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הלנהֲ :אִני לֹא אֶהֶבת ֶאת י ִ ִיָ ,ק ֶה ַלֲע ת ְקִנת.
ַה! ְֶרַמְרֶקט ָמֵלא
ִמיָכֵאלֲ :אִני ֵ $#אֵהב ֶאת י ִ ִי#ִ ,י ַאֲחֵרי י ִ ִי
ָ(ָאה ַה ַ ָ(ת(ָ ַ (ְ .ת לֹא הְלִכי ָלֲעבָדהֶ ,אְפ ָר ָלנ ַח.
הלנהֲ :אָבל *ִ(ָ )ָ #אי ַלֲע ת ְקִנת
ִלְכבד ַ ָ(ת ְוַה! ְֶרַמְרֶקט ָמֵלא.
ִמיָכֵאלָ :ל ָ-ה לֹא ַלֲע ת ְקִנת ַ(ֲחנ ת ַהְקָטָנה ַעל ָיד ַה ַ(ִית?
הלנהַ :הֲחנ ת ַהְקָטָנה ַעל ָיד ַה ַ(ִית ְת ָחה
ְ(י ִ ִי ַרק ַעד ַה ָָעה 2.00
ְוַה! ְֶרַמְרֶקט ָת ַח ַעד ַה ָָעה 4.00
ִמיָכֵאלֵ(ְ :סֶדרֶ ,אְפ ָר ִלְקנת ֹה ַה ֹ#ל.
הלנהַ :א ָ4ה ָיֹכל ְלַהְז ִ#יר ִלי ַמה ֲאַנְחנ ְצִריִכי ִלְקנת?
ִמיָכֵאלֲ :אִני ָצִריְְ 5לַהְז ִ#יר ְלַָ ?5א ְ 4לֹא זֶכֶרת?
הלנהֲ :אִני זֶכֶרת! ֲאִני רָצה ֶלֱאפת ע ָגה ,
ֲאִני ְצִריָכה ַמְרִָ9ריָנהֶ ,קַמח(ֵ ,יִצי ְוִר ָ(ה.
ִמיָכֵאלַ :א ְ 4רָאה? ֵי ִלי עד ִס ָ(ה ֶלֱאֹהב ֶאת ַה ַ ָ(ת!
ַ ...א ְ 4אָפה ע ָגה.
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הלנהִ :מיָכֵאלֵ ,איְ $זַמֲ ,$אַנְחנ ְצִריִכי ְלַמֵהר.
י ִ ִי ָקָצרְ ,וֵי עד ַהְר ֵ(ה ֲעבָדה.
ִמיָכֵאל :הלנהַ ,א ְ 4יַדַעת ֶאת ִמי ָרִאיִתי ?
הלנהֶ :את ִמי ָרִאיָת?
ִמיָכֵאלָ :רִאיִתי ֶאת אסתיַ ,ה ְֵכָנה ֵמַהָ:מה ָהְרִביִעית
ִנְכֶנֶסת ַל! ְֶרַמְרֶקט.
הלנהֵ :איֹפה ִהיא?
מאָלה...
ִמיָכֵאלִ :היא ָהְלָכה ָי ָרַ ,אַחר ְָ 5ְ#יִמיָנ;ַ ,אַחר ָֹ ְ 5ְ#
הלנהְ :וֵאיֹפה ִהיא ַעְכ ָו?
ַעְכ ָו ֲאִני ֹה...
הלנה :שלו
אסתי :שלו
הלנהַ :מה ְלֵמְ?5
אסתי :טבָ4 ,דה.
הלנהַ 9ַ :א ְ 4ע ָ ה ְקִנת ְ(י ִ ִי?
אסתי :לֹאֲ ,אִני ע ָ ה ְקִנת ְ(י ֲחִמי ִיֲ ,אָבל ַָכְח ִ4י ִלְקנת ַיִי$
ְל ַ ָ(ת.
ִמיָכֵאלַ :יִיְ $ל ַ ָ(ת? ֲאִני ֶתה ַיִי $לֹא ַרק ְ( ַ ָ(ת.

אסתיֲ :אָבל ְל ַ ָ(ת ְצִריִכי ַיִיָ $מתק ַלִ. =:
מיכאלַ :יִיָ $מתק ַלִ? =:
אסתי(ָ ַ (ְ ,$#ֵ :ת ע ִ י ִק=  ַעל ַהִַי. $
ְ( ַ ָ(ת ֵי ִ ְמָחהְ ,וִל ְ4ת ַיִיֹ $זאת ְַ ִ 9מָחה.
ִמיָכֵאלַ :א ְ 4רָאה ,הלנהִ ,הֵ>ה עד ִס ָ(ה ֶלֱאֹהב ֶאת ַה ַ ָ(ת...
ֲאִני רֶצה ִלְקנת ַיִיָ $מתק ַלִ. =:
ֵאיֶזה ַיִיִ $לְקנת?
אסתיֶ :זה ַיִי $זל טב ָמתק.
ִמיָכֵאלְ :וֶזהֶ ,זה ַיִי $טב? ַמה ַה ְִ-חיר ֶל ַהִַיַ $הֶ?ה?
אסתיֶ :זה ַיִיָ $יָקר.
הלנהַ :א ְֶ 4יכִלי ְלִה ֵָאר ָ#אַ ,$על ָיד ַה ֶַ @=ָ-ל ַהֵינת.
ֲאִני הֶלֶכת ִלְקנת ַח)ת.
אסתיֵ(ְ :סֶדר! ַמֵהר הלנהְ ,צִריִכי ִלְקנת ַח)ת ְל ַ ָ(ת!
ִאי ֶאְפ ָר ְלַק ֵ(ל ֶאת ַה ַ ָ(ת ְ(ִלי ַח)ת.
הלנהֶ :אְפ ָר ְלִה ֵָג ַאַחר ַָ 5ְ#על ָיד ַה*ָ :ה.
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ִמיָכֵאל :אסתיַ ,א ֶ 4ע ִ י ִק=  ְ( ַ ָ(ת ,
ַא ְ 4קָנה ַח)תַ ,מה ַא ֶ 4ע ִ י עד ִלְכבד ַ ָ(ת?
אסתיֶ(ְ :עֶרב ַ ָ(תֶ ,אְצֵלנ ַ( ֵ(ית ַעל ַה *ְלָח,$

ַמ ָה ְלָבָנהֵ ,נרת ַ ָ(תַ ,יִיַ ,$ח)ת.
ִ=ָ ..גיBַ (ַ ...ר...
ִמיָכֵאלֶ :אְצְלֶכ ֳאָכִלי ַהְר ֵ(ה ְ( ַ ָ(ת,
ַא ֶ 4לֹא ְ(ִדיֶאָטה?
אסתי(ָ ַ (ְ :ת ִאי ֶאְפ ָר ִלְהית ְ(ִדיֶאָטה.
ֲאִני אֶהֶבת ֶאת י ַה ַ ָ(תִ ,ע ַהַח)תַ ,הִַיְ ,$וַהֵ>רת.
ֶ=ִני חֵזר ַה ַ(ְיָתה ִמ ֵ(ית ַה ְֶ#נֶסת,
אֵמר " ַ ָ(ת ָל"ַ ,אַחר ֲָ 5ְ#אַנְחנ אְכִלי
ַ ָ(תִ ָ ,רי ְזִמירת ַ ָ(ת,
ֶַ(ְ 9עֶרב ַ ָ(תְ ,וַג ְ(י ַ ָ(ת.
ֵי ִלי ַרְעיַ :$א ְֶ 4יכִלי ָלבא ָמָחר ְוֶלֱאֹכל ֶאְצֵלנ
ְסע ַדת ַ ַ(ת.
ִמיָכֵאלָ4 :דה ַר ָ(ה ָ4 ,דה ַר ָ(ה.
הלנהָ :לַקְח ִ4י ַח)ת ְל ַ ָ(תִ .מיָכֵאלֶ ,הְחַלְט ֵָ 4איֶזה ַיִיִ $לְקנת?
ִמיָכֵאלִ :הֵ>הָ ,לַקְח ִ4י ַיִיָ $מתק ְוטב.
ַא ְ 4יַדַעתָ ,מָחר ֲאַנְחנ אְכִלי ְסע ַדת ַ ָ(ת
ֵאֶצל אסתי ְוָדִני.
הלנהְ :סע ַדת ַ ָ(ת ֵאֶצל אסתי ְוָדִני?
אסתיָ :מָחר ַא ֳֶ 4אָכִלי ֶאְצֵלנ ְסע ַדת ַ ָ(ת.
הלנהָ4 :דה ַר ָ(ה
ִמיָכֵאלְ :לִהְתָראת ֶאְצְלֶכְ ,לִהְתָראת ָמָחר.
ַעְכ ָו ַא ְ 4רָאה  ,הלנהָ ,ל ָ-ה ֲאִני אֵהב ַא ְַ 4ה ַ ָ(ת?

