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יורי :

ַא ָאֲ ,אִני לֹא ָיֹכל ָלֶלֶכת ְלֵבית ֵסֶפר ַה.

ִמיָכֵאלַ :מה ָקָרה?
יורי ֲ :אִני לֹא ַמְר ִ"י! טב.
ִמיָכֵאלַ :א ָ$ה חֶלה?
יורי ֲ :אִני לֹא יֵדַע.
ח ! ַמה (ֵאב ְלָ'?
ִמיָכֵאלֵ :אי* ְלָ' ֹ
יורי ַ :ה ֹ(לֵ( .אב ִלי ָהֹרא!ֲ( ,אבת ִלי ַהַָדִיֲ( ,אבת ִלי
ָהַרְגַלִי,
(ֲאבת ִלי ַה ִִ-ַ,יֲ( ,אִבי ִלי ַה ְִ,ריִרי.
(ֵאב ִלי ָ(ל ַה"../
ִמיָכֵאלָ :צִריְ' ְלַד ֵר ִע ִא ָ0אִ .היא רְפָאה ְוִהיא יַדַעת...
יורי ִ :א ָ0א ֹזאת ִא ָ0אְ ,ורֵפא ֶזה רֵפא!
ִמיָכֵאלֵ :י! עד ְזַמ*ֶ ,אְפ ָ!ר ָלֶלֶכת ְלרֵפא ִמ ְ! ָָ3חה ְ4ק ַ3ת
חִלי.
ֵי! ָ! ַ" ֵית ִמְרַקַחת  ,אַ/לי ַא ָ$ה ָצִריְ' ְ$רָ/פה?
יורי $ְ :רָ/פה? ֲאִני לֹא רֶצה ָלֶלֶכת ְל4ק ַ3ת חִלי.
ִמיָכֵאלַ :א ָ$ה ָאַמְר ַָ!ֶ $א ָ$ה חֶלה..
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אולגה :בוקר טוב!
יוריֵ :קר טב! ַ ֶֹקר ָ(ֲאָבה ִלי ַה ֶֶט* ַ(ָ ,אב ִלי ָהֹרא!,
ָ(ֲאבִ /לי ַהַָדִי ְוָהַרְגַלִי.
אולגהָ :יַדִי ְוַרְגַלִי...

!ָ .........ל!

מיכאל!ָ :ל אְלָגהַ ,מה ַא ְ $ע ָ5ה ֹ3ה?
אולגהֲ :אִני ֲ,אִני עֶבֶדת ֹ3ה.
חֶד! ָמָצאִתי ֲעבָדה
ַהְר ֵה ְזַמ* לֹא ָעַבְד ִ$יִ ,לְפֵני ֹ
ְקַפת חִלי.
ֵאיְ' ַא ָ$ה ַמְר ִ"י!?
ִמיָכֵאלֲ :אִני ַמְר ִ"י! ְמ4צָ*! ֲאִני ֵָ5מַח ֶ! ָָ0צאת ֲעבָדה.
ַ" ֶהֶלָנה ָהִא ָ,ה ֶ! ִ6י ,רְפָאה.
אְלָגהֵ :איֹפה ִהיא עֶבֶדת?
ִמיָכֵאלִ :היא עֶבֶדת ב....
יורי:

ַא ְֶ $מַד ְִרי ְ/מַד ְִריַ!ְ ...כְח ֲֶ ?$אִני חֶלה!

אולגהִ :מיָכֵאל ֵי! ְלָ' ֵ* ֶנְחָמדֲ ...אִני ח ֶ!ֶבת ֶ!ַא ָ$ה ִָריא.
יוריֲ :אָבל (ֶאֶבת ִלי ַהָדֲ .אִני לֹא ָיֹכל ָלֶלֶכת ְלֵבית ַה ֵֶ7פר.

ֲאִני לֹא ָיֹכל ִלְכ ֹ$ב.
ִמיָכֵאלֶ :רַגעֶ ,רַגעָ ..אַמְר ַָ!ֶ $הָד (ֶאֶבת ְלָ'ָ ,נכ*?
ָאַמְר ַָ!ֶ $א ָ$ה לֹא ָיֹכל ִלְכ ֹ$בָ ,נכ*?
ֲאִני ח ֵ!ב ֶ!ֲאִני יֵדַע ָל ָ0ה ַא ָ$ה חֶלה.
ְלִהְתָראת אְלָגה!
אְלָגהְ :לִהְתָראת!
ִמיָכֵאל :א!
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ִמיָכֵאלָ :הרְפָאה ָאְמָרה ֶ!ַא ָ$ה ִָריא.
יורי:
ַה"../

ֲאִני יֵדַע ֶ!ֲאִני חֶלהֲ ,אִני ַמְר ִ"י! לֹא טבֵ( ,אב ִלי

מיכאלֶ( :אֶבת ְלָ' ַהָד.
יורי:

ָנכ*.

מיכאל :אַ/לי ַא ָ$ה ַרק ח ֵ!ב ֶ!ַא ָ$ה חֶלה?
יוריֲ :אִני לֹא ח ֵ!בֲ ,אִני יֵדַע ֶ!ֲאִני חֶלה!!!
ִמיָכֵאלַ :מה ֵי! ָלֶכ ַה ְֵבית ַה ֵֶ7פר ?
ַמה ַא ֶ $לְמִדי ַה?
אַ/לי ֵי! ָלֶכ ִמְבָח* ָק ֶ!ה?
יוריֵ :איְ' ָיַדְע ָ?$
מיכאלָ :אַמְר ֶָ(!ֶ $אֶבת ְלָ' ַהָדָ ,נכ*?

