
11c -1964בעלים שלושה

?משהו תשתו. שבאתם תודה, יקרים חבריםוואלטר

.תודה, לאפראנץ

?לאכול משהו לך ישגוסטאב

אתשהכהטראגיארועעללכםלבשרעלישניטלחוששניוואלטר
החוףשעוןלפי,אמש,בוקרלפנות05:42בשעההעולם
.המזרחי

. מתה אלמהפראנץ

לעולמהוהלכה,החייםעולםאתעזבההיאעתהזה.כןוואלטר
,במנהאטןבביתהבשנתהבשלווהמתההיא.המתיםבממלכת

.אותה איבדנו. יורק ניו

,המתים,אנחנו.עצמךבשםדבר.וואלטר,אותהאיבדתאתהפראנץ
,ככהלא.לנצחשלנושובהיאעכשיו.מחדשבהזכינואנחנו

?גוסטאב

.פראנץ,שלךהטעםסרותהבדיחותאתלפלוטהרגעלאזהגוסטאב
. שפתיים עליה פושק אתה וכבר, חמה עדיין שלה הגופה

אלמה.עובדותקבעתיפשוטאני?התבדחפהמי?בדיחותפראנץ
ייאלץגרופיוסוואלטרשמרבעוד,לשנינולהצטרףעומדת
כמהבצידהלנוחהעונגלושיהיהלפנישניםחמשעודלחכות
. זאת לעשות לו תרשה היא אם, דקות

לידהלנוחלךתניחהיאאםאתפלאאני.תירגע,פראנץ,תירגעוואלטר
. שניות כמה רק אפילו

שאנינושן-ישןנפוליאוןקוניאקארגזעללהתערבמוכןאניפראנץ
.הנה תגיע כשהיא תחבק שהיא הראשון אהיה

.זה על מתערב הייתי לא, אתה הייתי אילווואלטר

אתלהכיןרוצהאני?ההלווייהמתי!זהעםתפסיקו,בבקשהגוסטאב
. הארוע לקראת המלאכים מקהלת

.צ"אחה ארבע בשעה לדרך ייצא הלווייה שמסע חושב אניוואלטר
מתערבהייתלאאניהייתשאילואמרתלמה,רגערק,רגערקפראנץ
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?זה על

?עליך אמרה אלמה מה לך שאספר רוצה אתהוואלטר

? לאחרונה אותה פגשת מתיפראנץ

מלחמתסיוםאחרימהזמן,1919בפברוארהיהזה...אהוואלטר
. הראשונה העולם

.לך נשואה היתה עוד כשהיא, מתכוון אתהפראנץ

שהסיפוראחריכשנתייםהיהזה.בניפרדחיינוכבראבל,כןוואלטר
. התחיל איתה שלך

גדולהאהבהשלתחילתההיתהזו.סיפורלזהתקראאלפראנץ
. מותי יום עד, שנה וחמש מעשרים יותר שנמשכה

מיליםאחריתיסחףאלאבל,משורראתה,פראנץ,בחייךוואלטר
מדברים.האמיתייםהחייםעלמדבריםאנחנו.גדולות

. להגיד אוהבים שאתם כמו, תאכלעס

. זה את לשמוע מת אני? עליו לך אמרה היא מהגוסטאב

. יהודית קדחתנות בלי רק. יה, יהוואלטר

?בזה מתכוון הוא למהגוסטאב

...הבנתי לא פעם אףפראנץ

. הארי מהשעמום להיפך מתכוון כנראה הוא, טובגוסטאב

.ורומנטי קטן ווינאי יין במרתף נפגשנו.גירושין לבקש באה היאוואלטר

...)חרתא... (שטויות איזה? ורומנטי קטן יין מרתףפראנץ

?שלו השם מה. בווינה ורומנטיים קטנים יין מרתפי איןגוסטאב

.גירושין לבקש אותך פגשה לא פעם אף היאפראנץ

?לאוואלטר

אני.אותולנסחלהעזרתיאני.מיכתבלךשלחההיא.לאפראנץ
לאזה,ההםבימים,שלההמיכתביםחליפותכלאתניהלתי
. בדואר גט לה שלחת ואתה? ידעת

,אליךבקשראמרהשהיאמהלשמועמסרבאתהאם,טובוואלטר
.עניינך זה אבל. למה יודע בוודאי אתה
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בלי,פראנץ,עליךאמרההיאמהלשמועסוףסוףיכוליםאנחנוגוסטאב
? הפרעות

הואמישפטכלשבה,רכילותקצתלשמועטובלךעושהזהאםפראנץ
. בתיאבון אז, שקרים חבילת

? עליו אמרה היא מה) לוואלטר. (תודהגוסטאב

אתלגמהאלמה.הטאברנהשלאפלוליתבפינהישבנווואלטר
. שלה הבנדיקטין

...?!יין במרתף בנדיקטיןגוסטאב

ובאור.ויותריותרוהשתכרההלכההיא.איתההביאההיאוואלטר
בטחשאנילילחשההיאהטאברנהשלוהקסוםהמעומעם

,שלההמאהבשהייתהשניםכלאיתךעשתההיאמהתמה
...היית קבוע באופן כשאתה

?קבוע באופן היה הוא מה? מהגוסטאב

.דוקא זה ברגע פרטים מדי ליותר להכנס רוצה לא אני...המממוואלטר

?לא למהגוסטאב

עצמההיא,האמתאתלומראם--,שהודתההיא,אופןבכלוואלטר
יותרהרבהלהיותהיתרוןלךשהיההעובדהמלבד,ידעהלא

להיותאדירוצורך,מבטיחמשוררשלהילהלךוהיתה,צעיר
...ונערץ, נאהב

.מספיק זהפראנץ

...מהולל, מכובד, מוערך, מוחנףוואלטר

!אותך מזהיר אני! זבל פחות, וואלטרפראנץ

לאשעדייןבמעמדלזכותוסוחפתאדירהשאיפהלךשהיתה...וואלטר
.להשיג זכית

.הזה לקישקוש יותר אקשיב לא אניפראנץ

אבל.האמתאתלשאתשקשהיודעאני!פראנץ,פראנץ,פראנץגוסטאב
אחרי?פראנץ,איתךהענייןמה?לאאולי,לכולנוביחסנכוןזה

השאיפההיתהלכולנו.אחתבסירהכולנו,הכולככלות
.לוזכינולאשעודמעמדאיזהלהשיגהזאתוהסוחפתהאדירה

מהזה.בנולחשוקלהוגרםלאלמהבנוקסםכךשכלמהזה
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?ככה לא, וואלטר אליך גם אותה שמשך

,בדייקנותזהאתהגדרתאתה.העירומההאמת.האמתזאתוואלטר
כגיבורי.כיוצריםרקאלא,כגבריםאותהמשכנולא.אחי

. תרבות

? בשבילך דבר שום וזהפראנץ

וגירתהשעוררההמדרבנתהאמביציה,שלנוהדחףהיהזהוואלטר
אנחנו.אותהשהפעיםמהזה.עלינואותהוהדליקהאותה
).צוחק. (כמובן, זרע תורמי וגם. אנרגיה תורמי בשבילה היינו

.וואלטר, עליך אמרה שהיא מה בדיוק שזה יודע אתהגוסטאב

?לגמרי השתגעת? להגיד מנסה אתה מהוואלטר

שלךהמשמעותוחסרהקטןהסיפוראתשגליתיאחרי.לאגוסטאב
(לגלותקשההיהשלאמה-איתה שהואיודעאתה)לפראנץ-
האריהתחת,אליהבמקוםאלישלוהאהבההצהרתאתשלח

אותהשמשךאתההייתלאשזהלינשבעההיא.הזההחמוד
,בךשהיההדחףאלא,להלהתנגדיכלהלאשהיאבעוצמה
יכולתבליאותהכבשמהזה.בךשפעמהלהישגיותהתשוקה
ושאלתי,האמתשזאתלהאמיןיכולתילא.בלבדזה,להתנגד
והיא,שלךלחיזוריםלהיענותלהשגרםבךהיהעודמהאותה
לאתשובהשום.תשובהלההיתהלא.לומרמהידעהלא

"בנוכחותיושובשובעצמהאתשאלההיא!לההיתה מה:
כמואליוולרוץ,גרופיוסוואלטראתלאהובליגרםלעזאזל
וביקש,נוחיםלאברגעיםפתאוםצילצלשהואפעםבכלכלבלב
מלונותבאיזה,גימלמסוגפונדקבאיזהאותולפגושממני

,ציבורייםבשירותים,שעהלפיחדריםשמשכיריםמסופלסים
בלי?לפאריסממינכןברכבת,וצפוףזערורישינהבקרוןאו

. וגסים מכוערים, משפילים בתנאים, כבוד בלי, בושה

אף,כאלהדבריםפעםאףלךסיפרהלאהיא?לגמריהשתגעתוואלטר
!לי האמן, התשובה את יודעת היתה היא! פעם

:מאודברורההיתהשלההתשובה.התשובהאתידעההיא,כןגוסטאב
לאאני.יודעתלאאני.יודעתלאאני,האמת.יודעתלאאני"

."יודעת

! שלה הרעה הרוח! הארורה השקרנית, המזויינת הכלבהוואלטר
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."יודעת לא אני. יודעת לא אני. יודעת לא אני) "חוזר(גוסטאב

!איתה להתחיל לי היה אסור. ידעתי תמיד אניוואלטר

,ופראי,יפהכךכלהיהשזהחשבתי?וואלטר,בסדרלאמהפראנץ
?הזעםמהעל?כךכלאותךמרגיזפתאוםמה!תשוקהומלא
? לסבול יכול לא כך כל שאתה האמת של הקטן הגרעין זה

קוויםשניאלה!!!באמת!והאמתאלמה?אמתאיזו?אמתאיזווואלטר
. ייפגשו לא שלעולם מקבילים

. לעולם להפגש יכולים לא באמת מקבילים קוויםפראנץ

. לעולם תגיד אל לעולםגוסטאב

להגידלהקורהאם.שלההדתזו.מלידהשקרניתהיאאלמהוואלטר
שחייתיהמעטותהשנים.בטעותאובמיקרהזה,אמתמילת
כמוזה!שקריםהרבהכךבכלשליהחייםאתזיהמואיתה
. שלי הנשמה בתוככי אינטימית ריקמה איזו שמכרסם סרטן

?מסויים משהו על מדבר אתהפראנץ

על,תחבולותיהעל,מזייפתשהיאהזיופיםעלמדבראני וואלטר
על,דעתהקלותעל,הזמןכלמנהלתשהיאוהמימכרהמיקח
על,הפכפכויותיהעל,בקלותשופכתשהיאהדמעות
,תככיהעל,דברנותהעל,שלההפניםהעמדותעל,חוצפותיה
החמקמקות,שלההתודהכפיות,ליבהרוע,שכחותיה

בנשימהוהיפוכודברלומריכולתהעל,שלהוהערמומיות
הבלתיתפניותיהועלהמתהפכיםרוחהמצביעל,אחת
,והצטנעויותיהגאוותיהעל,ושחצנותהיומרותיהעל,צפויות

זנוניותהעל,ורכלנותהפטפטנותהעל,השפלותכניעותיהעל
על,גסויותיה,לשונהרוע,לעגנותה,רמאויותיהעל,וכשפיה
על,מטרותיהאתלהשיגכדיהאמצעיםבכללהשתמשנכונותה
שהיאמהעלהכליותמוסרחוסרעל,שלהההגיוןחוסר

...מעוללת

התחבולותכלעל,האמיתותוחצאיהשקריםעלמדבראני
על,אליהאותנולקשורכדיבישלההזאתשהאישהוהתככים

,לעצמהאותנולשמורבשבילפיתחהשהיאהסוסיםסחרכל
נשרווהקוצים,הכותרתעליכלאתאיבדשלהשהוורדעד

,שלההמצפוןחוסר,שלההאכזריות.רקובותשינייםכמומפיה
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חוסר,שלההרכילותותאוותהחוצפה,מוסרכלהיעדר
שלההאיבה,במישהופגעהשהיאפעםבכלשלההרגישות

התודהכפיות,להרעשלההשימחה,מינהבנותשארלכל
כשהיאיפהכךכלולדברדבריםלהחליקשלההכישרון,שלה

בנשימה,אחדבמישפטזהוכל,הגמורלהיפךבעצםמתכוונת
!אחת

!בראביסימו! בראבו! וואלטר, בראבופראנץ

,ואסורמזוהםשהואמהלכלשלההמפוקפקתהכמיההוואלטר
להשגתכוחותיהכלאתלהקדיששלההנכונות,שלההגסות

וחוסר,טוטאליהגיוןחוסרבצירוף,לעצמהשהציבהמטרהכל
שגרמהנזקיםעלחרטהכלחוסרחדוררצוןמין,תבונה
ולפנקלענגיכולתמיןזהעםויחד,בדרכהשעוללהואסונות
ולשדודבמכהאותךלסרסאחתובבתאינטימיברגעאותך
הכיבגידהבפומביבךולבגודערוםאותךולהפשיטאותך

. השוק בכיכר בפרוטה אותך ולמכור אותך ולהשמיץ מכוערת

אתאחרוזאני,גוסטאב,היי!ניפלא,וואלטר,ניפלאפראנץ
.אותו להלחין תוכל ואתה הזה יטאטיב'הרצ

. תודה, לאגוסטאב

:לאופרהשםכברלייש.מדהימהאריהלהיותיכולזהפראנץ
"האולטימאטיביתהאישה" לבצענוכל!"דונהאולטימהלֹה"!

.שניה קריירה לעשות נוכל. שלושתנו, זה את

:)אופראית אריה מאלתר, לשיר מתחיל(וואלטר

בגידותיה, נכלוליה
שקרקריה, גחמותיה
המדומות כניעותיה
המרמות מילותיה
המשתנים רוחה-מצבי

---לזיונים צמאונה

. מלחין או. זמר או. משורר להיות צריך הייתפראנץ

(ישמורשאלוהיםגוסטאב תתביישו!מידזהעםתפסיק)בשולחןחובט.
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. שניכם לכם

?נכון לא משהו אמרנו? בסדר לא משהו עשינו? הבעייה מהפראנץ

האנושיהיצור,אלמהעלדיברתםאםותמהתילכםהקשבתיגוסטאב
עםמשותףדברשוםלהשאיןמיפלצתאיזועלאו,האמיתי
. ואהבתי הכרתי שאני אלמה

הפסדנואולי.ואהבתשהכרתאלמהעללנוספר!בבקשה,הווואלטר
. משהו

.שמניתהתכונותרשימתמכלההיפךאתבאלמהמצאתיאניגוסטאב
.  אהבה יסורי מיוסרת מאהבת היתה הכרתי שאני אלמה

!...או) אירוני(פראנץ

אחרי.וואלטר,שלךהשליליתמהעמדהמופתעכךכללאאניגוסטאב
עםובסוף,קוקושקהעםבךבגדההיאבהתחלה,הכולככלות
שאתהלגלותמאודלךמכאיבבוודאיזה.שלנוהיקרפראנץ
. פעם אף אותו אהבה לא שאלמה משלושתנו היחיד

? יודע אתה מהוואלטר

?וואלטר, עליך אמרה אלמה מה פרטים בפרטי לך שאומרגוסטאב

קרהוזה.אישהשהיאלהרגישלהשגרםהראשוןהייתיאניוואלטר
. היקר ידידי, לך נשואה עדיין היתה כשהיא

כהזמןאחרי,משעמםכלאותךמצאהשהיאקרהאיךאז?כןגוסטאב
?קצר

?אותי מצאה היא מהוואלטר

. מוות משעמם. משעמםפראנץ

?אמרה היא לך גם אזגוסטאב

. מאוד קרובות לעתים. אמרה גם אמרהפרנאץ

?אמרה היא בדיוק מהגוסטאב

אותומצאהשהיאאמרההיא.להגידמההרבההיהלאפראנץ
,חדגוני,קודר,משעמם,מענייןלא,מגרהמאודלא,מייגע
הגרמניתהדקדקנותעםמעצבןאפילולפעמים,גירהמעלה

צריך,שנינוידיעלפונקההיא,מביןאתה.שלוהכפייתית
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. זה את להבין

? מושלם אידיוט אתה: לי תגידוואלטר

לדעתבלי,שעתייםאיתולבלותבקושייכלהשהיאאמרההיאפראנץ
. לעשות או להגיד מה יותר

...וחצי שעה אמרה היא ליגוסטאב

. מאהלר היית לא וכיוצר, קוקושקה היית לא כמאהב, בקיצורפראנץ

. השניים של צירוף מצאה היא שבך מבין אניוואלטר

. לומר אפשרפראנץ

? ראי בבית לך אין, לי תגידוואלטר

בעינייםאותוטורפתכשאלמהראיצריךמיאבל,כמהליישפראנץ
.אותי טרפה שהיא כמו

מהליותרחוקהייתשכגבראמרההיחא:לךלומרהרשהאזוואלטר
...עכברוש שהיית אמרה היא. נאה

ניגשתילאפעםאף.יודעאני.ביחדטובעתאוניהוגם...פראנץ
. יופי לתחרויות

שמחתיאני:האלמוניאדוניסמר,סודלךלגלותליהרשהוואלטר
.גאולהכמוהיהזה.ומשוחררמאושרהרגשתי.ממנהלהפטר
אותךלקחהואלמה,שלהבאופקהופעתשאתהמזלברהייתי
. שלה החדשה המחמד חיית בתור

. שלה המחמד חיית הייתי לאפראנץ

. קטן מחמד יהודון. איך ועוד, היית! בואנה, הווואלטר

לאשהיאכמו,טוטאליתבהתמסרותעצמהאתלינתנההיאפראנץ
זה.זהאתלהוכיחיכולאני.מכםאחדלאףעצמהאתנתנה
.מרטיןהתינוק:אחדדברלומררקליהרשו.אותההרגכמעט
"וזעקהצרחהוהיא,הזדיינואנחנו ועשהאותיקח!שלךאני:

-שליהנשמה!אותיהרוג!אותיהרוג!רוצהשאתהמהלי
!"שלך - שלי הגוף! שלך

לראותצריךהיית:גוסטאבליהאמן!גוףואיזה!נשמהואיזווואלטר
כברהיא.אותהמכירהייתלא.מותךאחרישניםחמשאותה
יגולו'גבתורפראנץאתלקחהכשהיאיפהפהיההיתהלא
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והחיוך,מדיעמוסהמשא-ספינת:האמתאתנגידבוא.תורן
האלהוהעיניים,שלהדכפינית-הכלהוואגינהשפתיעלהחלוש

!שתיה מרוב והקפואות העמומות

. מגרונך שעולה הקנאה קול רק זהפראנץ

,איתהשלךהאחרונההתמונהאתמגדלתבזכוכיתבחנתיוואלטר
החלק.שלההכבדהטלףתחתאותךמרסקתהיא.בעיתון
שלההפניםהשניםעם.נוראבכובדצונחגופהשלהתחתון
לידהאבל,לךאומרשאניליסלח.גבריותויותריותרנראות
. ים-פיל ידי על שנמחץ צפרדע של ראשן כמו נראה אתה

דבראבל.לימזיזלאזה.רוצהשאתהמהלהגידיכולאתהפראנץ
לךגורמתהיא,אותךאוהבתכשהיא:להכחישתוכללאאחד

גורמתהיא.אחרלאדםאותךהופכתהיא.עצמךאתלאהוב
כךכל,מלאיםכךכלשלךהחייםופתאום.בעצמךלהאמיןלך

להגיעיכולשאתהההרגשהאתלךנותנתהיא.מוצדקים
. לגדולה

.לגדולה שהגעת חושב אתה אזוואלטר

. בטוח אני, כןפראנץ

. איחולייוואלטר

חסרשהיההיחידיהדבר.מפורסםאמןממנישעשתהאלמהזופראנץ
,אותהפגשתיאלולא.נובלפרסהיה-התמונהלהשלמת

.הנשייהלתהוםצוללוהייתי,שיריםכמהעודכותבהייתי
היא.שליהפנימיהעושראתלגלותלישגרמהזוהיתהאלמה
.אותי עשתה

?אותך עשתה היא מה-לְ? אותך עשתה היאוואלטר

,מאודפופולארימחזאי,עולמישםבעלסופרנעשיתילההודותפראנץ
. ביותר מצליח הוליבודי ותסריטאי

. שלך התהילה של החיים אורך היה זה. שעה לרבעוואלטר

?מקשקש אתה מה? סליחהפראנץ

אתנפגושבוא.פראנץ,אחריךשרדהלאשלךהתהיךהוואלטר
.הגוןסופרהיית.מכר-רבישלושהשנייםכתבת.המציאות

בשירהרקאולי.לאמעולם.משוררהייתלאמעולםאבל
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?לא או אמת, זה כל את ממך סחטה והיא. שלך המוקדמת

. שלה המוסיקה עם ממך חלק עוד רצחה שהיא לפני לאגוסטאב

אינםמכר-רביאבל.איומהיצירה.יודעאני",לדעתהמיטיב"וואלטר
הטרנדיםעםביחדמהרנובליםהם.אופנהמתוצרייותר

,אתמולאופנתיותשהיומשומשותנעלייםכמו,המשתנים
דאנטהשל"האלוהיתהקומדיה"אולי.מגוחכותכברהןוהיום
קוראיםעדייןאבל",ברנאדטשירת"כמוטובכךכלמכרהלא

.אותה

המגוחכיםמהבנייניםאחדאףוגם?מי?דאנטהקוראבכללמיפראנץ
.לעמוד נשאר לא שלך

. קיימים עדיין שבניתי החרושת בתי אבלוואלטר

...דבר שום יותר מייצרים לא רק הםגוסטאב

גוסטאבהואלגדולהשהגיעהיחידמשלושתנו,איכשלאיהיהוואלטר
. לאלמה זה את חייב לא והוא. מאהלר

הראשונותהשניםהיואיךידעתאילו.עליךלחלוקליהרשהגוסטאב
יהודימוזיקאי...בבוהמיהקטנהמעיירההגעתי...בווינהשלי
נידףעלהכמוהרגשתיבווינהכשנחתתי...ומתחילצעיר

כבן:זרפעמיםשלושהייתי...סבוךביערענקמעץשנתלש
בכלוכיהודיהגרמניםביןכאוסטרי,הווינאיםביןבוהמיה
שלאתלושאדם.בווינהכאןלהשתקעבאתיכך.בעולםמקום
הכולהתחלתי,בכלללאןאוהזהלמקוםשייךהואאםידע

שבוניםמאלהאחדלהיותכשכמהתיגם,שלילארץזר,מאפס
הגוייםהמינהגיםעםהחזקיםהארץבני.שלההתרבותאת

לטיוליםוכשיצאתי.ליזריםהיושלהםוהריקודיםוהשירים
עובדיםהצעיריםהאיכריםאתוראיתי,הכפריםביןרגליים
אתחושפים,וחולצותנעלייםמעליהםמסירים,בשדות

זרועותיהןעםהחזקותזרועותיהםאתומחבריםחזותיהם
מעלשלהןהחצאיותאתשהפשילונערותשלהחשופות
היחיפותברגליהםחבטווהם,עכוזיהןלחמוקיעדלירכיהן
בפרץמתבונן,ומבויישניכלםשםעמדתי,בריקודיהםבקרקע
רגליכפותאתולחשוףנעלייאתלחלוץמעזלא,הזההנעורים

אבל,הזהולשחרורלחופשכמההשליהנשמה...הוורדרדות
הגועשיםהמיםלתוךעצמיאתלהשליךהאומץליהיהלא
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שזהוידעהשליהנשמהבזמןבואבל.אחרגזעשלהאלה
חייבתהיתההיא,הזהלמקוםלהשתייךרצתהוהיא,מקומה
עצמותעםאלמה.אלמההופיעהאחדיוםואז!לשםלהשתייך
,הירוקותהמלוכסנותלעיניהמתחתשלההבולטותהלחיים
הזאתוהלהבה,כתפיהעלבגליםשנעשלההשופעוהשיער
,לחייםשלההתאווה,שלההחייםואהבת,בתוכהשבערה

שלהנהדריםהשישועמודי,שוקיהשלהשריריותוהקיבורות
זאת--במחולהסתחררהכשהיאלרגעשנחשפוירכיה
פראיים,הצעירים,הנצחייםהחייםאלה!החייםאלה!האישה
היא!ישותיבכלכמהתישאליהם,ומסוכניםמפתים,ונועזים
יותראבל,שלהוהגמישהיפההגוףדרך.החייםבשביליהיתה
,שלהוהחופשית האצילית והרוח הפראית הנשמה דרך מכך
,חייאתחייתישבהםולזמןלמקוםלהתחברהצלחתיסוףסוף
וזו!היקוםעםאהבהעשיתי,אהבהאיתהשעשיתיפעםובכל
הבלתי,המוזרלדברשליהחיבור,המפתח,שליהגאולההיתה
. העולם שהוא - קסם בחבלי והמושך המסוכן, מושג

≠‰ ‰È$ÂÙÓÈÒ‰Ó ‰ÓÏ‡ ·ÈËÂÓ©∂ÌÈ‡ÏÓÓ ÂÈÏÈÏˆÂ ¨ÏÂ˜‰ ˙Î¯ÚÓ ÍÂ˙Ó ıˆÂÙ˙Ó
¯ËÏ‡ÂÂ≠Â ı$‡¯Ù Æ‰ÏÂ„‚ ˙Â·‰Ï˙‰· ‰È„ÂÏÓ‰ ˙‡ ¯˘ ·‡ËÒÂ‚ Æ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÏÁ ˙‡
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.הזמןשהגיעלינדמהאבל,גוסטאב,אותךלקטועמצטערוואלטר
שלהעיקריהחלקאתנחמיץאחרת.ללכתחייביםאנחנו
.השלישיתהשורהבקצהלהתקערוצהלאאני.שלההלווייה
!הלכנו
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