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אודי לזר

הניאנדרתל עם מכונת הכתיבה 

ַעְצָמן ּפֹוִרים ֵאיָנן ְמֹאֲהבֹות ּבְ ַהּצִ
דֹוָלה יָרה ּגְ ָלֵכן ֵהן ְמֵלאֹות ׁשִ

ָך, ִהיא ָאְמָרה ּלְ ֹכָעִרים ׁשֶ ָרִטים ַהּמְ ְפִסיק ִעם ַהּסְ ַרק ּתַ

ֵצה ָהַאְנֶטָנה ַעל ְזכּוָתם ָהעֹוְרִבים עֹוְמִדים ִמּקְ
ֶמׁש ִראׁשֹוָנה ְלַהְכִריז ַעל ׁשֶ

ה ַמְנַיאק, הּוא ָאַמר ַאּתָ הּו, ַרק ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ַאּתָ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ּלָ ּכֻ

י ְרּתִ ִהּכַ ָצן ׁשֶ רּות ִעם ַקּבְ ָבר ִראׁשֹון ָעִליִתי ְלמֹוִנית ׁשֵ ּדָ
י אֹותֹו ַאְלּתִ ים, ׁשָ ּמִ ּוָמַתי ַנְפִסיק ִעם ַהּסַ

ַצח, ָאַמר ָערֹות ֵמַהּמֵ לּו ִלי ׂשְ ְגּדְ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ע ָאַמר ּגָ ׁשֻ ד, ַאְבָרָהם ַהּמְ ּיָ ִביא ִלי ּבַ ַעת ַהּזֹאת ּתָ ּגַ ׁשֻ ַהּמְ ֵצא ֵמַהֶחֶדר, ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ּתֵ

ָצן – ם הּוא ַקּבְ ה ְוָאִחיו – ּגַ ָצן ַרְגלֹו ָהְיָתה ֲחבּוׁשָ אֹותֹו ַקּבְ
ְדָרָכה י. ְמכֹוִנית ָעְלָתה ַעל ַהּמִ ָאֶלְנּבִ ֶות ּבְ ְדַרס ַלּמָ ּנִ ר ִלי ׁשֶ ִסּפֵ

ַאל. ָבר, ׁשָ ֶזה ּדָ ֵאיְך קֹוָרה ּכָ

י, ֲאָבל ָאה ָלעֹוָלם, ָאְמָרה ִאּמִ ּלֹא ָהִייִתי ּבָ יֹוֵתר טֹוב ׁשֶ
ָדִאי ָכִדים ֶזה ָהָיה ּכְ ִביְלָך ְוָאִחיָך ְוַהּנְ ׁשְ ּבִ
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יֶזְנגֹוף ֶסְנֶטר ָבר ִמּדִ ָצִנים ָהֵהם ֶנֶעְלמּו ֶזה ִמּכְ ּבְ ַהּקַ
ֵהם ֶהְחִליפּו ָיַדִים יד ׁשֶ ר ְלַהּגִ ֶאְפׁשָ

ה קֹום, ִהיא ָלֲחׁשָ ִדּיּוק ַלּמָ קֹום, ּבְ ִדּיּוק ַלּמָ יַע ִלי ּבְ ה ַמּגִ ַאּתָ

ְנסּות ִויִציָאה ל ִהּכָ ָצִנים ׁשֶ נּו ַקּבְ ּלָ ָיא ֲאֹדָני, ֵאיְך ּכֻ
ֶזה ַרְנס. ַהּכֹל ּכֹוֵלל ּבְ ּפֹוִרים ְוַרְקָדֵני ַהּטְ ּכֹוֵלל ַהּצִ

ִביֵלנּו. ׁשְ ֵסֶתר. ֵהן עֹוְבדֹות ּבִ רּוטֹות ֶנֱעָרמֹות ּבְ ְוַהּפְ

ם ּוֵמת. ּלָ ְנְסָיה, ָאַמר ּדֹוִדי ְמׁשֻ ֲאִני חֹוֵסְך ַלּפֶ

אִתי  ִביֵלְך ּבָ ׁשְ י ְלַעְצִמי, ּבִ י, ָיַדְעּתִ ל ַחּיַ ה ׁשֶ ָ ַאּתְ ָהִאּשׁ
ק. ַאּתְ ִבים ְלַנּתֵ ָהִיינּו ַחּיָ ָלעֹוָלם. ֶזה ַרק ֶהְגיֹוִני ׁשֶ

ְמַעט. ְמַעט. ּכִ ְזּתְ ֶאת ַעְצֵמְך, ֲאִני ּכִ ּפַ ִאׁשְ

ל ַקו ָחֵמׁש. ֲחָנה ׁשֶ ּתַ ִסיִכי ֶאָחד ּבַ ֶקל! ָצַרח ָעַלי ּפְ ִביא ִלי ׁשֶ ֶקל! ּתָ ִביא ִלי ׁשֶ ּתָ
ְרק. הּוא ָלַבׁש ֶוְסט ְמֻצֲעָצע יִעים ַלּלּוָנה ּפַ ַאל ֵאיְך ַמּגִ ר ְוהּוא ׁשָ י לֹו ֶעׂשֶ ָנַתּתִ

ֱאֶמת ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ַמה. הּו, ּבֶ ֶ ירּו ִלי ַמּשׁ ִהְזּכִ ַפִים ׁשֶ ּוַמּגָ

ין ַהֹחֶמר ְלֵבין ָהרּוַח: ַאְנדֹוִניִמי. ב ִקיצֹוִני ּבֵ ה ְלַמּצָ ָאה ִלי ִמּלָ ּבָ
ָכה: ִלית, ֶזה הֹוֵלְך ּכָ ַאְנּגְ ֵלם ּבְ יָנה ּוַבִית ׁשָ ָאה ִעם ַמְנּגִ ִהיא ּבָ

Andonimi, come back in through me
Rejoice yourself as someone else
Rejoice yourself as someone else
Come back in through me
Ta na na na na

ֱאֶמת. ִדּיּוק ַמה ֶזה אֹוֵמר, ֲאָבל ֶזה קֹוֵלַע, ּבֶ ֲאִני ֹלא ֵמִבין ּבְ


