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 ג׳נ־ כזה האוטו, את לי פתח הוא
הא לא שבכלל נחמד, ואדם טלמן
 את לעשות יכול כזה שאדם מנתי

עשה. שהוא מה
ב היה זה מדרגות, הרבה עלינו

 הדלת על פתק היה רביעית, קומה
חצרוני׳. ,דורון

 היה הכל נכנסנו, הדלת, פתח
 במקום שלו. בדירה הריצפה על

 לבנה מיטה חדר־שינה, לו יש סלון
מוזה פמוטים הריצפה, על מוזהבת

 על כן גם ומערכת, כאלה בים
הריצפה.

 להניח הספקתי לא עוד ישבתי,
ה עם המיטה על שלי הטוסיק את

 הזמן וכל לבן, תיק לי היה תיק,
 את לי לגנוב רוצה שהוא חשבתי

בנ שקל 140 לי היה מהתיק. הכסף
 הזמן כל בתיק. דולר 300 ועוד על,

הכסף. את רוצה שהוא חשבתי
 את איתך? מה ,נו, לי: אמר הוא

ל נכנסתי להתרחץ?׳ הולכת לא
האמ איפה לי הראה הוא אמבטיה,

 עם צבאית מגבת לי הגיש בטיה,
 הסבון, הנה לי: אמר וגם ריבועים,

כזה. שמפו לי ונתן
 צריכה לא שאני לו אמרתי
 רציתי עבדתי. לא כי להתרחץ,
באמבט עמדתי גוף. חצי להתרחץ

בייש אני רגע, כל לי בא הוא יה.
 התחתון, את רק הורדתי כזאת, נית

 עומדת החצאית עם שאני ואיך
 כדי אותה להרים רציתי באמבטיה,

נכנס. הוא תחתון, חלק לשטוף

 אני פתאום אליו. הגב עם אני
 עם נחנקת עצמי את מרגישה

 את לקשור בא שהוא איך שרוך.
השרוך. נקרע מאחור השרוך
והת שקרה, מה את צפיתי לא
ל נכנסתי ,אמאלה׳. לצעוק חלתי

 שזה מאמינה לא שאני טראומה,
קורה.
 ולא באצבעות אותי חנק הוא
 חוט־ והביא הלך הוא אז הצליח,
 אבל עלי. אותו וקשר דק, חשמל

או לחנוק יכול ולא קצר, היה הוא
התגוננתי. גם ואני תי,

טלוויזיה, של כבל הביא הוא אז
 לי קשר הוא עבה. חוט־חשמל מין
 הוא אותי. וחנק שלי הצוואר על

מהמ שלי הגרגרת את לי הוציא
לנשום. יכולתי לא אפילו קום.

 שיש אמרתי התחננתי, ביקשתי,
 11 בן רק שלי והבן ילדים שני לי

 להגיד יוכל ולא ,13 בן לא ועוד
 רצה לא בכלל הוא אבל קדיש. עלי

אותי. לשמוע
ד באמבטיה, אותי הטביע הוא

 אפילו תנ׳׳ך, סנדלי עם עלי רך
הסימנים. את ראה הפאתולוג

 אלי הגיע איך יודעת לא אני
 וזרקתי אותו הרמתי עליון, כוח

 החוצה, נפל הוא מהאמבטיה. אותו
 וכל קטן, מקום זה הכל בסך אבל

באמבטיה. רק היה המאבק
עשי נגדו. כוח לי היה לא כבר

 לי היה לא כי מתה, עצמי את תי
 לי נראה זה במאבק. להמשיך כוח

 אולי נמשך זה למעשה אבל שעות,
שעה.

 צילצולים שומעת אני פתאום
 הארץ על הראש עם הייתי בדלת.

 לי היה לא כבר ממש ומחרחרת.
 אותי הצית הוא ואז לנשום. כוח
 פה לי יש חיה. אני אם לראות כדי

כווייה. של סימן

בא אני כאילו עצמי את עשיתי
ו למטה, הבטן עם מתעלפת, מת
 עם שלי האצבעות את הצית הוא

 לא כי הסתובבתי שלי. המצית
 ישב הוא הכאב. את לסבול יכולתי

 ופתאום הריצפה על שלו התחת עם
 את דינג׳ דינג, ,דינג, שומעת אני

הדלת. של הצילצול
 ש־ שלי העין דרך עליו הצצתי

 וראיתי ורימל, דם מלאה היתה
 יש סיגריה. ומעשן לו יושב שהוא

וארב העין ליד תפרים שיבעה לי
 הראש את לקח הוא פה. תפרים עה

 לא למה שלי, הגב על ישב שלי,
 עשה הוא אז בחניקות, עלי הצליח

 ה־ על שלי הראש עם באם׳ ,באם
 איזה כמו בשיער אותי משך ריצפה.

 בכל בריצפה נותן באם׳. ו,באם, סוס
כזאת. ובאכזריות הכוח

 לא נחמד, כזה אדם נראה הוא
 כזה. דבר לעשות שיכול מאמינה

שהיה מה מיפלצת, זה הכל בסך

 מילה, אף הוציא לא הוא יום. באותו
 או כלב כמו ארוכה, יבבה כזאת רק

 איזה יודעת את אמא׳לה! זאב.
בעי אותו רואה אני היום עד פחד?
כולי. מזיעה אני שלי ניים

 ״הוא
היה״ כמו

 ב־ הצילצול את ששמעתי ך*
 משהו. להגיד פחדתי דלת, ^

 ונשים. גברים של קולות שמעתי
 הוא שכאשר להגיד שכחתי אני

 את פתחתי אני חוטים, לקחת הלך
 והוצאתי חצי, האמבטיה של החלון

״הצילו!" וצעקתי: שלי הראש את
 רואה ואני בדלת, צילצלו הם
 ממשיך יושב, מגיב. לא שהוא
 חשבתי מגיב. ולא סיגריה לעשן

 ויהרגו שיבואו שלו, החבר׳ה שזה
אותי.

עוד אותי לחנזק בא כשהוא

 שוטרים. ובאו נפרצה הדלת פעם,
ו המון, שוטרים, שיבעה איזה היו
 אבא כמו רגע באותו לי נראו הם

 קיבלתי כאילו שלי. ואמא שלי
 את שונאת ואני מאלוהים. מתנה

שו אני כבודו, סליחה המישטרה,
 המישטרה, של המדים את נאת
מל כאילו ראיתי רגע באותו אבל
לי. בא אך

 לקח הוא חיה. כמו התנהג הוא
 אותם ודחף האלה החוטים כל את

 לרוץ והתחיל ניילון שקית לתוך
 צריך שהוא ואמר לחדר מחדר

להתבודד.
ערום, גוף חצי היה הוא במאבק

 הוא אבל החולצה, את לו קרעתי כי
 רצה לא הוא וסנדלים. ג׳ינס לבש

 גם כלום, רצה לא יחסי־מין, לקיים
ש חשבתי אני הכסף. את גנב לא

 לא הוא אבל הכסף, את לי גנב הוא
 אני ממני רצה הוא מה כלום. רצה
יודעת. לא

מח ורץ להשתולל התחיל הוא
 אותו, תפסו השוטרים אז לחדר, דר
ה על אותו והשכיבו ביד, אחד כל

 נתתי כוח, לי נתן אלוהים ואז ארץ.
 לו ואמרתי בפנים בעיטות שתי לו

בום׳ אותי?׳ להרוג ,רצית
 כי עלי, מסתכל הוא איך תראו

 להכניס לי בא זה! כל את זוכר הוא
 מה על הקיר בתוך עכשיו אותו
 לרצוח רצה הוא איך לי. עשה שהוא
 מיפלצת איזה ילדים? לשני אמא
 ממני? רצה הוא מה בן־אדם! של

!28 בת רק אני אחיה? שלא
 ב־ שולה של עדותה כאן עד

בהדג לוותה היא בית־המישפט.
 של והמחשות מאוד, ציוריות מות

המיקרה.
כש־ הריצפה על התפתלה היא
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