאַמר שֶׁ
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 .ַאָתה ְמַשֲעֵמם אֹוִתי- 

ָּין-   . ַהְבִדיָקה ִהְסַתְּיָמה... ְבִדּיּוק ָשלֹוש ִמִלים". ַאָתה ְמַשֲעֵמם אֹוִתי. "ְמצֻּ

ר ַהֵשִני דֶׁ  . ְבַבָקָשה ְלִהָכֵנס ַלחֶׁ

ר ָקָטן דֶׁ ִפים ְבַבד ָשחֹּר. ִנְכַנְסנּו ְלחֶׁ ָאַחז ַלִפיד בֹוֵער, ִקירֹוָתיו ָהיּו ְמצֻּ ל ָאָדם שֶׁ ד שֶׁ לֶׁ  .ָעְמדּו בֹו ְשֵתי כְֻּרָסאֹות ְושֶׁ

 .ֵשב ֲאדֹוִני ְוַהְקֵשב, ְבַבָקָשה- 

 :אֹוָתיוְוהּוא ָפַתח ִבְנבּו

ָפש ְלַמַדי ַוֲחַסר כֹּל ִיחּוד-  ְלָך ָהָיה ְמטֻּ ָעָבר שֶׁ ָכִרּיֹות ְוִחְּיבּו . הֶׁ ֱאִכילּו אֹוְתָך סֻּ ָהיּו ְלָך ְשִאיפֹות ַוֲחלֹומֹות ֲאָבל הֶׁ
ל ָהעֹוָלם ָהִרים ְבָכל ֲחֵמש ַהַּיָבשֹות שֶׁ ת ְשמֹות הֶׁ הָ . אֹוָתְך ִלְלמֹּד אֶׁ הֹורּו ְלָך ִלְכתֹּב , ִיית ְמאָֹּהבַאַחר ָכְך ְכשֶׁ

ש ְבצּוַרת ִצּיֹוִנים , ִהְתקֹוַמְמָת . ַתְרגּוִמים ִמְּיָוִנית פֶׁ ר הֹוִפיעּו ֵפרֹות ַסֲערֹות ַהנֶׁ ֵבין , "ִנְכַשל"ְוַכֲאשֶׁ ְמָלל שֶׁ ַחְשָת ָהאֻּ
ש מֶׁ  .ְבֵני ָהָאָדם ַתַחת ַהשֶׁ

ת, ָהִאָשה ַהְּטהֹוָרה" ִאיֵדָאל"ּסֹוף ַלַמְסָקָנה ַהַּוָדִאית שֶׁ ִהַגְעָת ְלבַ ? ָמה ָהְלָאה, ֵכן גֶׁ שֶׁ ַקָּים ַרק ַבֲחלֹומֹות , ַהִבְלִתי מֻּ
חֹוב ַאְך ֵאין ְבָעָיה ְלַהִשיָגן ְוֵהן ִמְתַהְלכֹות ָבְר , ָאְמָנם ֵהן מֹוְשכֹות ָפחֹות, ְסַלח ִלי ֲאדֹוִני, ַאְך ַבַחִּיים, ּוְברֹוָמִנים

ֹּא ָפחֹות טֹוב ִמָכל ָהֲאָנִשים ָהֲאֵחִרים ְלקֹוְבְסָקה ל ת ָהעֹוָלם... ַמְרשֶׁ ת ָהעֹוָלם, ְוָאז ִהְתַחְלָת ְלָחֵרף אֶׁ ֹּא ַרק אֶׁ , ְול
ת ַעְצְמָך ִקַלְלָת , ֲאדֹוִני  .ַגם אֶׁ

ָפש ְמאֹוד ִמִצְדָך, ִהְתַחְלָת ִלירֹוק? ָמה ָהְלָאה ה ָהָיה ְמטֻּ קֹו ְוָהרֹּק הּוא תֹוָצר ָיָקר ִמ , ְוזֶׁ ַהּיֹוֵרק ִמְשַתֵמש ְברֻּ ְפֵני שֶׁ
ָלנּו ְוָאסּור ְלַבְזְבזֹו יֹוֵתר ִמַדי ל ַהגּוף שֶׁ  . ְמאֹוד שֶׁ

ר ָחַדְלָת ִלירֹּק ְסִביְבָך? ָמה ָהְלָאה ת, ַכֲאשֶׁ לֶׁ ּיָ : ִנְתַקְפָת ֲחָרָטה ְכפּוָלה ּוְמכֻּפֶׁ ה שֶׁ םַעל ָכל ֵאלֶׁ ְוַעל ַעְצְמָך , ַרְקָת ֲעֵליהֶׁ
ָהִייָת ַהּיֹוֵרק ה. ִהְצַטַעְרָת ְוִהְתַיַּסְרָת . שֶׁ ם ַהּיֹום ַהזֶׁ צֶׁ ר. ְוָכְך ְסחֹור ְסחֹור ַעד עֶׁ ַאָתה ִמְתעֹוֵרר ַבבֹּקֶׁ ֵאין ְלָך , ְכשֶׁ

ק ָלקּום ְוַאָתה ַמְדִליק ִסיַגְרָיה ה .  ּוִמְתַיֵּסר... ִמְתַהֵלְך ו, אֹוֵכל, ֲאדֹוִני, ַאַחר ָכְך ַאָתה ָקם, ֵחשֶׁ זֶׁ ַאָתה יֹוֵדַע שֶׁ
ָפש ת, ְמטֻּ רֶׁ ה ַלֲעשֹות שּום ָדָבר, ַהַבָּטָלה ְמַעָנה אֹוְתָך ... ַאְך ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַאחֶׁ ַאָתה. ַאְך ֵאיְנָך רֹוצֶׁ . ְמשֹוֵרר... מּוָבן שֶׁ

ה ָהיּו) ְמשֹוְרִרים ָכֵאלֶׁ ת  ַהְלַואי שֶׁ ָהיּו ְבֵני ְשָנַתִים ִבְבֵארֹות ִבְלִתי ְמגָֻּדרֹות אֹו ָהיּו שֹוְבִרים אֶׁ טֹוְבִעים עֹוד ְכשֶׁ
ל ִשפּוֵצי ַקִיץ ְבַוְרָשה  (.ַמְפַרְקָתם ַבֲאָתִרים שֶׁ

ה ִלְתִהָלה ֹּא ִתְזכֶׁ ת, ל לֶׁ ֹּא ָתִביא שּום תֹועֶׁ ֹּא ְלעֹוֵשר ְול ה לְ . ל רֹוצֶׁ ֹּא ַמֲחִזיק ְבַאְרָנקֹו ֲחִמיִשית ָאָדם שֶׁ ִהְתַעֵשר ל
לֹו ְזָמִנים שֶׁ ל ְבָגָדיו, ֵמַהמֻּ ת ַהִכיִסים שֶׁ רֶׁ ר כֹּל ַהְשָאר ְמפָֻּזר ַבֲעשֶׁ ֹּא ְמַשֵלם ; ַכֲאשֶׁ ָאָדם ַהִמְתַעֵתד ַלֲהפְֹּך ְלָעִשיר ל

תָאָדם ַהשֹוֵא ; ֲחִמָשה רּוָבִלים ְלַמִגיד ֲעִתידֹות לֶׁ נּו תֹועֶׁ ר ֵאינֹו שֹוֵאל ִאם ָהעֹוָלם ָיִפיק ִממֶׁ ָלא , ף ְלעֹּשֶׁ ַהִאם  –אֶׁ
ת ֵמָהעֹוָלם לֶׁ  ...?ַאָתה ֵמִבין. ִתְצַמח לֹו  תֹועֶׁ

יָך. ְתִהָלה –ֵכן , ֵכן, ְתִהָלה ה? ֵמֵאין ַתִגיַע ֵאלֶׁ ְשהֹות ַבְמַעְבדֹות ֵאיְנָך לִ , ִלְדגֹּר ַעל ְסָפִרים, ַלֲעבֹּד, ִלְלמֹּד ֵאיְנָך רֹוצֶׁ
ה ִסְפרֹון, ֲאדֹוִני, אּוַלי ִתְכתֹּב. יֹוֵדעַ  ֲאָבל ָחֵמש ָשִנים ַאֲחֵרי , !"ֵהיַדד"ִויִדיְדָך ְלכֹוִסית אּוַלי ַיְשִמיַע ִלְכבֹוְדָך , ֵאיזֶׁ

ֹּא  ִיְזכֹּר אֹוְתָך ב ל לֶׁ  !ָהא, ָהא, מֹוְתָך ֲאִפלּו כֶׁ

תהַ  –ֵכן ? ָמה ָהְלָאה לֶׁ ֹּא ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲעֵצִלים ו? ִאם ָתִביא תֹועֶׁ ת ל לֶׁ ְמִביִאים תֹועֶׁ ַאָתה . ַרק ִלְסבֹּל... ֲאָנִשים שֶׁ
ה, ַמֲחִזיק ַבִכיס ַכְרִטיֵסי ְנִסיָעה ְיָשִנים ה ְלִשמּוש יֹום יֹום , ְוָהאֹוָלר ַהזֶׁ ץ ַהִחּיּוִני ַהזֶׁ ֹּ –ַהֵחפֶׁ ל ה ָכל ָכְך שֶׁ א ֵקהֶׁ

ה, נּו. ִיְצַלח ְלשּום ָדָבר ת ָהאֹוָלר ַהזֶׁ ֹּא ִבְגַלל . ִמְתַיֵּסר... ו, ְוַאָתה ַמֲחִזיק ַבִכיס אֶׁ ֵאיְנָך נֹוֵתן אֹותֹו ְלַהְשָחָזה ל
ת ְוַחְסַרת ַמְחָשָבה, ַהַחְסָכנּות שֶׁ פֶׁ ָלא ִבְגַלל ַרְשָלנּות ְמטֻּ ם ָשחֹּר ָכל, אֶׁ תֶׁ ה, ַצַעד ְבַחּיֶׁיָך ַהַמְכִתיָמה ְבכֶׁ , ָכל ַמֲעשֶׁ

ל ָרצֹון ץ שֶׁ מֶׁ ם... ָכל ְשִאיָפה, ֲאִפלּו ָכל שֶׁ ְצֵלְך ְכֵדי ַלֲעשֹות רֹּשֶׁ ָשב אֶׁ ת : ָכל ָדָבר ְמחֻּ ָדרֹות ּוְכתֹּנֶׁ ַנֲעֵלי ַלָכה ְמהֻּ
ת כֶׁ ָהם, ְמלְֻּכלֶׁ ָפחֹות ְוַצָּואר ְמזֹּ  ?ַמדּוַע ִבַקְשִתי ִמְמָך ְלִהְתַפֵשט, ִניֲאדֹו, ַאָתה ֵמִבין. ִצָפְרַנִים ְמטֻּ

ד ְוִחַּיְכָת ְבַלַעג לֶׁ ת ִהֵנה ֵהַצְצָת ַבשֶׁ סֶׁ ר ִנְכנֶׁ ת? ַמדּועַ . ַכֲאשֶׁ ֹּא פֹוֵחד ֵמַהָמוֶׁ ַאָתה ל ֹּא , ִאם ֵכן? ַהִאם ִמשּום שֶׁ ַמדּוַע ל
ֹּאְשָך ֹּא. ת ְוַאָתה סֹוֵבל ָכל ָכְךִאם ֵאיְנָך פֹוֵחד ֵמַהָמוֶׁ , ָיִריָת ְבר ה ָהָיה ְמיָֹּעד ִלי, ל ה , ַהִחּיּוְך ַהזֶׁ ֹּא ַיֲעלֶׁ ל ְכֵדי שֶׁ

ם יָך רֹּשֶׁ ה ָעלֶׁ ה עֹושֶׁ זֶׁ הֹוַשְטָת ִלי אֹוָתּה; ְבַדְעִתי שֶׁ ה. ֲאדֹוִני, ְוָיְדָך ָרֲעָדה ְמאֹוד ְכשֶׁ  .הֹו זֶׁ

ל ַהִמין הַ  ה ְלַהְצָלָחה ֵאצֶׁ הַהִאם ִתְזכֶׁ ָקה. ַכמּוָבן? ָּיפֶׁ ם ַעל ֲאָוזֹות ַרבֹות, ִכְבָיכֹול, ִאיִשּיּוְתָך ָהֲעמֻּ ה רֹּשֶׁ . ַתֲעשֶׁ
ה ֵאינֹו ָעמֹּק יֹוֵתר ֵמַהָּים ַהּסֹוֵער ְבֵתַאְטרֹוִנים ְפרֹוִביְנְצָיאִלִּיים ק ַהזֶׁ ר ְשלֹוָשה ְנָעִרים ִמְתַהְפִכים , ְוָהעֹּמֶׁ ַכֲאשֶׁ

ה. ֲאדֹוִני ַהָּיָקר, ֵכן. ִדין ּוְמַקְבִלים ַתְשלּום ֲעבּור ָכל ְסָעָרהִמַתַחת ַלּסָ   . ָכָכה זֶׁ
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ת ִאיִשּיּוְתָך. ֲאָבל ַנְמִשיְך ָהְלָאה ה ִלי, ֵתַאְרִתי אֶׁ ָּיק, ִנְדמֶׁ יָך ְתשּובֹות ְמפָֹּרטֹות, ִבְמדֻּ . ֵהַשְבִתי ַעל ְשֵאלֹותֶׁ
ְלָךַעְכָשו ֲאִני ָצִריְך ְלַהגְ  ת סּוג ָהִעּסּוק שֶׁ  . ִדיר אֶׁ

ַאָתה עֹוֵסק ְבָסִטיָרה ה , ִאם ִבְכָתב: ֲאִני טֹוֵען ְללֹּא ִהּסּוס שֶׁ ה ַעל כֹוס ָקפֶׁ ֹּא  –אֹו ִאם ְבָבֵתי ַהָקפֶׁ ֹּאת ל ז
ֹּאת. אּוַכל ִלְקבֹּעַ  ה ִמְשָרד ִבְזכּות , ִמְלַבד ז ְקצְ אּוַלי ַאָתה עֹוֵבד ְבֵאיזֶׁ ל ָאִביְךְפרֹוטֶׁ ל דֹוָדְתָך ֹוא, ָיה שֶׁ אּוַלי ַאָתה , שֶׁ

ץ , נֹוֵתן ִשעּוִרים ְפָרִטִּיים ְרִסיָטה ְבחּוץ ָלָארֶׁ ִני  יֹוֵדעַ  –אּוַלי ַאָתה לֹוֵמד ִפילֹוסֹוְפָיה ְבֵאיזֹו אּוִניבֶׁ ה . ֵאינֶׁ ָאַמְרָת ָיפֶׁ
ְלָך ת ַהִמִלים שֶׁ ? ָמה. ֲאדֹוִני, ַהֵכה ַעל ָחְזָך. ֵאילּו ִמִלים ְגדֹולֹות! הֹו! הֹו". ְוִהְתַרְפסּותִסְכלּות , ִטְפשּות: "ְמאֹוד אֶׁ

ה ְלָך ַרע ַעל ַהְנָשָמה ֹּא ָנִעים? ַמדּוַע ַאָתה ִמְתַפְרֵצף? ַנֲעשֶׁ  !ָהא, ָהא, ָהא? ָמה, ל

ה ָשחֹור, ְקָרא ָפחֹות. ֲאִני ְמַסֵּים ְכָבר ה ָקפֶׁ ת ּוְשפֹוְך ַעל , ל ְתַעֵשן ִסיַגְריֹותַא , ֵאל ִתְשתֶׁ מֶׁ ְקדֶׁ ן ְבָשָעה מֻּ ָשַכב ִלישֹּ
ה ַמָזְלָך ְלטֹוָבה ְואּוַלי ִתְהיֶׁה ַגם , ִבְרחֹוב ָהַאְרַשְלקֹוְבְסָקה" ִאיֵדָאִלים"ַאל ְתַחֵפש ; ַעְצְמָך ַמִים ָקִרים ְוָכְך ִיְשַתנֶׁ

ֹּא ַרע  . ָכַתב ל

ֱהָדר –ִעתֹוָנאּות ? הָמה ַאָתה רֹוצֶׁ  . ְוַרק ְקָרא ָפחֹות ְוָעָשה יֹוֵתר, ֲאדֹוִני, ֵכן... ַעְצָמִאי ְוַגם ַמְכִניס, הֹו ִמְקצֹוַע נֶׁ
יָך ַלֲעשֹות, ְסִליָחה יָך: ָעַלי עֹוד לֹוַמר ָמה ָעלֶׁ ת ְבָגדֶׁ ת ַנֲעַלִיְך ְוַנֵקה אֶׁ ת ַחְדְרָך, ַצְחַצח אֶׁ ָמֵלא ְלַבד , ַכֵבד ְבַעְצְמָך אֶׁ

ָלְך ַאָתה יֹוֵדעַ , ֵנְפט ַבְמנֹוָרה שֶׁ אּוַלי ַאָתה ָזקּוק ְלכֹוס ... ֲאִני ְמָבֵרְך אֹוְתָך ְבַהְכָנָעה, ֵלְך ְלָשלֹום... ֲעֵשה ָכל ָמה שֶׁ
 ?סֹוָדה

ה ם . ָבִאים ֵאַלי ָכל יֹום ַכָמה ְגָלִמים ָכֵאלֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ת , ִהֵנה. כֹוס סֹוָדּהֲאִני ַמִגיש ְלָכל אֶׁ ַהּיֹום ְכָבר ִהְתַחְלִתי אֶׁ
ָּין... ֲהִסיפֹון ַהְשִליִשי ה ְלָך טֹוב, ֵצא ַאל ָהֲאִויר ַהַצח, ַעְכָשו ֵלְך ְלָך. ְמצֻּ ה ַיֲעשֶׁ ּוָמָחר ְכָבר ַתֲחזֹּר ְלַגְמֵרי ְלַעְצְמָך , זֶׁ

 ...ְוַגם ִתְשַלח ֵאַלי שּוב ַכָמה ָלקֹוחֹות

ה ַבִית ָקָטן ִלְרִכיָשה –ֲאָבל , ָבלאֲ  ה ְלַהְשִקיַע אֹותֹו ? אּוַלי ַאָתה יֹוֵדַע ַעל ֵאיזֶׁ ָחַסְכִתי ְסכּום ָקָטן ְוָהִייִתי רֹוצֶׁ
הּו טֹוב  ....ְבַמשֶׁ

ל ַמִגיד ָהֲעִתידֹות ָהַרמַ  ת ְצחֹוקֹו ָהָרם שֶׁ ת ְוָשַמְעִתי ֵמֲאחֹוַרי אֶׁ לֶׁ ת ַהדֶׁ ְחַלְטִתי ְלִהְתַנֵקם –אי ָטַרְקִתי אֶׁ ַוֲהֵרי , ְוהֶׁ
ה ֹּאת ֲאִני עֹושֶׁ  .ז


