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        מרוצ׳סטרמרוצ׳סטרמרוצ׳סטרמרוצ׳סטר    הרוזןהרוזןהרוזןהרוזן, , , , וילמוטוילמוטוילמוטוילמוט    ג׳וןג׳וןג׳וןג׳ון

        

        

        דילדודילדודילדודילדו    סניורסניורסניורסניור
        
        

   ַהֵחן ַרַּבת ְּגִלָּיהַאנְ  ְּגִבירֹות! הוֹ 

   ְלִהְתַחְנֵחן ַמְרּבֹות ַהֻּדָּכִסית לאֶ ׁשֶ 

 ְּבָירּום־הֹודוֹ  ַּבּמֹוָפע ִהְבַחְנֶּתן ַהִאם

  ? ִּדיְלּדוֹ  ִסְניֹור ּוְׁשמוֹ  ִאיַטְלִקי ָאִציל
  

   ַהֻּדָּכִסית ָּפַמְלַית ִעם ִנְמָנה הּוא

  , ִהְסִּכית ְוִלְצָרֶכיהָ  ְּבָיָדּה ִסַּיע הּוא

ְלַבּדוֹ  ַלֻּדָּכס ְּתׁשּוָקָתּה ַעָּתה ַא 

  . ִּדיְלּדוֹ  ְּבִסְניֹור ֹצֶר עֹוד ָלּה ְוֵאין
  

   ַהָּקדֹוׁש יְמס'גֵ  ִּבְרחֹוב, ֵמַהְּצָלב ַהְרֵחק א

 ְוִלְרֹּכׁש ְלַפְרֵּכס ְלָׁשם ְּכֶׁשָּתׁשּובּו

                                   ְוִדְבֵרי־ֲחמּודֹות ְּבָׂשִמים, ּפּוְדָרה ִמיֵני

  .ִּדיְלּדוֹ  ְּבִסְניֹור ,ּבוֹ  ִּתְפְּגׁשּו אּוַלי
  

  ַמָּבט ּבוֹ  ִּתְּתנּו א ְּתִחָּלה ִּכי ֶאְפָׁשר

                          ְמֻחָּיט ֶׁשֵאינוֹ  ְמִעיל־עֹור ְלגּופוֹ  ִּכי

א ִּתְתַוְּדעּו ַרק ִאם ַאַמְחַמּדוֹ  ִלְמ                                           

  .ִּדיְלּדוֹ  ִסְניֹור ִּבְפֵני ְּבִיְרָאה ִּתְׁשַּתְּטחּו
  

  ִמְבָצָרּה ֶאת ָהֵאל ִיְנֹצר, ִמָּסאּוֵתְסק ְּגִבְרִּתי

   ַלֲחֵצָרּה ְּכֶׁשָּבא ִּבְגֵדי־ָסֵטן ִהְלִּביַׁשּתּו

א הּוא, ֲאִציִלים ֵּבין ָנבֹו ָקְדקֹודוֹ  ֶאת ָזַקר   

  .ִּדיְלּדוֹ  ִסְניֹור הּוא ָצנּועַ  ֹּכה ַּבְרָנׁש

  

  ִלְפֹגעַ  ַּכָּוָנה ְּבִלי, ִמָּסאפֹוק ְּגִבְרֵּתנּו
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  ַהְּזרֹועַ  ַּתַחת ַהָּזר ֶאת ֶהְחִּביָאה

ְּבָעְמּדוֹ  ֶׁשִּפְתאֹום ִהְבִחיָנה, ֶּבִטי ֵליִדי ַא, 

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור ֶאת ּהֵמִאּמָ  ָאז ָּגְנָבה
  

  – אֹוְמִרים ֵיׁש', ִמַפְלמּות ַהֻּדָּכִסית

  – ֶמִׁשי־ִׁשיָרִאין ְמָׁשְרֶתיהָ  ֶאת ַהַּמְלִּביָׁשה

  ַחְסּדוֹ  ָיְדָעה ַרק לּו ְּבהֹוָצָאה ַלֲחֹס ָיְכָלה

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור, ֶזה ַמֲעָלִלים ַרב ֶׁשל
  

  ֵמֵרְיף ַהֻּדָּכִסית ַהְּגִביר אֹותוֹ  ִּבְזכּות

  ֵהיֵטב ִהְתּגֹוְנָנה נָֻּולַהְּמ  ֶהִריס ְּכֶנֶגד

 ָידוֹ  ְוַעל ַהָּכִרית ִעם אֹותוֹ  ָחְנָקה ִּכְמַעט

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור ֶאת ִלָּבּה ֶאל ִהיא ִאְּמָצה
  

  ָוֹכל ִמָּכל ֲחסּוָדה ִמְקִליְבֵלְנד ָהַעְלָמה

   ַּכחֹול ַרִּבים ְזָרִגים, ְזָרִגים ִרּבֹוא ָיְדָעה ּוְכָבר

   ְּגַדְלֹּדל ָהַפ חֹוָרּה ּוִחּכ ֵמֹרב ַעָּתה

  .ִּדיְלּדוֹ  ִסְניֹור זּוַלת – ָּדָבר ְיַמְּלאוֹ  א
  

                     ְלַטֵּכס ֶזה ְכִסיסטַ  ָלְמדּו ְמֻעָּדנֹות ֻּדָּכִסיֹות

                   – ְלַעֵּכס ֵיׁש ְּכִסיִלים ִּבְפֵני טֹוב ַזִין ְּכִלי ֲעבּור

א ַא סֹודוֹ  ַעל ִּכי ָיְדעּו לּו, ֹזאת ִריכֹותצְ  ָהיּו   

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור ְּכמוֹ  ִלְׁשֹמר ֵמיִטיב ִאיׁש ֵאין
  

  ַנֲעָלה ֹּכה ִנְרֵאית ִמּמֹוֵדָנה ַהֻּדָּכִסית

ִלְבִעיָלה ְנתּוָנה ְּתׁשּוָקָתּה ָּכל ַא  

  ֲחָׁשדֹות ֶּבָהמֹון ְלעֹוֵרר א ּוְכֵדי

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור ֶאת ְלָׁשְמָרּה ִמְּנָתה
  

  )?ְׁשָמּה ֶאת ָׁשַמע א ִמי (ֻּכִּסית ְלֵבית ַהֻּדָּכִסית

  .ֵאיָמה ּוְמִטיַלת ַקְטָלִנית ִהיא: אֹוְמִרים

  ִמְּלַבּדוֹ  ּדֹוד ַאף ָלּה ִיָּׁשֵאר ְּכֶׁשא

 .ִּדיְלּדוֹ  ַּבִּסְניֹור ִהיא ִּתְסַּתֵּפק ָאז אוֹ 
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  קֹוָמה ְּגַבּה ְוֶטְמְּפל, ן־ָּדםֶׁשְלּדוֹ , ָהַוְרד־ָּדם

  ,ָמהְזַמן־ ֶזה ִמַּוְיְטהֹול ֵהָעְדרוֹ  ַעל מֹוִחים

   ְּכבֹודוֹ  ְּבֵׁשם ִנְׁשַּבע ֶּבְרָנְרד ִסְניֹור ֲאַזי

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור ֶאת – ַאְרצוֹ  ֶּבן ֶאת ָיִׁשיב ִּכי
  

   ְמיֶֻּתֶרת ְלהֹוד־ַמְלכּותוֹ  ָהַוְרד ּדֹול

  : ְלֶזֶרג ִהיא ְזקּוָקה ַא בָרקּו ִּפיהָ 

  , ִהָּוְלדוֹ  ִּכְביֹום ַהָּבׂשּום ּכּוָסּה ֶאת

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהִּסְניֹור ָלּה ְלַהְסִניף ִיְׂשַמח
  

  ָּפָניו ַעל ֶׁשִחּיּו ַהָּקמּוט ַאְלָּבן ֵסְנט

  ְלָפָניו הֹוֵל טֹוב ְּכִאיׁש ְׁשמוֹ 

  ְלֶּפְרּגוֹ  ָיָצא ְּפֵאר ְּבֶמְרֶּכֶבת

  .ִּדיְלּדוֹ  ִסְניֹור ִעם ַצח ֲאִויר ְנֹׁשםלִ 
  

  ִּבְׁשמוֹ ַהִּסְניֹור  ֶאת ַהְּגִביִרים ִהִּכירּו לּו

  ְלִמְׁשַמְרּתֹו  ְנֵׁשיֶהם ֶאת ַמְפִקיִדים ֵהם ָהיּו

ְלֵאידוֹ  ַקְרַנִים זּוג – ָעְנׁשוֹ  ֶזה ֵהן – ָנָבל ָּכל ַא  

  .ִּדיְלּדוֹ  ְוַאְחָינוֹ  ַאִּפיְפיֹור'ּתָ  ָׂשַרף ִּכי ַעל
  

 ִנחֹוָחּה ַּכִּציץ – ִקיִליְגרּו ּתֹום ֶאֶׁשת

   ִּפיָחה ִהְפִריָחה ִסְניֹור אֹותוֹ  ְלַמְרֶאה

 ִלְכבֹודוֹ  – ַהְׁשֵפָלה ְּכִמְנַהג – ִׁשהּוק הֹוִסיָפה ַאף

  .ִּדיְלּדוֹ  ָואן ֲאדֹון, ְלַאְנְּגִלָּיה ׁשּוְב ָּברּו: ֵלאֹמר
  

             ֶעֶרב ִעם הּוא ִהִּגיעַ  סְּבִנימּו לַ ַקֹוְקִּפיט

  ַהֶחֶרב ֶאת הּוא ָׁשַלף ַהְיֵפהִפָּיה ַנְיט ְגֶבֶרת מּול

  ,ָקאזוֹ  ַקִּפיָטן ִעם ְסטּוץ זֹוֶמֶמת ֲאִני: ָאְמָרה

  .ִּדיְלּדוֹ  ַהּטֹוב ִאיִׁשי, ְּבַיְׁשָבִני ַאְּפ ְוִעם
  
  ֵער ְוַגם ְוֵאיָתן ִאֵּלם ִּסְניֹורהַ 

   ֵנר ִמין ֵאיֶזה אוֹ  ֶאְצַּבע אוֹ  ֶּגֶזר ְּכמוֹ 

  ִמְּלַבּדוֹ  ְּכִלי ָּכל ֵאפֹוא ַהְׁשִליכּו
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  ִּדיְלּדֹו      ַהִּסְניֹור ֶאת ְוַקְּלסּו ַׁשְּבחּו
        

  ּוֶבן־ַׁשַחץ ַרְבְרָבן, ָקאזוֹ  ָהרֹוֵזן

  ַׁשַחת ֱאֵלי ִּסְניֹור'ּתַ  ִיְׁשַלח ִּכי ִנְׁשַּבע

ְּבַחְדרוֹ  ֵּגרִהְסּתַ  ַהּבּוָׁשה ֵמֹרב ַא –  

  ִּדיְלּדֹו  ְלִסְניֹור ַהָּבָׂשר ִיְׁשֶוה א
  

  , ֶּבָעָבר ְרצּוִיים, ְלֵאין־ְסֹפר ְזָרִגים

  .ַמֲעָבר ֵאין ַא ַהַּׁשַער ַעל ִמְתַּדְּפִקים

   ָלֲאדֹון ִחּכּו ֵהם, רֹוְתְתים, רֹוְתִחים

   ִּדיְלּדֹו ַהִּסיְניֹור ַעל ִהְתַנְּפלּו ּוְכֵׁשִדים
  

   ָהְׁשַל ָאז ָזר אֹותוֹ  ְוֻאְמָלל ָעֵיף

ְמֻׁשָּלח ָהמֹון ֵּבין, ָּפאל־ָמאל ְלֹאֶר  

  :ִנְפָחדֹות ָנִׁשים קֹול ְוַחּלֹון ְּתִריס ּוְבָכל

    !"ִּדיְלּדוֹ  ִסְניֹור ֶאת, ִסְניֹור ֶאת ַהִּצילּו"
  

  ָרם ִּבְצחֹוק ,ִּפְתאֹום ָּכ ,ָּפְרָצה ַסְנִדיס ֵליִדי

  ִּבְמרּוָצָתם ִמְתנֹוְדִדים ְּבֵני־ֲאָׁשִכים ָתּהִּבְראוֹ 

  – ָּכְבדוֹ ְמלֹוא  – ִמְׁשָקָלם ַהָּיִריב ֶאת ִעֵּכב לּוֵלא

  .          ִּדיְלּדוֹ  ְלִסְניֹור ,ָוָמר ַרע לוֹ  ָהָיה ָאז
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