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אנה ִסויְרְשִצ'ינְְסָקה

סכין גילוח

ָך י ּבְ ַגְדּתִ ּבָ
ר, ֵאיזֹו ֲהָקָלה. ֵאיֶזה ֹאׁשֶ

ֵנינּו ַמח ׁשְ ָהָבה ִנׂשְ
ַעם. מֹו ּפַ ָבר אּוַכל ֶלֱאֹהב אֹוְתָך ּכְ ו ּכְ י ַעְכׁשָ ּכִ

ֵנינּו, ַמח ׁשְ ָהָבה ִנׂשְ
ָך, ָהִייִתי ֻמְכָרָחה ִלְבּגֹד ּבְ ׁשֶ

ּטֹוֵבַע  מֹו ׁשֶ ּכְ
ּלּוַח. ין ּגִ ַסּכִ ֻמְכָרח ְלֵהָאֵחז ּבְ

ֲאִני ׂשֹוֵנאת אֹוְתָך,
ָך י ּבְ ַגְדּתִ ּבָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֵנינּו, ַמח ׁשְ ָהָבה ִנׂשְ

ֲאִני ׂשֹוֵנאת אֹוְתָך. ׁשֶ

ַמְּתָת

י ֹלא ָאז, ִקְרּבִ ֱאֶמת ּבְ ָת ּבֶ ַמּתְ
ג אֹוִתי. ַאֵחר ִעּנֵ ׁשֶ ּכְ

י, ִקְרּבִ ָת ּבְ ַמּתְ
ַאֵחר ִהְכִאיב ִלי. ׁשֶ ּכְ
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בגן העדן של הפיהוק

רּוָעה ּוְמַפֶהֶקת ֲאִני ׂשְ
ִחיַרִים קּוָעה ַעד ַהּנְ ׁשְ

ַעם ָחת, ֲחַסר ַהּטַ ׁשְ ג, ַהּמֻ ַעּנֵ ַגן ָהֵעֶדן ַהּמְ ּבְ
הּוק. ל ַהּפִ ׁשֶ

תיאטרון של צופה אחד

מֹו ִמּוֹוְדָקה, אּוׁשֹו ּכְ ר ִמּיֵ ּכֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ
ֵיאּוׁשֹו, ֶאה ּבְ הּוא ּגֵ

ר ָעָליו ְלֹלא ֲהפּוָגה ְמַדּבֵ
ִעם ָעְצמֹו

ִריַקת מֹוְרְפיּום מֹו ִמּזְ ָהמּום ּכְ
ִלְפֵני ִנּתּוַח,

ר. ָ ְמַעט ְמֻאּשׁ ּכִ

ֶרְך, ּבֹוֶכה, ּפֹוֵכר ָיַדִים, ּכֹוֵרַע ּבֶ
ה, ִרְצּפָ ֵמִטיַח ֹראׁש ּבָ

ם. עֹות ַעד זֹוב ּדָ ק ֶאת ָהֶאְצּבָ נֹוׁשֵ

ְוָכל ֶזה ָצִריְך ְלָהִביא ֲהָקָלה,
ְלָחן ָמִגי, ּפֻ

ִטּפּול ְרפּוִאי.

בֹוָהה, ָרָמה ּגְ ַאְטרֹון אֹוֶתְנִטי ּבְ ּתֵ
ְחָקן הּוא ַהּצֹוֶפה, ּבֹו ַהּשַׂ ׁשֶ

ִניָסה עֹוֶלה הֹון ּתֹוָעפֹות. ְוַכְרִטיס ַהּכְ
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אהבה עם הפי אנד

ָאנּו אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה
ר ְוָהֵאׁש. מֹו ַהּנֵ ּכְ

נושכים זה את זה

נּו ּלָ ָנאֹות ׁשֶ י ַהּשְׂ ּתֵ ׁשְ
כֹות זֹו ֶאת זֹו נֹוׁשְ

ִים ְלָבנֹות ְיֵפהִפּיֹות. ּנַ ׁשִ ּבְ

העיקר זה ההומור

חֹוק, ֶלת ִמּצְ ְלּגֶ ֲאִני ִמְתּגַ
ק ָעְמִדי ַעל ֶחֶבל ּדַ ּבְ

הֹום. י ּתְ ַעל ּפִ

ל ִלְצֹחק, ֶאְחּדַ ׁשֶ ּכְ
ֶאּפֹל

אי רוגַע

ין ָהֵעִצים ד ּבֵ ה ְמַרּפֵ ַאּתָ
ֵקן ְלַאֲהָבֵתנּו.

. ָרִחים ָרַמְסּתָ ה ּפְ ּמָ ט, ּכַ ַהּבֵ

לידה קשה

י ְיכֹוָלה ֵאיֶנּנִ
ְעּגּוִעים. ָלֶלֶדת ּגַ

ב ַעל ָחִזי ֵ ר ִהְתַיּשׁ ָהֹאׁשֶ
ְוהּוא חֹוֵנק.
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אהיה עובדת ניקיון בבתי שימוש

ְלֵעת ִזְקָנה ֶאֱהֶיה
ּמּוׁש. י ׁשִ ָבּתֵ יֹון ּבְ עֹוֶבֶדת ִנּקָ

יֵרי ַהֲעָרָכה ֶאְכּתֹב ׁשִ
ַלּגּוָפִנּיֹות

ֵני ֲאָפִסים. מֹו ׁשְ ּכְ

ֶאְלַמד ִלְהיֹות ֲעָנָוה
ים, ּיִ ַעִים ָהֱאנֹוׁשִ ְלּפּוִחּיֹות ְוַהּמֵ ַ י ַהּשׁ ַלּפֵ ּכְ

י. ּנִ ַהֲחָכִמים ְלֵאין ֲעֹרְך ִמּמֶ

יֹום ֶאָחד אּוַלי
ֵני ָהֲאָפִסים ָיבֹוא ֶאל ׁשְ

יֹוֶגֶנס. יִניָקן ּדְ ַהּצִ
י ט ִאּתִ אּוַלי ְיַפְטּפֵ

ַעִים — ְלּפּוִחית ְוַהּמֵ ַ ַעל ֲאחֹות ַהּשׁ
ֶפׁש ַהּנֶ

מפולנית דוד וינפלד


