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ַפ ְס ְט ִריגָ ָתא חוֹ לֵ ם
ַפ ְס ְט ִריגָ ָתא ְמ ַח ֵ ּי ְך ִּב ׁ ְשנָ תוֹ ,
ֶא ְס ֵּת ְרל ,אוֹ ַּבת דְּ מו ָּת ּה,
הוֹ לֶ כֶ ת ְּכמוֹ ָאזְּ ,כמוֹ ּ ַפ ַעם,
ִּבכְ תֹנֶ ת ַּבד ּ ְפ ׁשו ָּטה.

“סלַ ח לִ יָ ,אהוּב יָ ָקר!”
ְ
רוֹ כֶ נֶ ת ִהיא וְ אוֹ ֶמ ֶרת:
“א ֲהבָ ה – ל ֹא ְס ָתם אוֹ ְמ ִרים,
ַ
ת־א ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת”.
ְּכת ֶֹפ ֵ

בּ וֹ ִאי ,נִ בְ ַרח לְ וִ ינָ ה ָּכ ֵעת,
נִ ְת ַח ֵּתן ְּבלִ י ׁ ְש ִה ּיוֹ ת –
ֶא ְהיֶ ה ֻא ָּמןַ ,ח ָ ּיט ֻמ ְס ָמךְ,
ַא ֲחזִ יק ׁ ְשל ָֹשה ׁשוּלְ יוֹ ת.

ִה ֵ ּנה ֵהם ׁ ְשנֵ ֶיהם ַעל ַה ּסוּס,
ַה ִאם יִ ְת ָחר ּו ָּברוּחוֹ ת?
ַפ ְס ְט ִריגָ ָתא יוֹ ׁ ֵשב ֵמ ָאחוֹ ר,
ֶא ְס ֵּתר ַמ ֲחזִ ָיקה ַּב ּמוֹ ׁ ְשכוֹ ת.

הוּא ָקםִ ,מ ְתנַ ּׁ ֵשף הוּא וְ ָרץ,
ֵאיפֹה ִהיא ַהבּ וֹ ַר ַחת?
י־שם,
ֲאבָ ל ֶא ְס ֵּתר נֶ ֱעלֶ ֶמת ֵא ׁ ָ
ַּב ָּמקוֹ ם בּ וֹ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זוֹ ַר ַחת.

ֶח ֶר ׁש ֵאלָ יו ִהיא ּפוֹ ַס ַעת,
ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת ,יְ ֵח ָפה.
ֶ ּג ׁ ֶשם ַמאי וְ ֵע ֶ ׂשב לַ ח,
נִ יחוֹ חוֹ ת נְ עו ֵּרי גּ ו ָּפ ּה.

וְ הוּא – ְמ ַח ֵ ּי ְךְ ,מ ֻא ּׁ ָשר:
“כ ָּמה טוֹ ב ׁ ֶש ָּבאת ֵאלַ י,
ַּ
ִּבגְ לַ ל ַ ּג ְעגּ ו ַּע וְ ַצ ַער,
ִּכ ְמ ַעט נָ ַטלְ ִּתי ַח ַ ּיי.

ֹאפי ו ְּתבַ ּׁ ְשלִ י,
ַא ְּת ּת ִ
ִּתלְ ְּב ׁ ִשי ְּכתֹנֶ ת ׁ ֵש ׁש.
ֲאנִ י ַּב ִּתינוֹ ק ֲא ַט ּ ֵפל
וְ ֵע ִצים לַ ַּתנּ וּר ֲאקוֹ ׁ ֵש ׁש”.

הוֹ ּפ! הוֹ ּפ! “אוֹ יֲ ,אנִ י נוֹ ֵפל!” –
ֶא ְס ֵּתר ֵאינֶ ָ ּנה ׁשוֹ ַמ ַעת –
ְט ַראח! הוּא נִ ְמ ָרח ַעל ַה ַ ּק ְר ַקע,
דָּ ם ָּב ַאףָ ,ה ַעיִ ן דּ וֹ ַמ ַעת.

נֶ ֱאנָ ח ַפ ְס ְט ִריגָ ָתא ֵמע ֶֹמק ׁ ְשנָ תוֹ :
“א ַּב ְד ִּת ְ
יך ׁשוּבֲ ,אהוּבָ ה,
ִ
וְ ַט ַ ּוס ַה ָ ּז ָהב ַאף הוּא ׁשוּב ִא ֵּבד
נוֹ ָצה ַא ַחת זְ ֻה ָּבה”.
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לא רק אסתר מתקשה לישון .גם שנתו של פסטריגתא טרופה .בחלומו מתגלה אסתר אהובתו כפי שהיא זכורה לו עוד טרם
(“מא ָיאווע
שנלקחה לארמון המלך ,נערה פשוטת הליכות ,יפהפייה שניחוחות גופה – ריחות גשמי האביב של חודש מאי ַ
רעגן”) – מהלכים עליו קסם משכר .חלומו של שוליית החייטים אינו מתמצה במימוש האהבה ,שמנקודת מבטו פירושה
מיסוּדה בדרך המסורתית של חתונה .לתוכנית הנישואין מצטרפת גם משאלת עתיד של קידום מקצועי בווינה ,עיר
האפשרויות הבלתי מוגבלות :הוא יהיה אז אומן ורב־חייטים (“מײַנסטער”) ולצדו יעבדו שלושה עוזרים – ממש כמותו ,כפי
שהוא עצמו מתפרנס לפי שעה .גם תמונת התא המשפחתי המצטיירת לפסטריגתא בחלומו היא שמרנית וזעיר־בורגנית:
האשה תישאר בבית – תלד ,תבשל ותאפה; ואילו הוא ,הגבר ,יפנק אותה בבגדים נאים ,יסייע לה בגידול התינוק ויקבל
על עצמו את המלאכה הקשה של חטיבת עצים לחימום ולבישול .תמונת עתיד זו אינה הולמת כמובן את אופייה המשוחרר
וה”פמיניסטי” של אסתר – היא זו שמהתלת בו ובורחת ,היא זו שרוכבת על הסוס ומחזיקה במושכות .פסטריגתא הוא
שיושב מאחור ,ספק נגרר ,וסופו שנופל מן הסוס הדוהר ומוטח ארצה בביזיון .הטווס הפורח באוויר ונוצת זהב הנושרת
מזנבו המפואר מסמלים את שברו של החלום.
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