ל-א -שְמׁשֹו רֵרר
צַה שְּמׁשֹו רֵררכ  שָח שכ  צַע שְצמֹוכ  שְּכ מ-אֹ
צַה םִּׁשי שָרהכ מֹו םִתי שָרהכ  םִּביכ רֵעיצַנ  םִי םכ שְוטרווטֹות
שְושָלׁשֹו ןכ ּיֶׁש שָדשְבשָקהכ ּיֶ-אלכ צַהרֵחְךכ ּיֶׁששָּיצַבׁש
רֵמצַהצַּדצַח ףכ  םִל שְרּדֹותכ רֵמצַהרֵּנּיֶפ שכ ּיֶ-אתכ שְּדצַבׁש
שְּכרֵ-ארֵביכ ּיֶהשָעשָבר,כ רֵמצַהצַּצוכ שְלצַהּטֹות
שְּפשָע םִלי םכ צַעדכ צַה שְדרֵהדכ  ּיֶרּיֶוטוטכ שְצ םִלילכ שְמ ּיֻדשָּיק
שְּב םִׁששְלצַּדתכ צַהצַּב שְר ּיֶזלכ ּיֶׁשלכ רֵתּיֶבלכ רֵעי ּיֻרשָּמה.
שְושָוכלכ  ּיֶזהכ  שְושָוכל-שָּכו ךכ  שְווכורֵליכ –כ  םִּבשְׁש םִבילכ שָמה?
ּתצַ-ארכ שָּכבֹודכ שְמּיֻהשָּססכ ושְמּיֻסשָּי?ג?
ֲעבורכ  מ-אֹ
 םִ-א םכ יֱהיֹותכ שְמׁשֹו רֵררכ הו-אכ רֵחשְוט-אכ  םִהישְּב  םִריסכ   םִנשְפשָסד
ושְוכ םִתישָבהכ רֵמרֵ-איוכותכ רֵּבינֹו  םִניתכ  םִהי-אכ  םִליכ צַסד,
שָ-אזכ מושָוטבכ שְל צַנרֵׁשקכ שְלשָׁשלֹו םכ –כ !au revoirכ -
ּיֶ-אתכ שָה-אֹותכ צַהשְּכתושָבה,כ שָ-א צַנּיֶּפשְסוטכ שְלצַמשְׁשרֵּכ ן,
שְוצַ?ג םכ  םִ-א םכ שְּבבושָׁשהכ שְלהֹו  םִדי צַעכ ּיֶׁשרֵּכ ן,
ל-אכ  םִהשְׁשצַלשְמ םִּתיכ שָּדשָבר.
שְּבוכ"וכ ֲ-א םִבי םִבי םכ  מ-אֹ
)ּדֹושָת ןכ שְּברֹו ם,כ ,2012כ  םִמשְ?גצַּדלכ שָהרֵעּיֶמק(.

ּל-א -שְמׁשֹו רֵררכ  שָח שכ  צַע שְצמֹוכ   םִּכ שְמׁשֹו רֵרר
צַה מ-אֹ
ל-אכ  םִהשְׁשצַלשְמ םִּתיכ שָּדשָבר.
שְּבוכ"וכ ֲ-א םִבי םִבי םכ  מ-אֹ
שְמּיֻעּיֶּלה!כ צַהשְׁששָלשָמהכ  םִהי-אכ  םִמישָתהכ  שְז םִעי שָרה,
 םִהי-אכ   םִנשְמנו םכ ּבו שְרשָּג  םִני,כ  םִהי-אכ  םִוטשְמוטו ם,כ  םִהי-אכ שְּפשָׁש שָרה,
 םִהי-אכ שָחרֵצרכ  םִע םכ שָּג רֵדרכ שְלשָב שָנהכ שְּבצַפשְר שָור!
שְמׁשֹו רֵררכ ּיֶׁשלכ צַמשָּמׁשכ שְּכמֹוכ שָ-אנוסכ  םִלשְהיֹות
שְּכ םִליכ שָׁשבור,כ ּיֶ-אּיֶב ןכ ּיֶקצַל עכ ּיֶׁש צַרקכ ּיֻהשְׁששְלשָוכה,
 םִּכיכ  םִׁשי  םִרי םכ ּיֻמשְׁששָל םִמי םכ רֵה םכ  םִמשְפשָעלכ צַה שְנשָצשָחה
ז-אתכ -כ צַׁששְק שָר ןכ -אֹוכ  םִ-אי שְדיֹווט.
שְלצַעשְצשָמ ם,כ צַהצַּמשְוכ םִחיׁשכ  מ-אֹ
יֹו םכ  שָיבֹו-אכ  שְושָּתמותכ  םִׁשי שָר םִתיכ צַ-אשְלמֹו  םִניתכ -
ּל-אכ שָּבשָ-אהכ  םִּבשְב  םִרית
צַ-אשְלשָמ שָנהכ ֲ-אמ-אֹפ שָרהכ ּיֶׁש מ-אֹ
ּד ם,
צַהרֵּמ םִתי ם-צַעל -םִקּדוׁשכ -אֹוכ שְּבשָפתֹוסכ צַּג שְר מ-אֹ
צַ-אְךכ צַעלכ רֵקּיֶברכ  םִׁשי צַריכ ּיֶׁששָּת עוכ שְמ-או םִסי ם
צַּבשְּד שָר םִוכי םכ צַהּנֹושְס עֹותכ רֵמשָ-אשָבקכ ּיֶ-אלכ צַחשְמ םִסי ן
ד ם.
 עֹודכ   םִישְפ צַרחכ שָ-אשָמ  םִרי םִליסכ שָ-א מ-אֹ
)ּדֹושָת ןכ שְּברֹו ם,כ ,2012כ  םִמשְ?גצַּדלכ שָהרֵעּיֶמק(.

