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ָיד, ֲאִני רוָֹּאה   ֲאִני נַּ ב הַּ ְחשֵׁ מַּ טוֹּ ִעם הַּ ֶרֶדת ָלאוֹּ ֶדם ְויוֹּ ת אֹּ חַּ רַּ ֶקר, מוֹּ בֹּ  ָקָמה בַּ

ָטה,   ָלם ִמְלמַּ ְכִביש: ֶאת ָהעוֹּ י הַּ ּה ִצדֵׁ בַּ ר ָכְך ָבא ָאִביב,  ִמגֹּ ְגִריִרי, ַאחַּ  ִהְתִחיל סַּ
י  ל ְפנֵׁ ֶכר עַּ ְלִפים ְלֹלא זֵׁ אי ָהיּו חוֹּ דַּ ִצים ּוְבוַּ ל ָהעֵׁ ִפיעּו עַּ ִנים הוֹּ  ְפָרִחים ְקטַּ

י, לּו ָהִייִתי ִבְתנּוָעה.  יַּ ת חַּ ֶנה, ְתנּועַּ טוֹּ ֶשָתִמיד חוֹּ ד ִלְזגּוִגית ָהאוֹּ עַּ ְכָשו, ִמבַּ  עַּ
ִפְרִחִיים, ֲאִני רוָֹּא ִיים הַּ חַּ ר הַּ ֲחזוֹּ ל ָהֲעָנִפים,  ה ֶאת ָכל מַּ ִפיעּו ְוֻרִדים עַּ יְך הוֹּ  אֵׁ

ת,  ְמִריוֹּ ת צַּ יְך ָגְדלּו, ָהְפכּו ִלְפלּומוֹּ ְזגּוִגית, אֵׁ ל הַּ ת ֶדֶבק  ָנְשרּו עַּ ִתיִרים ְנֻקדוֹּ  מוֹּ
ת.  ִאים  ֲעכּורוֹּ ם רוֹּ ִאם הֵׁ ְעָלה ְוֶנֱעָלִמים, הַּ ת ְלמַּ ִמְרָפסוֹּ הַּ  ֲאָנִשים ְמִציִצים מֵׁ
ִתי?  ִים ָיִמים ֶשֲאִני ְנמּוָכה ִמֻכָלם,  אוֹּ בוֹּת מּול ְכָבר ֲחִמִשים ּוְשנַּ ֶדֶרת גַּ  ֲאִני ְמסַּ
ְרָאה  מַּ ֶנָהג, הַּ ָנה ֶשל הַּ ְקטַּ ִר הַּ ָשב ָהֲאחוֹּ מוֹּ ְמֶנֶמת בַּ ָצה  ְמנַּ ְזָגן בַּ ְדִליָקה מַּ ִים,  י, מַּ  רַּ
ת ֶעֶרב, ִחמּום  ד, ִלְפנוֹּ רֵׁ ד ְויוֹּ רֵׁ ֶדֶלק יוֹּ ד הַּ ָצת מַּ מַּ ב ֶאל הַּ ְחשֵׁ מַּ ֶבֶרת ֶאת הַּ  ֲאִני ְמחַּ
ָלה, ְורוָֹּאה  ָלה ְועוֹּ ְלָלה עוֹּ ּסוֹּ ְרס, ֶאת הַּ טוֹּ ָרל מוֹּ 'נֵׁ ְייל, ִמגֵׁ ת ִלי מֵׁ חַּ לַּ  ִמיֶשִהי שוֹּ

ם  ה הֵׁ ר ָלּה מַּ מַּ ל לוֹּ י אּוכַּ ֲאָנִשים ִמּסּוִגי, אּולַּ ת לַּ ִניוֹּ ב ְמכוֹּ צֵׁ ִצים ְלעַּ י  צָ רוֹּ  ִריְך ְכדֵׁ
ְך  ֲהפֹּ ָרד?  לַּ טוֹּ ְלִמשְֹּ ְשִבים אוֹּ ֶתם חוֹּ ָמה ֶנְחָמד ֶשאַּ ם, ְוכַּ ֶתֶבת ָלּה ָשלוֹּ  ֲאִני כוֹּ
י,  ָמה ִכּוּונֵׁי מַּ ָעלַּ ֶּסֶגר ְחָשָבה,  ִהנֵׁה כַּ י הַּ ְפִסיָקה, ִמי ֶשָהִייִתי ִלְפנֵׁ  ֲאָבל ָאז ֲאִני מַּ
ח  ְכָשו, ֶבטַּ ֶתֶבת ֲאָבל ֹלא ִמי ֶשֲאִני עַּ ְמִשיָכה ְוכוֹּ ִאָתנּו  ָקָראִתי ָהְיָתה מַּ  ֶשִאיש מֵׁ
ְכָשו, ִנְשָאר ְכִפי ֶשָהָיה, ֹלא  ָדה ֲאֻרָכה עַּ ת לֵׁ ְבִרים ִבְתָעלַּ ל  ֶשֻכָלנּו עוֹּ כֹּ ם ְכֶשהַּ  ֶשגַּ

יֵׁם  נּו  ִיְסתַּ ְצמֵׁ ר, עַּ מַּ ר, כלוֹּ ֲחזֹּ ן ְלִמי לַּ ר ָנכוֹּ תֵׁ ר, אוֹּ יוֹּ ֲחזֹּ ה לַּ  ֹלא ִיְהֶיה ֶבֱאֶמת ְלמַּ
ְדִמים  קוֹּ ְבִתי הַּ ה ֶשָכתַּ ֶחֶקת מַּ ְמִתיִנים ָלנּו, ֲאִני מוֹּ ָחָדש, ָשלוֹּם ֹלא מַּ ְתִחיָלה מֵׁ  ּומַּ

ָמה  ר ְוכַּ ֲעזֹּ ל לַּ ֶעֶרת ֶשֹּלא אּוכַּ ֲאִני ִמְצטַּ יֶזה ָלֶכם, ֶנְחָמד, וַּ ת ְלאֵׁ עַּ דַּ  ֲאִני ְכָבר ֹלא יוֹּ
ֶיֶכת, ֶשל  סּוג  ת  ֲאָנִשים ֲאִני ִמְשתַּ רוֹּ ת ֶשִלי ֲאחֵׁ ְתנּועוֹּ ְכָשו, הַּ ר עַּ חּוץ ַאחֵׁ  ָהֲאִויר בַּ

ְכָשו,  ר,  עַּ ד עוֹּ ָרד, הּוא עוֹּ ק ִמשְֹּ טוֹּ הּוא ֹלא רַּ ְכָשו, ְוָהאוֹּ  ֲאִני ִנְזֶהֶרת ָכל ָכְך עַּ
ר.   עוֹּדהּוא   עוֹּ
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