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  ?כבר

  

 משך אליו את הכסא הניף אותו והטיח לקיר ואזאחר כך דחף אותה . בקודקודההוא חבט 

  .דם נזל על פניה.  על ראשההכסא התרסק. בה

  .היא אמרה ",אריה"

הוא הכה על . ה על בירכיהקרסהיא . הוא אגרף את ידו ותקע אותה בתנופה לתוך צלעותיה

  .גופה התכווץ. הרצפהעורפה והיא השתטחה כולה על 

משך בציצית , הוא התכופף אליה. הקשיב לא אריה אבל.  מכאבאמרה בקול חנוק" ,אריה"

  . למרצפת ת ראשהלת בדם ושמט אאשערותיה המגו

של היה לו מטען גדול עוד . בכלל לא הספיק. זה לא הספיק לו.  היא לחשה אליו",אריה"

   . אחר כך בעט שוב. לכן קם ובעט בה חזק. מטען שביקש להשתחרר, בפניםרגשות 

  . אמרו לו שפתיה" ,אריה"

  .סל שסוקר את עבודתו כמו ּפָ ,הוא הפסיק והביט בה מתנשף

  ."אריה" ,היא אמרה בקול שכמעט לא נשמע" ,אריה"

  . ענה אריה" ?מה"

  . עיניה היו עצומות כמעט. רועשות. כבדותנעשו נשימותיה 

  . היא אמרה בקול שכמעט לא נשמע" ,תחמם לך, יש קציצות במקרר אריה"

זרועותיו הפכו . הוא באמת היה עייף." אני רק הרוס מעייפות", אמר אריה" ,אני לא רעב"

ושאל את עצמו , הפתאומית, הוא השתומם על הלאות הזאת. ברכיו רעדו. כבדות פתאום

הגיע הזמן  .ארבעים וחמש מלאו לו חודשהרי רק לפני . אם אין זה אלא סימפטום של  גיל

יכול רגע אחד חטוף היה נדמה לו שהוא  ל.דברים כאלה. םלחץ ד. לב. לעשות בדיקות

, מבעד לחרכי עיניה הנפוחות, כפי שהיא ראתה אותו, לראות את עצמו עומד מעליה

  .ןזקֵ : שטופות הפחד

  ".זה מה שאני צריך, חזק, קפה שחור",  אריהלמלמ" ,כוס קפה"
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 כמו שברי  עיניהנילוב התגלגלובסדקים שבין עפעפיה . נשימותיה הפכו כבדות יותר ויותר

  .צלחת

  . שאל אריה" ?את רוצה שאני יעשה לך גם"

  . אבל היא לא ענתה לו

האם היא . חום גופה נזל למרצפות והתפוגג. הוא נשכב לצידה. אמר אריה" ,אולי אחר כך"

  ? כבר? מתה

  .נרדםדקה עברה והוא 
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