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ה ְזַמן ָמה ֲאִני אֹוֵבד ֵעצֹות  .ָעַלי ְוַעל ְבֵני ִמְשַפְחִתי, יֹוֲעִצים ַרִבים ָכל ָכְך ִהְשַתְלטּו ַעל ֵביִתי. ִמזֶּ

ן ָאָדם – ת ְלבּוְשָך, ַרְחָמנּות, בֶּ  .ָקְראּו ַהכֹּל –? ֵאיְך ַאָתה ָיכֹול ְלַהְזִניַח ָכל ָכְך אֶּ

ת – רֶּ ֹּאת, ְגבֶּ ל ִאְשִתי –? ֵאיְך ַאְת ַמְרָשה ְלַבֲעֵלְך ְלִהְתַלֵבש ְבצּוָרה ָכז יָה שֶּ  .ָיְרדּו ְלַחיֶּ

ת ָהָאָדם  –  .ְרשּו ְבָאְזַנידָ  –ַהְבָגִדים עֹוִשים אֶּ

ב רֶּ ר ֵמרֹּב ִשֲעמּום ִעַיְנִתי ָבעֶּ ִהִטיפּו ְלִנָקיֹון ַקְפָדִני ְבָכל , ָבִעתֹוִנים, ַבִמָטה, ְוַכֲאשֶּ ִנְתַקְלִתי ְבַמֲאָמִרים שֶּ
ָיבֹואּו ַעל ָכל ִמי ; ְפָרט ִאְימּו ְבתֹוָצאֹות ֲחמּורֹות ְביֹוֵתר שֶּ ֹּא ִיְשמֹּר ַעל ִנָקיֹון ְמֻדְקָדקַמֲאָמִרים שֶּ ל , שֶּ

ת ָכל ַהְדִרישֹות ֹּא שּום ְסָיג אֶּ ֹּא ְיַקֵבל ַעל ַעְצמֹו ְלל  . ְול

ה –ָחַשְבִתי  –ָמה ַלֲעשֹות , ָהּה"  ".אּוַלי ַאְצִליחַ , ֲאַנסֶּ

ְלִפי ַהֵדָעה ַהְכָלִלית ָהָאָדם רֹוֵכש ְלַעְצמֹו  ְרֵגֵלי ִנָקיֹון ַההֹוְפִכים ִלְהיֹות ְבִלי ִבְמיָֻחד ִמְפֵני שֶּ ְבָנֵקל הֶּ
ל ָהעֹוָלם ַהַתְרבּוִתי, ֵמִשים ְלִהדּור  .ְלַטַעם טֹוב ְוִלְתכּונֹות ְמֻעָדנֹות ֲאֵחרֹות שֶּ

, סֹוְבבּו אֹוִתי, ַהְצָדִדים ָמְדדּו אֹוי ִמָכל –ְלתֹוֵפר ְכָפפֹות  ְוַלַסָפר , ַלכֹוָבָען, ַלַחָיט, ָהַלְכִתי ַלַסְנְדָלר 
ת ַעל ִכְסאֹות ְוַעל ֻשְלָחנֹות, ָדֲחפּו, ָמְשכּו בֶּ ת , ְלִהְתכֹוֵפף, ְלִהְתַהֵלְך, הֹורּו ִלי ָלשֶּ ְלָהִרים ּוְלהֹוִריד אֶּ
ֹּאִשי ְפָשִרִיים: ִלְכרֹּעַ , ְלַקֵפץ, ר ֹּאת גָ . ִעּנּו אֹוִתי ִעּנּוִיים ִבְלִתי אֶּ ת ְזַמִּני ַעד ְכֵדי ָכְך ִמְלַבד ז ְזלּו אֶּ

ת ִעסּוַקי ִהְזַנְחִתי ְבִמָדה ַרָבה אֶּ ה ִבְמיָֻחד, שֶּ ש ֻאְמָלל ָגְדלּו , ְוַהָדָבר ָפַגע ִבי ָקשֶּ ְבאֹותֹו חֹּדֶּ ִמְפֵני שֶּ
 . הֹוָצאֹוַתי ִפי ְשלֹוָשה

ְבֵדל ֵבין ְלבּוִשי ּובֵ  ֹּא ָהָיה שּום הֶּ ל ַהְמֻטְמָטִמים ְלַבסֹוף ל ם שֶּ ָעַרת ַהְמַחֵבר ְבשּוֵלי ]ין ַמְלבּוֵשיהֶּ הֶּ
ת הֹוַפְעִתי ֲאִפלּו . ַהִמְסתֹוְבִבים ָבְרחֹוב ָהָראִשי"[ ֵאֵלַגְנִטִיים: "ָצִריְך ִלְהיֹות: ָהַעמּוד ְכֵדי ְלַהְשִלים אֶּ

ַרח ַאֵחר, ָתַקְעִתי ַנְרִקיס  .ְגִדיַבָדש בִ , אֹו פֶּ

ל ֲאָנִשים: ַהַהְצָלָחה ָעְלָתה ַעל ָכל ַהְמֻצָפה ת , ִמְסָפר ַרב שֶּ ַעד כֹּה ִהְמִתינּו ְלִקיָדִתי ֵהֵחלּו ְלַהְקִדים אֶּ שֶּ
ה ֹּא ֲהַכְרִתים ְבֵשם, ִקיָדָתם ָהיּו ָכֵאלֶּ ל ֵהֵחלּו ַלֲעצֹּר, שֶּ ת ָיִדי ְוִלְשאֹּל ַעל כְ , שֶּ ל ִלְלחֹּץ ְבחֹּם אֶּ ָתְבָתם שֶּ

ִלי ְלָתָחה שֶּ ל ַהמֶּ ה אֹו ַאֵחר שֶּ ק זֶּ ִהְתִקינּו ֵחלֶּ ִהְתַחְלִתי ְלִהְסַתֵכל ְבִזְלזּול : ַגם ֲאִני ִהְשַתֵּניִתי. ָהָאָמִנים שֶּ
ֹּא ִהְקִפידּו ַעל ְלבּוָשם ל ְצִלי חּוש ַהְבחָ . ֻמְצָנע ֵהיֵטב ַעל ְבֵני ָאָדם שֶּ ה ְוַסְקָרנּות ִהְתַפֵתַח אֶּ ָנה ִבְתחּום זֶּ

ִהי ֹּא ִהַכְרִתי ַעד כֹּה; ָכְלשֶּ ְכָלל ל ם ָלַדַעת; ְלשֹוִני ִהְתַעְשָרה ְבִבטּוִיים ַרִבים שֶּ ֲעֵליכֶּ ַעד ָאז , ִמְפֵני שֶּ שֶּ
ה ת ַהִמִלים ָהֵאלֶּ ָהָיה ִלי , י ַהְלבּוש ַהִחיצֹוִניְלַגבֵ  –ֵקט ּוְמִעיל 'זָ , ֱאפֹוִדית, ִמְכָנַסִים: ִהַכְרִתי ַרק אֶּ ְבִלי שֶּ

ְלֵקי ַהְלבּוש ַהָללּו ל חֶּ ל אֹוַצר ִמִלים ָגדֹול ַהִמְתַיֵחס ְלָכל ִמיֵני ְגָזרֹות שֶּ ץ ֻמָשג ַעל ִקיּומֹו שֶּ מֶּ  .שֶּ

ל ִדיָרִתי ה ַהִחיצֹוִני שֶּ ת ַהַמְראֶּ ל ְיָלַדי ,ִהְתַאְמִתי ַכמּוָבן ְלַמְלבּוַשי אֶּ ל ִאְשִתי ְושֶּ ְבָכל ִפָּנה ָשְררּו ַעָתה . שֶּ
ָלנּו. ִנָקיֹון ְוִהדּור ָחֵצר שֶּ ֲהֵרי ַהְיָלִדים ַהְמֻלְכָלִכים ַהָללּו , ָאַסְרִתי ַעל ְיָלַדי ְלַשֵחק ִעם ַיְלֵדי ַהַּנָגר ִמן הֶּ שֶּ

ֱאָצַאיֲעלּוִלים ְלַהְכִניס ַחְיַדִקים ַרִבים ָכל כָ  ל צֶּ ת . ְך ְלתֹוְך ָהאֹוְרָגִניְזם שֶּ ָאַסְרִתי ַעל ְבֵני ַהְבכֹור ְלַלֵמד אֶּ
ל ַהשֹוֵער ַהַזֲאטּוט ָהָיה ֻמְכָשר ְוָחרּוץ, ְבנֹו שֶּ ִקְלֵקל ִלי, ַלְמרֹות שֶּ ת , ִמְפֵני שֶּ אֹו ָהָיה ָעלּול ְלַקְלֵקל ִלי אֶּ

ל ָהָרִהיִט  ָחָדש שֶּ ל . ים אֹו ְלַהְכִניס בֹּץ ַלֲחָדִריםָהִרפּוד הֶּ ם ַהְלָבִביּות שֶּ ָחַדְלִתי ְלָהִשיב ְלִבְרכֹוֵתיהֶּ
ֵיָעְלבּו ֹּא ָכל ֲחָשש שֶּ ם ְלל ְפָשר ָהָיה ְלִהְתַעֵלם ֵמהֶּ אֶּ ה שֶּ ִיָגְרמּו ַהשֹוֵער ְוַהָשִליַח ְוִהְתַעַלְמִתי ִמָכל ֵאלֶּ  אֹו שֶּ

ֹּא ֵהַשְבִתי ְלִבְרָכָתםִלי ִבְגָלָלם ִס  ְבָרִתִיים ְול ן; בּוִכים חֶּ : ָנַהְגִתי ָכְך ִבְגַלל ִסבֹות מּוָבנֹות ֵמֲאֵליהֶּ
ֹּאש ְבָכל , ַהִמְגַבַעת ִמְתַבָלה ֵמַהָסרֹות ַרבֹות ִמַדי ת ָהר ַמְרִכיִנים אֶּ ַהַצָּוארֹון ְוָהֲעִניָבה ִמְתַקְמִטים ְכשֶּ

 .ַפַעם

, ַהֻמְתָאִמים ִלְבָגַדי ַהֲחָדִשים, ֲאָבל הֹודֹות ְלַמָכַרי ַהֲחָדִשים, ִמים ָהִראשֹוִנים ָהִייִתי ָנבֹוְך ְבִמְקָצתַביָ 
ְלָצִרים ַבתַֹּאר : ִהְסַתַגְלִתי ִלְדָבִרים ֲחָדִשים ַרִבים ת ַהמֶּ ה ְוִכִּניִתי אֹוָתם ְבִמלָ " ָאדֹון"ָחַדְלִתי ְלַכּנֹות אֶּ

ֲהֵרי הֹוָצַאת ָהַאְרָנק שּוב ָושּוב ִמן ַהִכיס , ִהְפַסְקִתי ָלֵתת ְנָדבֹות ְלַקְבָצִנים; "ַאָתה"ְקָצָרה יֹוֵתר  שֶּ
ד : ְיָחַסי ִעם ִאְשִתי ְוִעם ְיָלַדי ִהְתָקְררּו ְמַעט. קֹוַרַעת אֹותֹו ֹּא ָהִייִתי מֹוִשיב יֶּלֶּ ְבעֹוָלם ל ְבַעד שּום הֹון שֶּ
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ת ַהִמְכָנַסִים, ַעל ִבְרַכי ה ְמַקְלֵקל אֶּ ֲהֵרי זֶּ ִהְשַתַדְלִתי ; ָיָדיו ֲעלּולֹות ִלְהיֹות ְמֻלְכָלכֹות, נֹוָסף ְלָכְך. שֶּ
ְרָחק ֵמִאְשִתי ת ֲעִניָבִתי, ַגם ִלְשמֹּר מֶּ ָלּה ְואֶּ ר שֶּ ת ָחלּוק ַהבֹּקֶּ ֹּא ְלַקֵמט אֶּ  .ְכֵדי ל

הּו ִאֵים ַעל ִנָקיֹון אֹו ְשֵלמּות ְלבּוִשיָהִייִתי ִנְתַקף ַזַעם  ר ַמשֶּ ָקָרה ִלְפָעִמים ַלְמרֹות , ַכֲאשֶּ ָמה שֶּ
ְפָשִרִיים ְמְצֵעי ַהְזִהירּות ָהאֶּ ַבע . ְנִקיַטת ָכל אֶּ ָהָיה ְבצֶּ ת ְמִעיל ַהַקִיץ שֶּ ַפַעם ִהְכִתים ִלי ַהשֹוֵער אֶּ

ִשי ּנּו ְקָללֹות .ַהחֹול ּוַבַעל ַדִשי מֶּ ֹּא ָחַסְכִתי ִממֶּ ת , ִאיְדיֹוט ּומּוְקיֹון, ְמֻטְמָטם: ְכמֹו, ל ר ִבֵקש אֶּ ְוַכֲאשֶּ
ל ַטָבק ְלִעָסה ַח "הֹוֵריִתי ִלְרשֹּם לֹו דּו, ְסִליָחִתי ְוָנַגע ִבְשָפָתיו ְבַשְרוּוֵלי ְוִהְשִאיר ָעָליו ִטָפה ְרֻטָבה שֶּ

א ְליֹוַמִיםְוִהְכַנְסִתי אֹות לֶּ ְך ִלי ָזָקן ִעֵּור ַעל ַנַעל ֲעשּוָיה ֵמעֹור ַאָיִלים ַרְך ְוָשַלְחִתי . ֹו ַלכֶּ רֶּ ת דֶּ רֶּ ַפַעם ַאחֶּ
 .אֹותֹו ְלָכל ָהרּוחֹות

ֵאַלי ִאָשה  ַפַעם ַאַחת ָבָאה. ָכל ָדָבר ָקָטן הֹוִציא אֹוִתי ִמִשּוּוי ִמְשָקִלי: ָהַפְכִתי ִלְהיֹות ָרִגיש ְמאֹוד
ל ְכֵדי ְלַבֵקש ְתרּוָמה ָהְיָתה ְבֵאבֶּ ֹּא ֵהַבְנִתי ְבִדיּוק ָמה ִהיא רֹוָצה. שֶּ ִדְבָרה ְזַמן ַרב ּוֵמְרָרה , ל ַלְמרֹות שֶּ

יהָ . ִבְבִכי יָה ּוְלַבָקשֹותֶּ ֹּא ִהְקַשְבִתי ִלְדָברֶּ ם רֹוִצים ָלַדַעת ַמדּוַע ל ִהבְ ? ַאתֶּ ַחְנִתי ְבִסיַמן בֹּץ ִמְפֵני שֶּ
הֹוִתיָרה ָנֲעָלה ַעל ַהָשִטיחַ  ֹּא ַעְרָדַלִים: שֶּ ֹּאִשי. ִהיא ָבָאה ְביֹום ָגשּום ְלל ִבְתָנִאים ֲאֵחִרים . ַהָדם ָעָלה ְלר
יהָ  ה ִעְנָין ְבָצרֹותֶּ ִלְדָמעֹות ָנִשים  ֵיש ַהְשָפָעה ַרָבה עָ , ָהִייִתי ְמַגלֶּ ֹּא ִהַבְעִתי ֲאִפלּו . ַליִמְפֵני שֶּ ַהַפַעם ל

ר ִסְיָמה ל ִהְשַתְתפּות ְבַצֲעָרּה ְוַכֲאשֶּ ץ שֶּ מֶּ  :ָאַמְרִתי, שֶּ

ת ְכָתְבְתָך ְואֹוִדיַע ְלָך ַעל ַהתֹוָצאֹות, טֹוב – ְרשֹּם אֶּ  .אֶּ

ר ִהְמִשיָכה עֹוד ְלַבֵקש ּוְלהֹודֹות  :הֹוַסְפִתי, ְוַכֲאשֶּ

ִּני  – ְלִתי, ַמְבִטיחַ ֵאינֶּ ה ְכֵמיַטב ָיכֹּ ֱעשֶּ  .ַאְך אֶּ

ת ְבָכל ַנְפשֹו ְלִנָקיֹון ֱאמֶּ ה ְבַעְצִמי: ָנַהְגִתי ְכמֹו ָאָדם ַהָמסּור בֶּ ה ְלַבַעל , ָנַהְגִתי ָכָראּוי. ָהִייִתי ֵגאֶּ ְבדֹומֶּ
ָחד ָחד, תַֹּאר ֲאֻצָלה אֶּ ל מֹוָסד אֶּ ר ִבַקְש , ָנִשיא שֶּ ְזָרה ְלִמְשָפָחה ֻאְמָלָלהַכֲאשֶּ : ִתיו ִלְפֵני ָשִנים ְלהֹוִשיט עֶּ

ת, ִהְבִטיַח ַלֲעשֹות ְכָכל ְיָכְלתֹו, הּוא ָשַמע ת ַהְכתֹּבֶּ ת ָידֹו, ָרַשם אֶּ ר ָבאִתי , ּוְלָמֳחָרת, הֹוִשיט ִלי אֶּ ַכֲאשֶּ
ֹּא ִהִכיר אֹוִתי ת ַהְכתֹּבֶּ , ְלַקֵבל ְתשּוָבה ל ּנּו ַביֹום ַהקֹוֵדם, תִאֵבד אֶּ ֹּא ָזָכר ְכָלל ָמה ִבַקְשִתי ִממֶּ  ...ְול

ת רֶּ ְך ְשבּוַעִים,  ַהְיָלִדים ִשֲחקּו ַבַכדּור ְוָשְברּו ְכִלי ָיָקר, ַפַעם ַאחֶּ שֶּ ִהִפיל אֹוִתי ְלִמְשָכב ְלמֶּ  .ָדָבר שֶּ

ל ִהְצַטְמְצמּו ְמאֹוד ְך ָכל אֹוָתּה ָשָנהִבַקְר ; ַהִבלּוִיים שֶּ שֶּ ִּוַתְרִתי , ִתי ַרק ַפֲעַמִים ַבֵתַאְטרֹון ְבמֶּ ִמְפֵני שֶּ
ת ְלָיִדי ָאָדם ִבְלבּוש ְמֻרָשל, ַאַחת ּוְלָתִמיד ַעל ַהְמקֹומֹות ַהזֹוִלים בֶּ ם ָעלּול ָלשֶּ ָבהֶּ ֵמאֹוָתּה ִסָבה . שֶּ

 .רֹון נֹוְסִעים ִעירֹוִניָנַסְעִתי ַרק ְלִעִתים ְרחֹוקֹות ִבְק 

ֹּאת ָגְדלּו הֹוָצאֹוַתי ְבִמָדה ַרָבה ַחָיִטים, ֲאָבל ָעַמְדִתי ְבָכְך, ַלְמרֹות ָכל ז ַסְנְדָלִרים ּוְבֵני ָאָדם , ִמְפֵני שֶּ
ְשבֹון –ַסְבָלִנִיים ֲאֵחִרים  ְך ֳחָדִשים ֲאֻרִכים ְלַתְשלּום ַהחֶּ שֶּ  ...ִהְמִתינּו ְבמֶּ

ה ָהָיה ְבָשָנה ִהיְגֵיִנית ַעד ְכֵדי ָכְך, ִנְדמֶּ ָהִייִתי ָצִריְך  –ִעם ַהְקָפָדה ַעל ָכל ְדִרישֹות ַהִּנָקיֹון ַהֻמְמָלץ , שֶּ
ץ ָבֲעבֹוָדה, ְלהֹוִסיף ְלָפחֹות ְשַנִים־ָעָשר פּוְנט רֶּ ר ִאיֵדָאִלי, ִלְהיֹות ָמֵלא מֶּ ְבִנגּוד  –ֲאָבל . ְוִלְזכֹות ְבאֹּשֶּ

ה  הּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי –ְלָכל ַהְמֻצפֶּ ל ְוִהְתַחְלִתי ְלַהְרֵהר , ָרִזיִתי, ָפַני ָנְפלּו. ָקָרה ַמשֶּ ָהֲעבֹוָדה ָהְיָתה ִלי ְלֵנטֶּ
ַחֵיי ַהִמְשָפָחה ִאְבדּו בְ , ִבְרִצינּות ְגמּוָרה ַעל ִאבּוד ַעְצִמי ָלַדַעת ֵעיַני ִמִקְסָמם ְוִהְתַוְספּו ִלי ְבִיחּוד ִמְפֵני שֶּ

 .ְדָאגֹות ְלֵאין ְספֹּר

ה ָרְשמּו ִלי ִמְרָשִמים ַרִבים ְוִהְמִליצּו ְלָפַני ַעל ְדָרִכים ַרבֹות ְלַהְבָרָאה ל רֹוְפִאים ְוֵאלֶּ ֲאָבל . ִבַקְרִתי ֵאצֶּ
ֹּא ָעַזר  .ָדָבר ל

 ֹּ ַגעַהַמֲחָשָבה ַעל ִאבּוד ַעְצִמי ָלַדַעת ל ֹּא ְלרֶּ ִּני ַאף ל ְקָדח. א ָסָרה ִממֶּ ת ָהאֶּ ָיַרְשִתי , ִהְתַחְלִתי ְלַחֵפש אֶּ שֶּ
ת ַוֲעצּוָבה, ִאְשִתי ַהִמְסֵכָנה. ִמָסִבי רֶּ ת ַעל  –ְיָלַדי ָהֱאִויִלִיים , ִחּוֶּ ה ַיְתמּות ְמַאיֶּמֶּ ֹּא ִהְשִכילּו ְלָהִבין ֵאיזֶּ ל

ר ָעִליִתי  ְבִריָצה ְבֵעיַנִים בֹוְרקֹות ַלֲעִלַית ַהַגג ְכֵדי ְלַחֵטט ֵבין ַהְגרּוָטאֹות ַאֲחֵרי ַמְכִשיר ֲעִתיָדם ַכֲאשֶּ
ַצח ה ַבֲעִניָבה ְדהּוָיה ִויָשָנּה, ָהַפְכִתי ַלָשְוא ְשלֹוָשה ָסִלים ּוְשֵני ַאְרָגִזים. ָהרֶּ ִּנְתַקְלִתי ְבִמְקרֶּ ְבזּוג , ַעד שֶּ

 .ַסִים ְבלּוִיים ְוַנֲעַלִים ְיָשנֹות ּוְמֻרָפטֹות ִעם ֲעֵקִבים ְמֻעָקִמיםִמְכנָ 

ם ְזַמן ַרב ָיכְֹּלִתי ָלִשים ַעל גּוִפי ֵאי ַפַעם . ִהְתבֹוַנְנִתי ָבהֶּ ַגע ָהִראשֹון ִהְתַמֵלאִתי ֲחַמת ַזַעם ַעל שֶּ ְברֶּ
ה ל ַסְקָרנּות ַאַחר־ָכְך ִנְתַקְפִת . ְסַמְרטּוִטים ָכֵאלֶּ ש שֶּ גֶּ ה"י ְברֶּ ה ַבְדָבִרים ָהֵאלֶּ ּוִפְתאֹום " ?ֵאיְך ֵאָראֶּ

ְכָבר ַהָיִמים: ָכְבָשה אֹוִתי ִהְתַרְגשּות ֹּא שּוב, ִהֵּנה ְיִדיִדים ִמשֶּ ָאְבדּו ְלל ... ַאְך ֲחִביִבים, ְיִדיִדים ְיָשִנים שֶּ
ת ַהכֹּל ְבִעתֹון סֹוף סֹוף ָמָצאִתיֵהֵבאִת , ָעַטְפִתי אֶּ ְקָדח שֶּ  ...י ְבֵהָחֵבא ְלַחְדִרי ַיַחד ִעם ָהאֶּ
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ֹּאִשי ְכמֹו ִשְקשּוק ַנֲחֵשי ַפֲעמֹוִנים. ָעַבר ָעַלי ַלְיָלה נֹוָרא ד . ַהַמֲחָשבֹות ִהְתרֹוְצצּו ְבר גֶּ ָכל ַחֵיי ָעְברּו ְלנֶּ
ָעַמְדִתי ִחֵּור ִלְפֵני ָהְרִאי עִ  ְקָדח ָצמּוד ְלַרָקִתיֵעיַני ְכשֶּ ָחד ִמַמֲעַשי. ם ְקֵנה ָהאֶּ , ִהְתַחְלִתי ְלַנֵתַח כֹּל אֶּ

ש ָהִראשֹונֹות ְלַחְדִרי, ִעם ַשַחר. ָכל ַמֲחָשָבה מֶּ ר ָחְדרּו ַקְרֵני ַהשֶּ ת ְבָגַדי ַהְיָשִנים , ַכֲאשֶּ ָלַבְשִתי אֶּ
ל ָהְרחֹוב  .ְוָיָצאִתי אֶּ

ֹּא.פּו ְשבּוַעִיםֵמאֹותֹו יֹום ָחלְ  ם ַהקֹוְרִאים ְיכֹוִלים ְלַהֲאִמין אֹו ל , ֲאָבל ֲאִני שּוב ָבִריא ּוְמֻאָשר, ַאתֶּ
ַבע ָחַזר ִלְפֵני ִאְשִתי שּוב , ַהְיָלִדים ִהְתַמְלאּו שּוב ִשְמַחת ַחִיים ַוֲאִני ָחַזְרִתי ְבָרצֹון ְמֻחָדש ָלֲעבֹוָדה, ַהצֶּ

ל ַהשֹוֵערֲאִני ֵמִש  ל ַהַּנָגר, יב ְלִקיָדתֹו שֶּ ָקִדים ִלי ( ?)ֲאָנִשים , ַהְיָלִדים ְמַשֲחִקים ִעם ַהַדְרַדִקים שֶּ
ֹּא ָהָיה ִמְזַמן. ְלִעִתים ְרחֹוקֹות יֹוֵתר ל  ִמשּום ָכְך ֲאִני! ֲאִני הֹוֵלְך ַלֵתַאְטרֹון ְויֹוֵשב ַבָיִציַע ְוטֹוב ִלי ְכמֹו שֶּ

 :זֹוֵעק ְבקֹול ָגדֹול ִבְמלֹוא ָעְצַמת ֵראֹוַתי

 !ָהְלָאה ַהִּנָקיֹון –


