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 מתי זה קרה?  יובל:

 אתמול בלילה.   יואב:

 זין.  יובל:

 זה מה שאני אומר לך.  יואב:

 זין.  יובל:

 חכה . . .   יואב:

 בשביל קטעים כאלה זה שווה.  יובל:

 חכה. . .   יואב:

 אני עשיתי פעם שליחות לשם . . .  יובל:

 כן?  יואב:

 ב שכן.אני . . .אני חוש  יובל:

 אם היית עושה לשם שליחות היית זוכר. זה ההוסטל שמה. . .  יואב:

 אה. . . לא זוכר.   יובל:

עכשיו אני עומד בפתח מחזיק את השקית של הסושי, ואני כולי  יואב:

 מים. . . 

 . . . היה גשם בן זונה אתמול . . . יובל:

 לפנים. אני מקבל ריח של סמים  בוםהדלת נפתחת ואז כאילו  יואב:

 כן? יובל:

 ועומד מולי איזה בחור משקפופר לבוש חולצה ומכנסיים קצרים.  יואב:

 מת על הקטעים האלה. יובל:

עכשיו הבן זונה מסתכל עלי ושואל אותי: קלוט מה הוא שואל  יואב:

 אותי.

 מה? יובל:

 " אני נשבע לך, אנשים . . ?If it is raining outsideהוא שואל אותי, " יואב:

 הוא מדבר אנגלית. . . ובל:י

 הוא הולנדי או משהו. יואב:

 האירופאים האלה, אני נשבע לך . . .  יובל:

 אם יורד גשם בחוץ? ת'קולט? יואב:

 כשאתה עומד מולו רטוב. יובל:

 ת'קולט?  יואב:

 . . . מה אמרת לו? יובל:



 מה אמרתי לו?  יואב:

 כן. יובל:

 חייכתי כמו אהבל. יואב:

 . הא. . יובל:

 מה כבר יכולתי להגיד לו. . .? יואב:

 . . מת על הקטעים האלה. . .  יובל:

 עכשיו, הטמבל הזה . . .  יואב:

 . . .כן. . .  יובל:

 קורא לבחורה . . .   יואב:

 זאת ש . . .  יובל:

 כן.  יואב:

 נו . . .   יובל:

ורה עכשיו, אני עומד שם כמו מפגר. . . פתאום, אני רואה את הבח יואב:

 הזאת . . .

 אמק.-ססס יובל:

 כוסית של הלייף. . .  יואב:

 בן זונה. . .  יובל:

 עכשיו היא לבושה בוקסר וגופיית סבא כזאת . . . יואב:

 עם חזייה? יובל:

 איזה חזייה ואיזה בטיח. כלום, כלום.  יואב:

 איזה . . .   יובל:

 וכל פטמה אבטיח.  יואב:

 . . .נו . . .  יובל:

כשיו הבחור הזה קולט שאני מסתכל אז הוא מחייך אלי ועושה ע יואב:

 " ?She is ok, huhואומר לי ")מדגים ליובל( לי ככה 

 זונה? יובל:

חכה. קיצר, הוא לוקח ממני את השקית ומכניס אותי לתוך החדר  יואב:

 שלו. עכשיו אני מטפטף לו על כל המקום. 

 בת כמה היא? יובל:

 תיים . . .שלוש. לא יודע.לא יודע, עשרים וש יואב:

 ישראלית? יובל:

 חכה. יואב:



 אני אומר לך. . . יובל:

עכשיו, היא עומדת מולי, מחייכת אלי, אני מחייך בחזרה. והבחור  יואב:

 הזה סוגר עלי את הדלת. עכשיו אני חושב שהוא הולך לשלם לי. 

 ו. . . יובל:

 הוא לא מוצא את הארנק שלו.  יואב:

 זין.  יובל:

הוא מתחיל להשתגע. מתחיל להפוך את הדירה שלו. וצועק  אב:יו

 באנגלית שגנבו לו את הארנק. 

 וכל הזמן אתה עומד שם? יובל:

 כמו טמבל. . .  יואב:

 איזה קטע . . .  יובל:

הוא לא יודע מה לעשות. הוא מתחיל לשאול ת'בחורה אם היא  יואב:

יב כמו יודעת איפה הארנק שלו. מפה לשם, הם מתחילים לר

 מטורפים. 

 וכל הזמן אתה עומד שם. יובל:

 כמו מפגר. הוא צועק עליה היא צועקת עליו. יואב:

 באנגלית? יובל:

בהולנדית או גרמנית, לא יודע. מפה לשם הם רבים, צועקים. ואני  יואב:

 אין לי מושג מה לעשות. ואז קלוט מה קורה. . .

 מה? יובל:

 . והיא מרביצה לו . . .הוא תופס ומתחיל לנשק אותה יואב:

 אללה. . .-יא יובל:

עד שבסוף היא מפסיקה והם מתחילים להתחרמן כאילו אני לא  יואב:

קיצר הוא מפשיט  )פאוזה(דין. -שם. כלום. רואה ולא נראה. דני

 אותה . . .

 הא . . . יובל:

עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, לבקש ת'כסף, ללכת? אני לא  יואב:

 יודע. 

 אז מה עשית? יובל:

 כלום. עמדתי והסתכלתי עליהם.  יואב:

 ולא היה להם אכפת? יובל:

 לא. והם מזדיינים לי מול העיניים. הם עושים הכל.  יואב:



 ואתה עומד? יובל:

 בשלב מסוים אני מתיישב על הספה. יואב:

 זין.  יובל:

 נשבע לך. עכשיו עוברים איזה עשר דקות והם מחליפים  יואב:

 . תנוחות. .

 וכל הזמן אתה על הספה?  יובל:

כן . . . עכשיו מה שאני הולך להגיד לך אתה לא מספר לאף  יואב:

 אחד. 

 למי אני אספר?  יובל:

 כי . . . יואב:

 נו, אני לא מספר לאף אחד.   יובל:

 )פאוזה(

טוב, אז ככה. . .אני יושב שם על הספה ואז לא יודע למה אני  יואב:

 ת'חליפת סערה שלי. . .  מוריד. . . אני פותח 

 זין בעין. יובל:

 ואתה יודע . . . יואב:

 מה?  יובל:

 אוננתי. יואב:

 זיבי! יובל:

לא. אני נשבע לך!  אם הבני זונות האלה עושים מולי סקס למה  יואב:

 שאני לא יעשה ביד. זה עדיף מלראות פורנו, לא?

 ומה איתם? יובל:

 מה? יואב:

 מה הם עשו? יובל:

 זתומרת?מ' יואב:

 מה הם עשו?  יובל:

 )פאוזה(

 אתה לא מספר את זה לאף אחד, כן? יואב:

 לא מספר. יובל:

או קי. . . אז ככה. . . בשלב מסויים הבחורה קולטת שאני עם הזין  יואב:

 בחוץ. אז היא יוצאת ממנו ומתקרבת אלי. 

 לך תזדיין! יובל:



 בדיוק מה שעשיתי.  יואב:

 למה לי זה לא קורה? יובל:

 מפה לשם, היא עלי. . .עכשיו אני נשבע לך, יש לה גוף . . .וואו! יואב:

 אמק. -ססס יובל:

" ?she is ok, huhעכשיו הבחור הזה מסתכל עלינו ואומר לי " יואב:

פתאום, הוא הולך לאמבטיה, או לאיפה שלא יהיה ו. . . קלוט מה 

 אני אומר לך עכשיו. . . 

 מה? יובל:

 זונה הזה יש קעקוע של צלב קרס על התחת. אני קולט שלבן יואב:

 נאצי? יובל:

 ת'קולט. . .? מה היית עושה במקומי?   יואב:

 אני . . . לא יודע.  יובל:

ת'מבין, והבחורה הזאת קופצת כמו מטורפת. ואני מרגיש שאוטוטו  יואב:

 אני עומד . . . 

 . . . איזה . . . יובל:

 א את זה. . .עכשיו, לא יודע מאיפה הוא הבי יואב:

 מה? יובל:

 אני רואה שהוא מחזיק סכין קומנדו ביד. . .   יואב:

 . . .די, נו. אתה. . .   יובל:

 כמו של רמבו.  יואב:

 זין. . .  יובל:

  ”!You jews like to fuck us! You jews like to fuck the worldואומר לי: " יואב:

לעוף לשם אבל עכשיו הוא מתקרב אלי עם הסכין. ואני רוצה 

הבחורה, היא אוחזת בי חזק וממשיכה לקפוץ. אני לא יכול לזוז 

ועוד שנייה אני מתפוצץ. אני בטוח שהולכים לרצוח אותי. והיא 

 צורחת "יא, יא, יא!" ומתחילה לנשוך אותי בצוואר.

 כאילו היא ערפד. יובל:

סה אני מתחיל לצרוח. משתולל שם. מנכאילו היא פאקינג ערפד. ו יואב:

לצאת אבל לא יכול. בינתיים, הבחור הזה מתקרב לבחורה, אומר 

 מעיף אותהמוריד לה אגרוף לפנים. ו שאני לא מביןמשהו שלא ה

 גומר. ובאותו רגע אני קיבינימאט 

 ן! -זי יובל:



 עכשיו אני משפריץ לכל עבר. . .  יואב:

 חולה על זה. יובל:

ומצמיד את הסכין ואומר והוא, הבחור הזה, תופס לי את הביצים  יואב:

" אבל לפני שהוא מספיק לעשות Now I am going to fuck you”לי: 

משהו הבחורה קופצת עליו ומתחילה לחנוק אותו והסכין נופלת לו 

 אני אבוד, כאילו מה אני יכול לעשות? ת'קולט, עכשיו מהיד, 

 לדפוק לבן אדם מכות רצח. יובל:

 ואז מה? יואב:

 לברוח. יובל:

עכשיו  . .  מרים את הסכין., אז בזמן שהם נאבקים אני מתרומם :יואב

אני בחיים שלי לא דקרתי בן אדם וגם ממש לא בא לי להיות 

 בכלא בגלל איזה הולנדי מטומטם. . . 

 אז הוא הולנדי? יובל:

למשטרה. בינתיים  מתקשראת הטלפון ו קיצר אני מריםחכה.  יואב:

אלה נופלים על השולחן, בזמן שאני מחכה לצלצול השניים ה

הראש של הבחורה נדפק בפינה והיא משחררת אותו ונופלת על 

הרצפה ובזווית העין אני רואה שיורד לה דם מהראש. והבן זונה 

 אלי. . . . . .הזה בועט לה בפנים. ומסתובב

 אתה עדיין מחזיק את הסכין. אבל   יובל:

 עומדים אחד מול  שנינו קיצרמה? כן. אני עדיין מחזיק אותו. יואב:

 השני . . .

 שניכם עם הזין בחוץ. יובל:

 כשפתאום הוא מתחיל לצחוק. יואב:

 מ'זתומרת? יובל:

צוחק. הבן זונה עומד מולי עירום וצוחק. באותו רגע עונים לי  יואב:

מהמשטרה. "שלום משטרה, איך אפשר לעזור?" . . . איך אפשר 

 לעזור? מאיפה לי לדעת? 

 הם?מה אמרת ל יובל:

מה היית אומר להם שאיזה גרמני נאצי עומד מולי עירום ורוצה  יואב:

 להרוג אותי. נראה לך שהם יאמינו לי?

 אז מה עשית?  יובל:

 אמרתי לו שאני לא רוצה בעיות. יואב:



 באנגלית. יובל:

 . . . בצ'כית, ברור שבאנגלית.  יואב:

 ומה הוא אמר? יובל:

 " suck my dick" יואב:

 . והוא רואה שאתה מחזיק את הסכין?לא מאמין אני יובל:

כן. אבל זה לא מזיז לו. הוא מתקרב אלי. אני מרים את הסכין  יואב:

 באוויר, וצועק לתוך הטלפון שמנסים להרוג אותי. . .

 . . .למשטרה. . .  יובל:

אבל לך תצפה מהמשטרה לעזרה. קיצר הוא מתקרב אלי תופס  יואב:

 הסכין . . .לי את היד ומעיף לי את 

 איך הוא הצליח? יובל:

 מה? יואב:

 לתפוס את היד? יובל:

שצעקתי לפלאפון. . . הוא מהיר, הבן זונה. קיצר הוא מסובב לי  יואב:

 את היד ככה שהוא תופס אותי מאחור והוא נצמד אליי. 

 עם הזין שלו?  יובל:

 כן. יואב:

 איחסה עלייקה! יובל:

 וזה(ולוחש לי באוזן . . . )פא יואב:

 מממ . ..  יובל:

 ?you want to know the meaning of being a jew  יואב:

  

 


