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אז מיכאל בק עזב אותי. העצבים שלי קורסים. אני מקללת כל הזמן. 
מוצצי זין, בוגדניים, שקרנים פתולוגיים, בני זונות, מזדיינים בתחת.

"מי שנהנה יותר, גם סובל יותר," אני מסבירה לדניאל. הוא מזיז 
את הראש כך שנראה לי שהוא מסכים איתי.

בחדר השינה שלי יש שטיח מקיר לקיר. פעם בלילה ראיתי חרק 
שחור ושמן יוצא מתוך השטיח ומאז לא יכולתי לישון שם יותר. 
הייתי בטוחה שמתחת לשטיח יש חרקים וחפרפרות. אמרו לי שזה 
בלתי אפשרי כי חפרפרות גרות רק מתחת לאדמה, אבל עדיין לא 

יכולתי לישון שם.
דניאל, החבר החדש של עופר דגן, הוא בורגני מעצבן מרעננה 
שעושה סטאז' במשרד עורכי דין ואומר שהוא תמיד קם בבוקר, 
ותמיד בזמן. אני מסתכלת עליו, מנסה להבין מה עובר לו בראש.

אני לא מצליחה להתגבר על הזעם שלי שרק הולך וגובר. אני 
משפילה ומשפיטה את כל מי שנמצא לידי, במיוחד את מאיה גילמן 
השמנה, הצבועה, הצדקנית, המשעממת, שרק רוצה למצוץ זין כל היום.

"אין לך כבוד עצמי, תגידי?" אני שואלת אותה, והיא רק צוחקת 
ומחבקת אותי.

בחדר שלי יש רק מיטה ושטיח מקיר לקיר וחפרפרות שחופרות 
כל הזמן מתחת לשטיח במעגלים ועושות רעש של עכברים. החדר 
עצום והתקרה גבוהה, וזה מרגיש לי פתאום כמו לישון בהאנגר 
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של מטוסים. אני מסתכלת ורואה את כל הפגמים בקירות. הצבע 
המתקלף, הסדקים, החורים של המסמרים שנפלו.

אני נשכבת על המיטה לבושה בסקיני ג'ינס של קלואה ובסריג 
לבן של זארה, העיניים כואבות לי מרוב בכי, אבל בכל זאת אני 

מחליטה לשבת מול הלפטופ ולעשות רשימות.

מיכאל בק - חבר לשעבר, הייתי מאוהבת בו והוא לא רצה אותי. 
אלכוהוליסט, עצלן, בטלן ודפוק בראש באופן כללי.

מאיה גילמן - חברה קרובה, צדקנית, סטרייטית לחלוטין ושפוטה 
שלי. זונה בוגדנית, היתה עם מיכאל בק בזמן שהיינו יחד.

אורן שפייזר - חבר אבל לא קרוב מדי, חבר טוב של מיכאל בק, 
מחזר אחריי כבר כמה זמן בלי להודות בזה, אבל תמיד נסוג ברגע 

האחרון. במשך כמה ימים גם אני רציתי אותו. מעצבן ומרושע.

אדגר - מאהב, פרופסור לפסיכולוגיה או משהו כזה. מזיע. אני 
שונאת להזדיין איתו, מעריץ אותי בטירוף, כותב עלי שירים, קמצן.

אני מנסה לחשוב על עוד אנשים שהייתי רוצה לרצוח, מריצה 
בראש את כל האנשים שאני מכירה, אבל לא מצליחה להיזכר בעוד 
שמות. מיכאל בק, מאיה גילמן, אורן שפייזר, אדגר, אבי ערמון, 
מיכאל בק. אני יכולה לרצוח את המאהב המזיע שלי, את החברה 
השמנה והבוגדנית שלי או את מיכאל בק. אני יכולה לרצוח את 
האיש של הזבל מלמטה, או את אנדרו המנקה הפיליפיני. אני את 

הסיפוק שלי אקבל.
אני פותחת את הלפטופ, בודקת מיילים.
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"הגר היקרה,
אני מצטער שאני צריך לעשות את זה דרך המייל. זה 

פשוט בלתי אפשרי להשיג אותך."

מי כותב לי ככה? מה הוא רוצה ממני? איפה הסלולרי שלי? אין 
לי שיחות שלא נענו.

"את יודעת שאני מת עלייך." מי זה?
"אבל את לא הגעת למשרד כבר יותר משבועיים ויש 
הרבה עבודה ולכן אני נאלץ לפטר אותך. לא מגיע לך 
פיצויים כי עבדת פחות משנה. את המשכורת הבאה 
אני נותן לך במלואה, את כבר תראי את זה בחשבון 

הבנק שלך.
מקווה שהכול בסדר איתך."

רון חן. זה הבוס שלי, האפס, שחושב שאם הוא מנהל איזה שלושה 
או ארבעה אנשים אז הוא אלוהים או משהו כזה. מי שקם כל יום 
בבוקר הוא כלום, הוא אפס, ומצידי תפטר אותי גם עוד עשרים 
פעם. ואם בכלל העזת לחשוב שאי פעם אתה תזיין אותי, אז תשכח 

מזה, אני לא מזדיינת עם שכירים עלובים.
אני עצובה ובוכה ממש חזק. אני מתעוררת בשתיים בצהריים 
ורואה שכל המסקרה השחורה מרוחה על מצעי הכותנה של 
קלווין קליין. אני מחליטה להקדיש את כל היום לתכנון הרצח, 
אבל בערב יש מסיבה באיזה גג. ולמרות שנפרדנו, אני ומיכאל 
בק מתכננים ללכת ביחד. חבר הומו אחד אמר לי שזאת הולכת 
להיות מסיבה ממש שווה, אבל לא הצלחתי להשיג הזמנות, אז 

ירדנו מזה.
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אורן שפייזר מתקשר ואומר שיש מסיבה ברוטשילד. הוא מציע 
שנלך כולנו יחד, ואז הוא מתחרט ואומר שאנחנו נלך קודם ונגיד 
לו איך שם. אני אומרת לו שילך להזדיין, אז הוא בא לאסוף אותנו.

בסוף מתברר שזו אותה מסיבה.
מלא אנשים עומדים בתור וכולם מנסים להשיג הזמנות. אורן 
שפייזר ומיכאל בק אומרים שהם ברשימות. בזמן שהם מדברים 
עם הדורמן אני מתגנבת פנימה. אורן שפייזר מתגנב אחריי. הגג 
מפוצץ באנשים וגם בכל מיני סלבס מהטלוויזיה. אני דוחפת את אורן 
שפייזר לבר, חייבים להשתכר. אני מחפשת את מיכאל בק, ופתאום 

אני קולטת שהמקום מפוצץ בהומואים. שיט, זאת מסיבת גייז.
הומו זקן במכנסיים לבנים ומגפי בוקרים עומד ליד הומו צעיר 
שזוף בטירוף עם שפתיים מלאות בוטוקס. אני מבקשת ממנו סיגריה, 
אבל הוא לא מבין. בטח תייר. אני שמה לב שיש מלא הומואים 
מזדקנים, וזה מגעיל אותי. בכל מקרה, אני מציעה לאורן שפייזר 
ולמיכאל בק שנבלה את הערב בסימן הומוסקסואלי. לא אכפת לי 

לגמור את הערב עם בחורה.
מיכאל בק אומר שגם לו אין בעיה.

אורן שפייזר עושה פרצוף ושותה את הוודקה טוניק שלו כאילו 
זה מיץ פטל.

אני מורידה דרינק אחרי דרינק ובוהה במיכאל בק מדבר עם שתי 
לסביות מכוערות. נראה לי שמיכאל בק הומו. הוא אומר שהוא 
שוכב עם גברים רק כשהוא במצב רוח של הרס עצמי. אני לא קונה 
את זה, נראה לי שהוא פשוט אוהב למצוץ זין ולזיין בנים. בגלל 
זה כמעט כל יום הוא שוכב עם בחורה אחרת, חייב להוכיח שהוא 

אוהב כוס. אף אחד לא קונה את זה, אבל למי אכפת.
אורן שפייזר קורא לי, הוא נראה לחוץ ומספר שהוא ראה את 
הדילר שלו. הוא מציע שנקנה ממנו אקסטות. אני מתלהבת מייד, 
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אבל עד שהוא זז הוא מאבד אותו בקהל וזה יורד מהפרק. אורן 
שפייזר יושב בצד ושותה את הוודקה טוניק שלו כאילו הוא מתאבל.
אני מענטזת לו מול הפרצוף ונהנית מזה. לגמרי הייתי שוכבת 
איתו, אבל כבר שכבתי עם יותר מדי חברים וחברים של חברים ואני 
לא רוצה להיות זונה, למרות שאני הזונה הכי גדולה בעיר הזאת, 

אבל אף אחד לא חושב את זה עלי, כי יש לי בגדים יפים וכסף.
אורן שפייזר נעלם. מיכאל בק שותה המון, ואנחנו עוזבים את 
המסיבה. הוא שיכור ולא זוכר איפה הוא החנה את הקרייזלר קרוזר 
שלו. הוא רוצה לנסוע לטיפת חלב, הוא בטוח שהוא איבד שם את 

הסלולרי שלו אתמול באפטר פארטי. איזה לוזר.
אני מזכירה לו שהקרייזלר קרוזר חונה בחנייה של הבניין שלו 
ושהוא שכח את האורות דולקים כבר יומיים. אבל הוא מתעקש 
שהוא החנה במקום אחר, והוא גורר אותי ברחובות, עד שבסוף 

אנחנו חוזרים לבניין שלו והקרוזר שם, כמובן, עם מצבר גמור.
מיכאל בק מזיע כמו חמור. הוא מתקשר לאיתי בק, אחיו הקטן, 
שמגיע מייד עם החבר החתיך שלו, איזה איתמר פיש אחד. הם 
מנסים להתניע את האוטו. אני עומדת בצד ומסתכלת עליהם. 
שלושתם מזיעים ומתניעים את המכוניות שלהם. רק האוטו של 

מיכאל בק לא מתניע.
כבר ארבע לפנות בוקר ואני עדיין עומדת שם כמו זומבי ומסתכלת 
עליהם. מכסה המנוע של האוטו של מיכאל בק פתוח וזה נראה לי 

כמו קרביים של חיה.

* * *

אני מתחילה לנהל רומן עם אדגר. הוא כאילו חכם והכול, אקדמאי 
כזה שנוסע להרצות בחו"ל בכנסים של פסיכולוגיה. נראה לי שהוא 
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מאוהב בי, כי הוא כותב לי כל מיני שירים. אני לא מבינה כלום, 
אבל השירים שלו כנראה מחורבנים.

כמו שהיה עבד לרומאים - אלקמן
אני רוצה להיות עבד לך - בקמן

תני לי להלל לך את בתולי הדבש
ואחר כך תלטפי לי את הנחש

ועוד שיט מחורמן מהסוג הזה.
הרומן שלנו זאת הרכילות מספר אחת בעיר, והוא לוקח אותי 
למסעדות ולחו"ל וקונה לי סיגריות ואלכוהול ונותן לי כסף כשאני 

צריכה. אז מה אכפת לי.
הזיונים איתו גרועים, אפילו לנשק הוא לא יודע כמו שצריך. הוא 
תוקע את הלשון שלו בפה שלי ומזיז מצד לצד בפראות, ויש לו את 
הטעם המתוק הזה של הסיגרים שהוא מעשן. בזיונים עצמם הוא 
מזיע כמו חמור ומרטיב אותי לגמרי. אני תמיד אוספת את השיער 

שלי לפני שאני מזדיינת איתו, שלא ייהרס לי הפן.
בגלל שהוא מעשן כבד, אז בזמן הזיון הוא מתנשם והנשימה 
שלו שורקת. לפני שהוא גומר הוא מתחיל לרעוד ולהשתנק, וכל 
פעם נדמה לי שהוא הולך לחטוף התקף לב ולמות לי בין הידיים. 
לפעמים אני ממש מפנטזת על זה. עדיף שימות לי בין הידיים מאשר 
להמשיך את הזיון הנורא הזה. אחר כך הוא נהיה רך ומאוהב כמו 
איזה כוסית ורק רוצה לדבר על היחסים בינינו, על התשוקה, על 
האהבה, על הקשיים ועל היתרונות שבפער הגילאים. אני נהיית 
עצבנית ומתחילה לשטוף אותו על זה שהוא לא מתייחס אלי מספיק 

יפה (אני מתכוונת: לא נותן לי מספיק כסף ומתנות).
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הוא ממשיך להביא לי רק ספרים מחורבנים. תמיד הוא רוצה 
להישאר בבית, לקרוא, להתחבק וסתם לדבר. אם היה עולה לו 
כסף לעשות את הפעולות האלה, אז בטח לא היה אכפת לי. בכלל, 
כל הרומן עם אדגר התחיל בגלל שהיה לי משעמם עם מיכאל בק 
ובגלל שרציתי לגרום לו לקנא. הוא באמת קינא, אבל לא אמר שום 
דבר, חוץ מפעם אחת באולסן סיסטרס, כשאכלנו פיצה עם פירות 
ים וישבנו בשולחן עם אורי גוטליב, שבעיתונים אומרים עליו שהוא 
סקסי, אבל במציאות הוא לא משהו. גם עידו רוזנבלום, או דורון 
רוזנבלום, מהתוכנית המטומטמת הזאת על שידוכים, ישב איתנו. 

הוא חתיך והתחשק לי לשכב איתו.
מיכאל בק שאל אותם מה הם חושבים על הרומן שלי עם אדגר 
וניסה לפתח דיון על פער הגילאים. זה לא הזיז לי, וזה לא הזיז 

לאף אחד חוץ מלמיכאל בק.
סגרתי את הדיון במשפט "עדיף זקן וחכם על צעיר וטיפש". 
ניסיתי לתקוע למיכאל בק סכין בלב, אפילו שזה לא נכון. אני 
מעדיפה צעיר וטיפש, לפחות עומד להם הזין והם מזיינים כמו 
שצריך. לא כמו אדגר, שמספר לי על כל מיני בנות שאוהבות שהוא 
מזיין אותן כשלא עומד לו. הוא מספר שהן אומרות שזה רך ונעים, 
אבל בעיניי זה דוחה. קיוויתי שמיכאל בק יבוא ויחטוף אותי ממנו, 

אבל זה לא קרה.
אדגר קורא למיכאל בק "עיני עגל" בגלל המבט האטום שלו 

ו"רגלי הרקולס" בגלל השוקיים השריריות שלו.
למרות שנפרדנו, אני ומיכאל בק מזדיינים על הספה בסלון. 
הטלוויזיה דלוקה על ערוץ 2 ויש "יורדים בגדול". פעם קרן שלם 
אמרה לי שמיכאל בק מזיין כל כך טוב בגלל שזה עדיף מלשמוע 
אותו מדבר. לדעתי, מיכאל בק מזיין בדיוק כמו שהוא צופה בחדשות, 
כמו שהוא אוכל ביצת עין, כמו שהוא שותה וודקה טוניק, כמו 
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שהוא מתחיל עם בחורה. הכול באותה מידה של התלהבות. הוא 
מזיין טוב, אבל אני לא גומרת. זה לא בגללו, זה בגללי, אני כנראה 

עדיין מאוהבת.
הוא הפסיק לארגן מסיבות עם אבי ערמון ועכשיו הוא מובטל, 
משתכר כל הלילה, ישן כל היום. בהתחלה חשבתי שהוא מדוכא, 

אבל אחר כך נראה שהוא פשוט שכח מזה.
אני לא מבינה למה הוא לא מתחתן איתי וזהו. אני יודעת לבשל, 
אני רואה איתו משחקי כדורגל ומתלהבת למרות שזה משעמם אותי 

למוות, ואני מזדיינת איתו מתי שבא לו.
אני לא מבינה למה הוא לא מתחתן איתי וזהו.

היינו קונים בית גדול עם בריכה, או פנטהאוז עם שומר בכניסה. 
היינו עושים ילדים, שוכרים או־פר ומשתכרים בצהריים, אבל הוא 
חושב שמחכה לו אהבה גדולה. אני לא מבינה את הרעיונות שלו 
על אהבה. נראה לי שהכי רחוק שהוא יגיע בענייני אהבה זה לקנות 
כלה מאוקראינה. סביר להניח שבסוף מישהי תתחתן איתו בגלל 
שהוא עשיר. אבל בינתיים אף בחורה לא רוצה אותו. איזה בחורות 
טיפשות. הוא נראה די טוב ויש לו קרייזלר קרוזר והוא אוהב לאכול 

במסעדות יוקרה וללכת למסיבות, איזה בחורות טיפשות.

* * *

אני חייבת לפטופ חדש. אני רוצה מקבוק אייר, נמאס לי מהמקבוק 
הלבן שלי שנראה לי פתאום שמן מדי. בעדינות אני מתחילה לטפטף 
על זה לאדגר. הוא נוסע ללוס אנג'לס לסדרת הרצאות ולא יהיה פה 
חודש. אני מתחננת אליו שיקנה לי, ושואלת אותו איך הוא רוצה 
שנתכתב במיילים אם לא יהיה לי לפטופ חדש? אני מוסיפה עוד 

קצת אהבה ומחכה שהוא ייתן לי לפטופ בתמורה.
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