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 ©  יפה אחותי

 *מאת דורון שנער

 , חצות וקצתיום ראשון

. הפגישה נדחתה בשבועובפיו בשורה. לנו בשדה התעופה של בנגקוק מתין הגבר מחוטט פנים 

אם הייתם יודעים מי הוא המחוטט, גם אתם  .מתחנפיםאנחנו  ","מה זה בינינו כמה ימים

  הייתם סותמים את הפה.

 "איך נשרוף שבוע?"

כף ידו קמוצה. הוא מסתיר פתק. הייתכן שהמחוטט דחף לידו פתק?  נו משיב מיד. גרגורי אי

גז, דיזל, רוטב דגים של מצחין בתמהיל  טוק.-ישראלים אוהבים טוק. טּוק-טּוקל מנופפים

אני מדוכדך. . גרגורי מדוכדך .ברחבי העירמובילות אותנו רעידות מנוע אבל זול.  .ורסיסי צ'ילי

תגידו לנו לשרוף שבוע, כמו אמרתם שנה מאסר . יהרוג אותנו שעמוםהאי. פנשבוע מה לנו ול

גרגורי . טוק משחרר את חוליות עמוד השדרה-הטוקעם עבודת פרך. בנגקוק. איזה שעמום. 

אני אחריו . מזימה במוחו מתגבשתהוא קורא בפתק. מתכוונן.  אך אני מכיר אותו. הוא ,שותק

לי את הפתק. מוזר. בפתק רשם המחוטט שם של מועדון  הוא מושיט טוק.-ובטוק .באש ובמים

 לילה.

 אני: "זה הכל?"

  "אני חייב למצוא אותה."גרגורי: 

 "בלי שאלות. "נעשה מה שצריך, אחי.אני איתו: עכשיו 

 למועדון."נצא . מחר בוא נמצא מקום לישון"תודה, אחי. גרגורי מניח שהבנתי: 

 איני שואל שאלות. 

 לה ארוך(יום שני, לילה )לי

וחיסל ה נ  על הבוקר לרחוב סוקומוויט. ישב יום שלם בקפה של הסעודי מול נ  נסע גרגורי 

בטח לא קראתי ספר. אכלתי משהו ברחוב, כל היום ? עשיתי כל היוםאני מה . ערק בקבוק

כלי גרגורי מרכיב משקפי שמש של טייסים. טוק. -שוב אנחנו בטוק .כאבה לי הבטן. גרגורי חזר

מאבטח נחיריו של עשן מהישר אל לועו החשוך של מועדון. מנחית אותנו מגרגר הרכב ה

נבלע ה צמד חייזריםאנחנו  .אל עבר אורות מרצדיםמשתפלות  מדרגות. מרעיד את שפמו
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 המבטאעיניה כחולות. שפתיה מפלסטיק. . מרחוק מתקרבת דמות נשית. האםבבטן ספינת 

 . של גרגורי בעור התוףת אבא מפמפמת מלודיה מבי .ברעש המוזיקהִנטמר הגרוני 

 "מאתיים. מבין? ?ּפנימיישדולר,  ְדוֶוְסִטי"

אישוניה אש ישירה היא מדברת. מאחורי כששבחלל בוהה היא מטריד. מבטה מטריף.  המבטא

הוא היא מבינה. . איני מבין. בתנועות אדומות שפתיו נעות. בעיניווזה דמעות  ,גרגורי אל

 . קרחהיא  ,אשבוער ב

 גרגורי?" לה "מה אמרת 

 .בין השולחנותבמהירות מוטרפת  סבה על עקביה ורצההבחורה שום סיבה נראית לעין,  בלי

החללית  .גברים מרייריםמקבצי בינות ל, ממלטת נפשה תעדמו   אינהמוחלטת אך היא העלטה 

 . מתחת לרגליה והיא ממהרת להתרחקנפער שביל . עקומי מבטתנים וצבועים הזו גדושה 

 "מה אמרת לה?"

  למרות שכרותו. מתעשת במהירותגרגורי 

 " .מדמעות, "בוא נתפוש אותה לפני שתעלםיבשות אבל עיני  ,רח עליו" צ,"תפסיק לבכות

 מנועים.מבעיר פונה לאחור, 

זורח מן צהוב  אור. כסביבוןסביב האולם החגים ם גברילבינות גרגורי נעלם  אני מתמהמה,

 י, מחככתמולחולפת ת פנינים מלאכותיות . שרשרבכוסות משקהץ נצנמהרצפה כלפי מעלה ו

ת זיע .מכה באפי ותריחיל בלִ  .ברצפת הלינוליאום שבילמסמנות אדומות נוריות  .צלעותייב

ל ואישוני חת. שמלות עמוקות מחשוףב שרידי ניקוטיןבתי שחי, בושם זול, לחות , יםנִ ּפ  

בגבם אלי, נשענים לאחור אל עבר ברים עשרות גחרדה. אפלולית של  במעמקימהבהבים 

הגברים בוחנים אותן  .נעות בחורות עליושביל,  יוצריוצרים רווח, הרווח  ,מעקה בלתי נראה

ן בוחנות את הגברים, בעין גלויה, והן  ט  ב   ,שכנואוזן רוכנים איש אל הגברים . משועשעמ 

טיבו נטולות הבעה את  ומסמנותהגברים הבחורות ממיינות את  .בלחישהשפתיים דבוקות 

האם חלילה ושווה הנחה.  אפשריאם הבילוי  .עניאך גברי . אם הוא עשיראם . של הקורבן

בזמן שחלפתי בשביל, ממהר, עיניי באורות הרצפה, שני גברים לטשו בי עיניים  .סכנהמהווה 

אתם בטח לא הייתם מהלכים בשביל הזה, אך אני לא היתה ללחישה. לכיווני ורכינתם 

 יהרתי אחרי גרגורי.מ
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נע ממנו ומו עץ בגרגורי עיני דגונ ,אדיש ונפוח חזה, שרירי, מבט לבוש מדים שחורים, תאילנדי

שלב ידיו מ ,, רחב וגבוה משומר הסףגרגוריאינו ממצמץ.  התאילנדי כניסה לחדרי השירותים.

 ם שלסימניהת זו שפאינו מתכוון להילחם. לכאורה. רומז כי פאסיבית.  . עמידתומאחורי גבו

עמידת נוח  לרובגרגורי בוגר הרחובות האחוריים של אשדוד. הוא ענק. . קרבות רחוב לוחמי

 מאפשר חדירה . אינומוחלטרובו יסאינו נענה.  דרך. התאילנדילו צבאית די בה כדי לפנות 

גרגורי . ז' והמסקרה המוגזמתהרּולממלכת שפתי הפלסטיק, , לטריטוריה האסורהמעבר לדלת, 

הממונה על הכניסה  .פנטומימה מלנכולית מהצרחה אלא תלא נותרברעש המוזיקה  ךא ,רחוצ

מנסה גרגורי  .פך לעצבניומבטו האטום ה. מרצדיםעפעפיו  רק ,רגשות לחלוטיןנותר קהה 

של האחר מצדה . י גבוידיו עדיין שלובות מאחור, בתנועה קלה של כתפו להדוף אותו הצידה

טף ו. גרגורי חמתנגןגבה אוקטבות שיר תאילנדי  .אפ-ייקמרוחי מפרצופים מציצים הדלת 

 , הואמתכווץ. גופו המגושם קורסת ריאתו השמאלית .ישר לצלעות התחתונותהיאגרוף 

חדרי לצד  נמרח ,על מדרגות הקרמיקה השחורות כגור כלבלבים חבולמצטנף אל הצד, מתהפך 

 רחובות בנגקוק.  ניגפים בפנידוד רחובות אשקול קטן, מעין יבבה. משמיע  ,השירותים

  בחוץ."לה נמתין  ,בוא"

 אני, צחוק מרסק איברים. באפלוליתקולות . גשםבאין רעמים . בחוץ השמיים מתפוצצים

ונגרר אחרי כמו מתכווץ הענק  .בשרוולומושך ואת גאוותו.  .נשימתולהסדיר  שהותלו מעניק 

        חנות  הכביששל השני מעברו  .כלב עזובשל המרוט זנבו נצמד אלי כ, בלון הליום על חוט

7-Eleven.  קוסם. כעת . ממכנסיו בקבוק וודקה לףוש. גרגורי בול-פחיות רדכמה רכשנו

אמצע כבר ו .בלונדיניתבחורה אחת שהיא ספק לבמארב  דון קיחוטה וסנשו פנשואנחנו 

 לילה. הזמן לא זז.ה

 )השעות הקטנות של הבוקר(רביעי יום 

לא יכולתי להשבע שלא . שתיים לפנות בוקר כבר .את המועדוןנצפתה עוזבת לא  אף בחורה

 תוך איבודמנמנו נִ גרגורי דרש שאשבע, אך לא היה בזה טעם. סביר ש. חמקה מישהי מעיני

נטשו  טרוטי עיניים עכבריםעשרות המועדון נסגר. ואז הגיעה השעה שתיים.  רגעים.להכרה ה

 .נפרדות שתי כניסותמ ספינת החללאת 

אז מה אם הבטחתי לא לשאול שאלות. לא טבעי  את גרגורי. אני שואל"מה שם אחותך?" 

 שלא אשאל שאלות. 

  .מנחיריוטיפות וודקה גלשו  .אך פניו התעוותו בכהלא הוא  "טניה...למה? ראית אותה?"

 ".בחוריםראיתי רק . "לא ראיתי
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 גרגורי התבונן בי במבט אלכסוני וחושד. הוא התכעס.

היי,  "תיירים, :אלושקולו אמפתי.  .החוצהציץ הבעל החנות יותר מאשר התכוונו. הרעשנו 

או הצבא. מדי . מעבר למחסום המשטרההחונות לעבר שורת מוניות מצביע  ?"צריכים מונית

את מקיא גרגורי פעם יש כאן מהפיכה, אנחנו לא בדיוק יודעים מתי. חייל מביט לעברינו. 

 נשמתו. 

 : "בואו, כאן הכל נגמר."צר לצידנוומעל למחסום ועמרחף  דטקסי וורו

 "לאן הלכו כולן?"

 "לשם."

 "גרגורי מתרצה: "צריך להתקדם.

  נזוז."" אני זורם:

ארוחת שאריות ריח עכור של רוטב דגים ריחף בחלל, . המיוזעיםמושבי הפלסטיק נדחקנו אל 

משקפי ם אדומים, הנהג חום בהיר. המושביהמונית וורודה, שקית ניילון. שנאכלה מתוך ערב 

 אינו . הנהג להוראות וטסמתין מ הוא ינשוף, אינו, רוכבים על גשר אפו למרות החשיכה שמש

ברחובות העיר  מעופפתהמונית עיניו נעקרו. נדמה כמי שו השמש הכהים משקפיאת סיר מ

 שנמות בעוד רגע. בזוקה נהוגה בידי ינשוף עיוור. סיכוי סביר כמו מסטיק בזוקה על גלגלים.

, עוד פנייה הנהג העיוור מגחך. עוד רמזור .נרדם, ראשו על כתפי, מרייררי וגרגאני רועד, אבל 

בשר  אדיבחריקה, גולשת שמאלה אל המדרכה, מתגרדת בדוכן מהביל  תהמונית נעצרחדה, 

 חזיר וסויה.

 " ."לילה טוב, בוס, תיכנס, כולן מחכות רק לך

גברתן  תשלום.גרגורי מתעורר, דואג ל חיוכו אינו שובה לב.דלת.  רובוט אדם בחליפה פותח

גרגורי בקושי עומד על מכתים בחותמת דיו את גב היד.  צבוע,ששיערו שומני וחיוכו כשל 

כמה  במה קטנה ומאורכת רוקדיםעל הרגליים. המועדון חשוך והחושך מעובה בעשן סיגריות. 

בעלות עכוזים גמישים. מוזיקה מקומיות ות בחור לצד ממוצא לא ברורגברים תמהוניים 

צרימה. פיצוץ. בום.  בום. מקדחה נתקעת בשכבת סלע. בום. .ישר אל תוך המוחהפועמת 

ֵחך שיערו  .כיסאמסעד אל גרגורי נשפך גופו של . מתכת פוצעת במתכת. ריסוקחריקה.  מל 

 מפלסטיק אדום םיישפתה צץ משום מקום. ג  ינְ בקבוק סִ  הבר.לחלוחית שאריות בירה מן 

היא מפנה לי את הגב  אליה.ממרחק בטוח. אני ניגש לעברי ת ומאותתצצות משום מקום. הן 
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מסתובבת  היא רה מציץ מצווארונה.קובנחש . אפשר להבחין בקצה זנבו של בהפגנתיות

 בתנועה חדה. היא מביטה אלי. היא מתכופפת לעברי. 

 נק, גבר..."ר"אם אתה רוצה להיות אבא שלי אז תפתח את הא

 "סליחה. הפתעת אותי עם העברית."

על  שיחה בעבריתה"בסדר. אם אתה רוצה לקחת אותי אז זה בסדר. מאתיים דולר ו

 "...חה.חשבוני

 "סליחה."

 ואני יודעת את מי אתם מחפשים." "מתנצל הרבה, אה? 

 "למה ברחת כל כך מהר?"

 "לא סובלת ישראלים."

גרגורי נשמט . חבטה. מוזיקה. שתיקהאם הייתי מחזאי הייתי מכתיב את השורות הבאות: 

מתכופפות שתי נערות מקומיות  .מגחכים .מביטים בו הסובבים .מזוהמתהרצפה  .לרצפה

שפתיים מפלסטיק  את אחורי מכנסיו.למשש מתעקשת להרים אותו. בחורה אוזבקית 

היא נסעה מכאן. טניה אבל המטומטם הזה? באמת אחות של טניה "מתמתחת ואומרת: 

 ".בצפון לצ'אנג מאי. וסע ,אם אתם בטוחים שאתם רוצים לפגוש אותהאיננה. 

 "מה היא איבדה בצ'אנג מאי?"

 "...לא יודעת. הח ,הח ,ה? חפיל"

 "לא מבין."

 "אולי כבר לא קוראים לה טניה."

עוד חמישים  שומר הגברתן.השלפתי שטר של מאה דולר ומסרתי לה. אחרי כן הזעקתי את 

 . יש ימים כאלה.אחותוטוק. היום כבר לא נמצא את -העמסנו את גרגורי על טוקדולר. 

 יום רביעי

לול כשברירית טל הלילה עטפה אותו  .את גרגורי מרוח על הדשא מול המלון תימחרת מצאל

אירופאיות נשים  צמדורפויות. אנחות קטנות השמיע הוא . גופו הציף את. כאב קונכייהנטול 

. רפיסותו של וגועל תימהוןמבט שיש בו התבוננו בו ב ייםקש ענק ישפניהן מוצלות בכובע
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חברי החזק  ,חולשתו של גרגורי .חמרמורת הבוקר שאחרי הגיעה לשיאה עם הענק הירוק

מתוך הדשא המהביל צנח אל הדשא, ורפוי שרירים גברה עליו. והבוטה, שודד וחייל ומתאגרף, 

 .התאדוטללי בוקר שמש זרחה. היופי של זה נגע לליבי. . צהוביםשל פרפרים  ענן םהתרומ

זמן . כבר לא לימי הבטלה האלהלפתע היתה מטרה שתי הנשים האירופאיות התאדו גם הן. 

למצוא  :עם תכליתמסע בצמד בלשים אנחנו . הימיםלחלוף לא המתנה רופסת . מתבזבז לריק

 ממשיכים הלאה.ראשונים: כשלון. שני מקומות עד כה,  .את טניה

  ".צעדים קטנים .צעדים קטנים" :רכנתי אל עבר חברי

 אחותי?" את מצא "אני א

  ".אמונהיש בי "

שהגיחו מכיוון הנהר, אוחזות  תאילנדיות פועלותגרגורי בהה בי. אחרי כן בהה בשתי 

מצב אחרי כן  ו.הקיא את נשמת גרגוריאחרי כן . במטאטאי קש ומליטות פניהן במטפחות בד

 רוחו השתפר פלאים.

 יום רביעי, לפנות ערב

נאספו מים מינרליים  יבקבוק. שני תחנהבדוכן נאכל מהביל תאי -פד. כרטיסים לרכבת נרכשו

והנהן בראשו. אחר  מולנושב יהתיישבנו על ספסלי העץ במחלקה שניה. בחור גבוה התילתיק. 

 רוסית והגרמני התכנס בתוך עצמו.כך אמר משהו בגרמנית. גרגורי נעץ בו מבט ב

 גרגורי כשהוא נאחז במשקפי השמש שלו, "לא נתקלנו אתמול במישהו חשוב?" תהה" ,"תגיד

 . אבל פגשנו את ליפסטיק. זוכר?"באמתלא "

 "ליפסטיק? כן שפתיי אמא אדמה. היא דיברה עברית או חלמתי?"

 "גם וגם."

 ""מישהו חשוב, אני זוכר שנתקלנו במישהו חשוב.

 פגשה רוחו המשוטטת מחוץ לגופוהתבוננתי בו בעצב. רציתי שיתרכז בהווה. מי יודע מה 

. גרגורי בכניעהבראשו הנהן הגרמני  .גרגורי טפח על ברכו של הגרמני במערבולת הוודקה.

חלפו שעות עד שעלה בידי  הגרמני הציץ בו מדי פעם.הרכבת חרקה ויצאה לדרך.  נרדם.

 רדם.ילה
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 ילה, לאורך כל הלילהיום רביעי, ל

לבסוף שקשוק קרונות הרכבת על גבי הפסים המחלידים נסך עלי עייפות ובחילה כאחת. 

בו היו אמורים להיות מסוחרר, חושי מעורפלים. במקום בבת אחת, נרדמתי. התעוררתי 

. זגוגית החלון נמצאה מעלי במקום לצידי. מצמצתי עד שאישוניי בוץבהכל כוסה  ,שמיים

לצידי ועיניו עצומות. ב שכו ירוק וצהוב. הגרמני ,חלון תנועה של שחורבאפלולית. התרגלו ל

מחוץ לחלון.  להציץ דחפתי את החלון כלפי מעלה והוא נסדק לשניים. במאמץ התרוממתי

. אין סופי חדרתי אל בועה גדולה של שקטו מכ ,כפות רגליי באוויר. לא שמעתי דבר

י. פנישבתי על מתכת הקרונית. לחות אדירה הכתה בוהתי עוד, טיפסתי החוצההתרוממתי 

עדיין דממה. נגעתי באוזני. דם. הבטתי מסביב. עיניי רואות ומוחי אינו קולט. אגוז קוקוס נשר 

 שבלול מאוזני הפנימית. ולפתע: הארה.הח ר  כמו ּפ  . קול. לא שמעתי במתכתוהיכה  מהשמיים

. . פיל מסתתר מאחורי גבעהנמלטתציפור : וזו התמונה שנגלתה ליבמעבה הג'ונגל. נמצאתי 

על שכוב ירקרקים. הקרון מים על מ מיתמריםאדים ערפיליים בצמחיה עבותה.  נחבאתגבעה 

כלפי מטה אני מביט . לעברימטפסות  עלוקות .מי תכלת שקופיםזורמים  בנחל .נחלמי בצדו 

גרגורי לא נראה . להתרומם על ברכיומשתדל , לפתע זזהמת מבעד לחלון השבור. הגרמני 

הוא מצקצק  .רום שמטפחת לראשוי, נוהג בו תאילנדי עמופיע. הפיל המסתתר בשום מקום

אוחזת בידו של גבר אישה בצעיף שחור אותו אל הצד. ומסיט כן אל גזע עץ ובשפתיו. הפיל ר

 ותם נעותיהגופ .שחרר את הזרםמשחרור גזע העץ ופניהם במים. צפים  . שניהםבכובע בד

איש שחור כפחם. הוא לעברי פף ונממרחוק . בסלעים ותנחבט ,מצד לצדנהדפות , ותבאיטי

. לי ימים אחריםמזכיר באוזניי  צלצול. איני שומעקולו את . פיו נפער לצעקה אך לי בידו מסמן

מושיק קפץ : יש לכולכם כזה .זיכרון ישראליבקדקודך. לעולמי עד נותר שלבנון. ירי. רעש 

כאן לא . מוקשהנגמ"ש. רגע לפני שפגע בנו ררנ"ט. רגע אחרי שעלינו על מהטנק. יוסי ירד מ

מפץ , תרגשתמסערה , איוםשאון  ,עצוםרעש  ,ק רכבתקשּוִש כאן יש פיל. כאן יש רכבת. לבנון. 

אש  ירקוקרונותיה  .כדרקון שחוטעל צידה  הנשכב. הרכבת , צללית של פיל, פגע בנו פילגדול

 זה מה שארע. בענן שחור. ובאנחאחרי רגע הגצים  .אדומה

 

 יום חמישי

להיווכח כי . התעוררתי מושלםאבדון . אסייתי כישופי וודו .ערפל. בור שחור. עלפון מוחלט

שפתיים  .תכלת מבהיקהב טובליםמול פרצופי ריצדו אישונים שחורים  .הלילה חלףכבר 

 ל.פתאום נזכרתי בכ. בי רגש שלא חשתי שנים חלף .משוכות ליפסטיק אדום

  דיברה בחרוזים. נדמה היה לי שהיא
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 ?""איך הגעת לכאןנדמה היה לי ששאלתי: 

השיבה בשאלה על . אפילו לא בלתי אוהד. רומזני ,אלכסוני ,היא התבוננה בי במבט כחול

 ?", את אחותואותהלא מצאתם "שאלה: 

אני ע. את עצמי איני שומבעור התוף.  ִטנטּוןרק  כלום. שומעלא "אני מצטער, אבל אני 

 את שומעת אותי מדבר?"מדבר? 

 "אני שומעת אותך."

 ראית את גרגורי?""

 שוטטועשרות בני אדם הבטתי לשם. בעדינות אל עבר העצים. חווה מ"צריך לחפש," ובידיה 

בכל מקום, כמו עולה מן  נסגרו. ידיים נשלחו לשמיים. עשןפיות . פיות נפערו. הכוונהללא 

בין איברים  נעיםונחש קוברה  ונמייהחתול ושועל ים. ִר ּורּפּפִ  ,תנועות קלותבאדמה . האדמה

 תלושים. 

 ולפתע פתאום חזרתי לשמוע.

שניה לפני כן עוד הספקתי לשאול: "איך ידעת שזו  .התעלפתילבלתי נסבל. הרעש הפך מיד 

 אחותו?"

 אחותי."גם היא נדמה היה לי שאמרה: "

 ספק עובדה, ספק סוג של דיבור ישראלי.

הי, גרגורי. פרצוף כמו של . הנהג נראה לי מוכר. שנהנוררתי במושב אחורי של מכונית התעו

 .הכרתיאיבדתי את שבתי וזה גרגורי. 

 יום שישי

תכננו מסע שיסתיים  .בבנגקוק מול סיאם סנטר לפגוש בוביותר אלים למחוטט פנים הבטחנו 

 י. לא רציתי שיכאב לי עוד.כל הגוף כאב ל. מתהפכתהתכנון לא לקח בחשבון רכבת במועדו. 

 "נספיק?"

 "יהיה בסדר."

 "ראית את ליפסטיק?" שאלתי ברגע שהערפל במוחי התפוגג.
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 "על מי אתה מדבר?"

 מהמועדון?"מאתיים דולר? ? ליפסטיק אדום? הישראלית"

אותך מאיזה אמבולנס מקומי. מישהו ניסה לקחת  שלפתי"נראה לי שחטפת מכה מאד חזקה. 

 ".יךת חולים. ממש רבו עלאותך בכוח לבי

 "איפה היית?"

"קצת עזרתי לאנשים. אחר כך חיפשתי אותך. אחר כך פיצחתי כמה ראשים קטנים וחומים 

 ."חזרהשניסו לנשוך אותי. אחר כך שדדתי מכונית. עכשיו אנחנו בדרך 

 "לא מצאנו את טניה. ?ומה עם טניה"

שהחבר הבורמזי שלה ירה בפיל. הפיל  "היא היתה כאן. אחותי היתה כאן. היא נגעה בי בזמן

 מאד."יפה  .נעלמה. יפה אחותי אחותי אתה התעלפת, הבורמזי נמלט,. על הרכבת התמוטט

 "אני לא מבין כלום."

 "היא במשימה. היא לא מה שחשבנו. אני מאושר וגם לא מאושר."

 שתקתי.

 יום שבת

ופיעה מב שלו. על גבי המסך המוזה פון-הַאיִ לף את ושמסיר ידו השמאלית מההגה וגרגורי 

 דמותו של פיל ורוד. 

 את המסך לעברי, "תקשיב לקול המקסים הזה."פנה מ"תקשיב," 

 קיבלת חיים, עכשיו תלך לדרכך."גרגורי, אהוב קטן, : "מקסיםנשמע קול נשי 

 .נעות לקצב הקול המקסיםשפתיו שפתיים מפלסטיק,  לפיל הוורוד

  .בבנגקוקהתעוררתי 
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 וןשוב יום ראש

מאחורינו התנשא לוח מודעות ענק ועליו  .עלינו צחקק והצביע ונהגחלף לידינו. טקסי ורוד 

 מרחוק נראתה ידו כמונחת מעדנות על ראשו של גרגורי. .המתהתאילנדי  דמותו של המלך

 אל גרגורי. ו?" שמה עכשיו"

 אחותך?" מה עם"כהרגלי אני משיב בשאלה על שאלה: 

 ."ע הזההקדימה אותי במס"אחותי 

 ."בוא נעוף מכאןואחר כך אמר: "

 .טּוק-טּוקל נופפנו

כשהגיע, ביצענו את  שתקנו.כשהגיע, לפגישה. שיגיע מחוטט באפס מעשה להמתנו שעתיים 

המחוטט הביט ההחלפה. שלא כהרגלו הרים המחוטט עיניו אל גרגורי בשאלה. גרגורי שתק. 

  , גם אתם הייתם סותמים את הפה.טטהמחואם הייתם יודעים מי גם אני שתקתי. לעברי. 
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