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יַּד  ִחים לְּ ֵני אֹורְּ ֲהָלה ֵבין שְּ נַּ ָבָאה ֶשִהתְּ ִשיָחה הַּ ִּתי ֶאת הַּ עְּ ִתיַּת ָקֶפה ָשֹחר ָשמַּ ֵדי שְּ ָסמּוְךּתֹוְך כְּ ָחן הַּ לְּ שֻּׁ  :הַּ

ָנָבל-  רְּ קַּ ל הַּ ָך עַּ ּתְּ עְּ  ?ָמה דַּ

ָשִפים, ָאה-  יּו ָלנּו נְּ ָששֹון, ִסבֹותמֵ , ִרקּוִדים ,ִיהְּ ָחה וְּ  .ִשמְּ

ִעּצּומֹו-  ָכִלי בְּ לְּ כַּ ֵשֶפל הַּ ֵני ֶשהַּ ֶשֶקט ִמפְּ ֲעֹבר בְּ ֹכל יַּ ֲאִני חֹוֵשב ֶשהַּ  .וַּ

ּמּוָבן, ֵכן-  ֶשֶקט, כַּ ֲעֹבר בְּ ֹכל יַּ ל , הַּ לַּ ֵשֶפל –ִבגְּ  ..הַּ

ע דּוִמָיה  . ֶרגַּ

ָך-  ּתְּ עְּ ט, ֲאדֹוִני, ּוָמה דַּ ֵברְּ ת הֹומְּ חַּ פַּ ל ִמשְּ  ?עַּ

ִגיד-  הַּ גּו, ָמה ֵיש לְּ ִיים, ָחגְּ ָשו יֵ , ָעשּו חַּ כְּ עַּ ֶכֶלאוְּ בּו בַּ  .שְּ

יָ -  ֹטש ֶאת ָכל ָהִענְּ שְּ טֻּׁ ֲאִני חֹוֵשב ֶשיְּ ח, ןוַּ ֹכל ִיָשכַּ הַּ ֹרחַּ וְּ רּו ָלֶהם ִלבְּ שְּ פְּ אַּ  .יְּ

ּמּוָבן-  ֶיה, כַּ נּו: ֶזה ָמה ֶשִיהְּ רְּ ָגמַּ ֹרחַּ וְּ רּו ָלֶהם ִלבְּ שְּ פְּ אַּ  .יְּ

ָּתה רֹוֶאה-   .ֶשֲאִני צֹוֵדק, ֲאדֹוִני, אַּ

ָמָמה  . דְּ

רֹון, נּו-  טְּ ֵּתאַּ ת ָאָּמנּות הַּ ֲערּוכַּ ל ּתַּ ָּתה חֹוֵשב עַּ  ?ּוָמה אַּ

אֹוד-  ִכיל, ִבּלּוי מֹוִעיל מְּ שְּ גַּם מַּ  .וְּ

ָיה-  ָתם קֹוֶמדְּ ָך ֶשזֹאת סְּ ֲאִני אֹוֵמר לְּ לֹא יֹוֵתר, וַּ חֹוק ֵמִאָּתנּו וְּ  .עֹוִשים צְּ

רֹון, ָמה-  טְּ ֵּתאַּ ת ָאָּמנּות הַּ ֲערּוכַּ ָיה? ּתַּ ּמּוָבן ֶשזֹאת קֹוֶמדְּ ִדיּוק . כַּ ִדיר בְּ גְּ הַּ ָּתה ֶבֱאֶמת יֹוֵדעַּ לְּ  .ָכל ָדָבראַּ

ָמָמה  . דְּ

ֵעיֶניָך-  ֵאיְך מֹוֵצא ֵחן בְּ סָ , יֲאדֹונִ , וְּ ָדל ֶבָחֵצר הַּ נְּ קַּ סְּ ִקיהַּ  ?סְּ

ֲעשֹות-  ֵּלב ֲחָזִקים ִמִגּנּוֵני ֶהָחֵצר, ָמה לַּ ֲחֵשי הַּ  .רַּ

ֵעיֶניָך-   ?ִאם ֵכן ֶזה מֹוֵצא ֵחן בְּ

ָנם ֵכן-  י ָהִייִתי אֹוֵמר ֶשֶזה מֹוֵצא ֵחן, ָאמְּ ֵעינַּ  .בְּ

ָלל לֹא מֹוֵצא ֵחן-  י ֶזה ִבכְּ ֵעינַּ ֵני ֶשבְּ בֹוֵנן . ִמפְּ ֵני ֶשָהעֹוָלם ִמתְּ ֵבד ֶזה ֶאת ֶזה ִמפְּ כַּ ָיִבים לְּ   ֲאָנִשים ָכֵאֶּלה חַּ
 .ָבֶהם     

ָמה, ֵאין ָסֵפק-  גְּ ת אֹוִתי. ֲעֵליֶהם ָלֵתת דֻּׁ עַּ זַּ עְּ זַּ ָּמש מְּ זֹאת מַּ ֲערּוִרָיה הַּ שַּ  .הַּ

ָסָקה פְּ  . הַּ

ָך-  ּתְּ עְּ רֹויֶ , ֲאדֹוִני, ּוָמה דַּ פְּ ל הַּ ט ֶשל קֹוִש עַּ ִקיקְּ סְּ  ?ילְּ

ָלל-  כְּ ָטָרה, יֹוֵצא ִמן הַּ מַּ כָֻּּׁון לְּ  .הּוא מְּ

ֵני ָהעֹוָלם כֻּּׁלֹו-  ֶיֶשת אֹוָתנּו ִבפְּ בַּ ֵני ֶשִהיא מְּ ֹזֶהֶמת ִמפְּ ִנית מְּ  .זֹאת ָּתכְּ

ּמּוָבן-  ט , כַּ רֹוֶיקְּ פְּ דֹוןהַּ ֲאבַּ ֶזה מֹוִליְך לַּ ָלל הַּ מְּ ָכה, נֹוָרא, ָהאֻּׁ  !ֵאיזֹו מַּ

ָּתה רֹוֶאה-  ָך, אַּ ִּתי אֹותְּ עְּ נַּ  .ִשכְּ

ֵנעַּ אֹוִתי-  כְּ שַּ ָּתה ָּתִמיד ּתְּ  .ֲאדֹוִני, אַּ

 .ָהאֹוֵרחַּ ָהִראשֹון ָיָצא

ִּתי ֶא  שְּ ר לִנגַּ אַּ ִּתי  ,ֶזה ֶשִּנשְּ רְּ ָאמַּ  :וְּ

ָּתה ָיכ, ֲאדֹוִני-  ּנֹות ָכְך ֶאת ֵדעֹוֶתיָךֵאיְך אַּ שַּ  ?ֹול לְּ

 .הּוא ֵהִציץ ִבי

ָך-  ָרצֹות, ּולְּ  ?ֵיש ֵדעֹות ֶנחְּ

ּמּוָבן ֶשֵיש ִלי-   .כַּ

ָּתה ֵמִבין, נּו-  ֲעִסיק ֶשִּלי, אַּ ּמַּ ֶזהּו הַּ ָלִדים וְּ  .ִלי ֵיש ֲחִמָשה יְּ

ָצִני ָבט עֹוקְּ מַּ ד אֹוִתי בְּ  .הּוא ָמדַּ

ִּתי  טְּ לַּ ָלִדיםֶהחְּ יּו ִלי יְּ עֹוָלם לֹא ִיהְּ  .ֶשּלְּ


