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  .בלי שהיית ש	, למות שואה, לחיות שואה, זה לחלו	 שואה, להיות יהודי

  

לעצור במקו	 שהכי כואב ולדעת שאתה , זה לנסות לדמיי� את הזוועה, להיות יהודי

  .עוד רחוק מהכאב שעבר על מי שהיה ש	

  

וש אד	 מבוגר ולרצות לשאול אותו הא	 היה ש	 ומה היה להיות יהודי זה לפג

  .לפחד לעשות את זה

  

עד כמה בלתי אפשרית ובלתי , להיות א	 יהודיה זה להבי� ע	 לידת הילד השני

  . אנושית בי� הבחירה בי� שניה	

  

להיות א	 יהודיה זה להסתכל על הילדי	 של& ולשאול הא	 כבר מספיק גדולי	 

  . דיי&וה	 יסתדרו לבד ובלע

  

להיות א	 יהודיה זה להסתכל על הילדי	 ולחשוב הא	 הבחירה הנכונה היא לקחת 

  . אות	 אית& או להגיד לה	 לקפו' מהרכבת

  

  .להיות ישראלי זה לדעת שהוקמת מאפר הנספי	 ויש ל& אחריות לדורות הבאי	

  

 מיליו� וא� פע	 לא להגיע 6זה לנסות ולדמיי� את המספר , להיות ילד ישראלי

  . להבנה מהו

  

להיות ישראלי זה לחיות ברחוב שנקרא על ש	 קהילות שלמות שנספו כי אי� 

  . מספיק רחובות בשביל לקרוא על השמות של כל אחד מהנספי	

  

להיות ישראלי זה לחיות במדינה שנראית חזקה מבחו' וזוכרת תמיד את חולשת 

  .עמה

  

להיות ישראלי זה לחיות במדינה שנראית חזקה מבחו' וזוכרת תמיד את חולשת 

  . עמה

  



שירי	 " אי� פרפרי	 פה"להיות בת מצווה ישראלית זה לקבל לבת מצווה את הספר 

וה	 רצו רק לשחק לחיות , של ילדי	 מגטו טרזיינשטט ולהבי� שה	 יהיו כמו&

  . ולאהוב

  

ת למחנות ולראות את השריטות בתאי הגזי	 להיות ב� טיפש עשרה בישראל זה לצא

על הקירות של מי שינסה לצאת ולראות את המקלחות ולראות את צברי הנעליי	 

ולעול	 לא להסתכל אותו דבר על דברי	 שנראי	 מובני	 מאליה	 לבני טיפש עשרה 

  .במקומות אחרי	

  

 זה ג	 לגלות בהפתעה שהעברת לילדי	 של את הזיכרו�, להיות א	 בישראל

ושרצית מצד אחד לחסו& מה	 את הכאב על מנת ,  ואת חווית השואהיהקולקטיב

ומצד שני רצית כבת לע	 היהודי להעביר , שג	 ה	 לא ישאו בעול הזה שאת נשאת

את הזיכרו� הזה כיד שג	 ה	 ובניה	 ובני בניה	 אחריה	 יזכרו וגילית שהמעשה 

  . הלאומי אולי ניצח את הרגש האימהי

  

את , זה לחשוב הא	 היית רואה אתה א	 היית ש	, יהודי בישראללהיות מנהיג 

להבי� שהשואה ? והא	 היית מקבל את ההחלטה הנכונה בזמ�? הכתובת על הקיר

  . היא בעצ	 לא חולשתו של הע	 היהודי אלא חוזקה של מדינת ישראל

  

  .להישבע בעיקר שלא לשכוח

 
 


