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מתייחסלאכבראחדאףהרעשנית,המשואות

ונעלם".הולךעולםעצוב.דיוזהישראללפרסי
שלף?החלוםמה

יכו־כברחלומותאיזהחלומות.לי"אין
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$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$מיוםלחיותרוצהאניבגילי?לילהיות

הנכדיםאתולראותבסדריהיושכולםליום,

גדלים".שלי
שלך?הביוגרפיהאתלכתוםחשכת

אספרואנינשבאחדשיוםחלמנוואני"נדב

שליהשיריםקרה.לאזהאבליכתוב,והואלו
אניסוף,שלשיריםהמוןליישחיי.סיפורהם

ואתפרידה,שירישלשלםערבלעשותיכולה

כתבתי:כברבביוגרפיההאחרוןהמשפט

שלגומותשתיעםהאלוהיםלפני׳להתייצב

שמרנעמיקרועים׳.מיתריםשישהועםחן

שלללחןהעבריתהגרסהאתכתבה

כתבתיאניהזוהשורהאתאבלחג׳ידאקים,

השיר".כלנולדוממנה

הזאת?השורהאתבתכתמתי
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שאמאמפניקולינרייםזיכרונותליואיןבישלתילא

המסורתי"במובןפולנייההייתהלאשלי

עודכללהופיעולהמשיךובענווה,בנחתמה

השראה".וישלנונשמעהגרון

השםעםארכע,כגילמשצ׳צ׳יןארצהעלית
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זיכ־שוםליואיןבישלתילאמעולםמכובס

רונות

$TS1$זיכרונות$TS1$

$DN2$זיכרונות$DN2$הייתהלאשלישאמאמפניקולינריים

אישההייתההיאהמסורתי.במובןפולנייה

שנאהערב,ועדמבוקרשעבדהעצמאית

בתנורלשבת,חלהלאפותנהגהורקלבשל

הרגיעההבצקשלהלישההגז.עלשעמד
בכללאנימהביתיצאושהילדיםמאזאותה.
עיזיםוגבינתשעועיתעםאורזמבשלת.לא

אופחותזה,עגבנייה.עם

אוכלת".שאנימהיותר,
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ב־05מאמינהאניהקהל?עםקשר

מ־06ויותרעבודהשנות

לעומתהםמהתקליטים.
ביטחוןליהיהתמידהרשת?
עצמםבעדידברושהשירים

אותםלהפוךצריךושלא

במכיר־ולעסוקלסחורה
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(yesבאדיבות)צילומיםyes^הפרסומת

.־ז!?׳1111־

עמוד 4


