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. לך אספר אני מחר: אומר הוא פעם כל למה? לי לספר רוצה לא הוא למה. זה את לי עשה שוב הוא

 .לך אספר אני מחר: אומר והוא? קורה מה: אותו שואלת אני

 חרמ. לך לספר יכול לא אני. עכשיו יכול לא אני: אומר והוא? עכשיו לא למה. שואלת אני, מחר למה

 .הכל לך לספר מבטיח אני

 .ימים שלושה כבר אותי מושך הוא ככה

 .יכול לא אני: אומר והוא. היום הכל לי לספר אתמול הבטחת. היום לי לספר הבטחת אבל: לו אמרתי

 מסתיר אתה מה? קורה מה לי לספר יכול לא אתה למה? אותך מפחיד כך כל מה? למה: שואלת אני

 לחשוב זמן המון לו יש במילואים שהוא שעכשיו אומר הוא בסוף. שותקת אני וגם. שותק והוא? ממני

 .ביחד לנו היה טוב כמה, עלי חושב והוא

 ואני, בסדר: אומר והוא? שלךהחדשה  החברה שלום ומה? באמת: בציניות קצת, שואלת ואני

. יודעת את, עליה לדבר לי נעים לא: אומר והוא. עליה קצת לי תספר? בסדר מה? בסדר מה: אומרת

 .לא לפעמים, כן לפעמים. יודע לא אני: אומר והוא? איתה לך טוב? אותה אוהב אתה: שואלת ואני

 להתקשר שיפסיק לו להגיד צריכה אני. איתו הזה הקשר את לנתק צריכה אני: לעצמי אומרת ואני

 .לו לחכות יותר יכולה לא אני. אלי

. שלי ימין יד כמו, ממני חלק להיות הפכת. ממך להתנתק יכולה לא אני: לו אומרת אני זה ובמקום

 ?כזה דבר לעשות יכולה אני איך. היד את לחתוך כמו זה איתך הקשר את לחתוך

 את סוגרת וכשאני. בסדר: אומרת ואני? בסדר. שוב מחר אליך אתקשר אני אז: אומר הוא ואז

 .בסדר לא ממש ממש שזה חושבת את הטלפון

. אותי שירגיע, שוב אותו לשמוע צריכה אני לי מכאיב שהוא כמה חושבת שאני ואיך.לי כואב כך כל

 אבל. במילואים הוא כי בבית אחד אף שאין יודעת שאני אפילו, הביתה אליו להתקשר מחליטה ואני

 ..."כאן, שלום": לי עונה אותו לשמוע אוכל לפחות

...." משפחת בית כאן" פתאום מה " ...משפחת בית כאן"? עונה שלו הקטנה הבת למה? זה מה אבל

, סתם שזה להיות יכול... להיות יכול? ההודעה את שינה הוא למה. איתו גרים לא והילדים אשתו הרי

 ...".משפחת" להיות יחזור שהוא. אליו תחזור אשתוש. יקרה לא זהלעולם ש לי אמר הוא... אבל

 .ממני מפחד הוא. מסתיר שהוא מה זה אולי. ימים שלושה כבר לי לספר רצה לא שהוא מה זה אולי

 .אליו לחזור לאשתו נתן הוא. נגמר הכל. הסוף זה אז

. בניתוח שחותכים כמו ממני אותו לחתוך צריכה אני. איך חשוב לא. הזה הקשר את לנתק חייבת אני

. לו שאמרתי כמו, היד את לי ואחתוך סכין אקח אני, הנה. חזקה להיות צריכה אני. אחרת דרך אין

 . דם שיצא. ככה הנה

 יותר זה עכשיו, הנה. זה לא זה דם יוצא לא אם. חזק ללחוץ צריך. חדה מספיק לא הסכין. קל לא זה

 .כואב לא בכלל הזו, טוב



 אני אבל. להתאבד רוצה שאני, מדעתי שיצאתי בטוח היה הוא מהצד מסתכל היה מישהוא אם, הה

 .אותו לשכוח רוצה רק אני. כך כל לי להכאיב שיפסיק. ממני אותו לחתוך רוצה רק אני. לא בכלל

 .קיים היה הוא פעם שאי לשכוח
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