
07a  - 1911                   מורטם פוסט קואיטוס פוסט
העירוםלגוףמתשוקהבוערתאני,ואלטר,או!!!ואלטר!ואלטר1+2 אלמה

רק,בינינומפרידלאדברושום,לצידישוכבאותורוצה,שלך
כולישאהיההזמןלמעןרקאחיהאני!אהובי,בוא.השינה
-ולהאכיללפנקשלךילדרוצהאני-שליואלטר,אישתך.שלך
בליהשניבזרועותאחדולהיותלהתאחדשנוכלהיוםשיגיעעד

יכולהכזוכפולהשלימות-שליוהגוףשלךהרוח.מצפוןיסורי
בתוך,בגופך,עליפעםשובאותךרוצה.אלחצירקלברוא
כי-אותךבראשאלוהיםכמואותךלראותרוצהאני.שליהגוף
שלךהיופישכלרוצהאני.כזהיצורליצוריכולאלוהיםרק

אתאשכחלאלעולם!שלךלחיבוקיםמתהאני.בתוכייתמוסס
אששילחת.שליאינטימייםהכיבמקומותשלךהידמגע

יש,מאושרלגמרילהיותיכולאדם,כן.דרכישזרמוושימחה
מגעועוד.זהאתידעתיבזרועותיך.מושלמתשמחה-כזהדבר
מקודשאליךשקשורמהכל.לאלההופכתוהייתי,קטןאחד

,הכוללנשק-חלציךאתולנשקברךלכרוערוצהאני.בשבילי
!אמן. הכול

חסרהייתכמהידעתאילו!אליךהתגעגעתיכךכל!ואלטר,הואלמה
.אתילהיותבאוהייתהכולעוזבהיית,האלההחודשיםכללי
!וואו!האלההחשאייםהמישחקיםלכלסוףישסוףכלסוף

עדלחכותצריכיםלאאנחנו,יותרלהסתתרצריכיםלאאנחנו
ברגעלקבועיותרצריכיםלאאנחנו,לחזרותיוצאשהוא

פנימהולהתגנב,מלוןבתימיניבכלסודיותפגישותהאחרון
...!בלילה גנבים כמו והחוצה

אכזריהיהזה.בחייםהיהגוסטאבעודכל)לבוא(יכולתילאגרופיוס
. מדי

. מאוד אכזרי. אכזרי היה זה, כן אואלמה

?פתאומי באופן קרה זה? מת הוא בדיוק איךגרופיוס

רק.העיקרזה,ביחדסופסוףאנחנו?שליאהוב,משנהזהמהאלמה
לשכוחרוצהאני!לךזקוקהאני...אותךצריכהכךכלאני.זה
. איתו שקשור מה כל

.אבישלממותומזועזעאניגם.שליאהובה,אותךצריךאניגםגרופיוס
לאפעםאף.אותךלשאולרוצהשאנישאלותהרבהכךכליש

אני?...חולההיההוא?בהירביוםכרעםקרהזה.ליסיפרת
היההוא...שאולתפקדמסוגלהיהעדייןהוא...מתכוון
-בלתיהיההוא?האלההחודשיםכללמיטהומרותקמנוטרל
?...כשיר
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אנחנו!חופשיתאני?ואלטר,האלההשאלותכללמהאלמה
לשקרההכרחמשפילכךכלזה!חופשייםסופסוף!חופשיים
אתזהבמקום!אוהבתאניכולולעולםלזעוקרוצהכשאת
.בלילהגנביםכמובהונאה,בבוגדנות,בהטעייהלחיותנאלצת
...!תאוותינו כל את למלא חופשיים סופסוף אנחנו עכשיו אבל

?למות הולך שהוא ידע הואגרופיוס

.לו שיקר הרופא. ידע לא הוא, לאאלמה

?בכושר... היה הוא אז. מבין אניגרופיוס

.אותי חבקאלמה

?בכושר היה הוא האםגרופיוס

!שלי מתוק, הואלמה

?אלמה, שלי השאלה על עונה לא את למהגרופיוס

,חודשיםבמשךזואתזהראינולא?לדעתרוצהאתהמהאלמה
לדברצריךלמה....גוסטאבשלהמוותעלחושבעדייןואתה
? הזמן כל עליו

. ממני מתחמקת אתגרופיוס

איןשגםטעםחסרותבשאלותעצמךאתלענותלךלמה!בחייךאלמה
שמפרידדברשוםיותרשאיןמאושרתהיה?!עליהןלהשיבמה

. בינינו

שאלותכמהעצמנואתלשאולהזמןשהגיעמדועבדיוקזהגרופיוס
לחייםביחס...לשניביחסאחדשלנולרגשותבנוגע.רציניות
...לעתיד בקשר, ביחד שלנו

?כלפיי שלך לרגשות בנוגע ספקות איזה לך ישאלמה

אני.שלילרגשותביחסספקותשוםליאין.שלאבוודאי.לאגרופיוס
.איתך להתחתן רוצה ואני, אותך אוהב אני. אלמה, אותך אוהב

!!!שלי מתוק, הואלמה

?איתי תתחתני. אישתי שתהיי רוצה אניגרופיוס

עדייןהיהכשגוסטאבאישתךהייתי.כבראני.אישתךאניאלמה
. זה את יודע אתה. בחיים

?נכון, שקרס שלו הלב היה זה. -נכון זה. כן. כןגרופיוס

. לפעום הפסיק הוא. שלו הלב היה זה, כןאלמה

שברירימאוד,האלההחודשיםכלחלשמאודהיהבטחהואגרופיוס
...להיות חייב היה זה. אונים חסר... מאוד
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. היה זה ככהאלמה

.מאוד בריא היה לא פעם אף שלו שהלב אמרת אבלגרופיוס

.מאוד בריא היה לא פעם אף שלו הלב. נכון זהאלמה

צעדותעושה,למרחקיםשוחההיההואזאתולמרות.מוזרגרופיוס
?נכון, לי סיפרת את... ספורט, תרגילים, ארוכות

לפני,מתהפוצישלנושהבתעד.חלששלושהלבידעלאהואאלמה
בדיקהלועשהבלומנטלכשדוקטורהיהזה.שניםארבע

אתלהפסיקנאלץוהוא.מצבועלהאמתאתוגילה,שגרתית
. אחת בבת שלו הגופנית הפעילות כל

שהוא,מתכווןאני--?שאו,חייואורחאתשינהלאהואאבלגרופיוס
המשיךהוא--?שאו,קודםכמובדיוקולהתאמץלעבודהמשיך
!מאוד מעייף להיות חייב היה זה... קונצרטים לתת, לנצח

.גמורהכוחותבאפיסת.מתמוטטשהיהעדלעבודנהגהוא,כןאלמה
.אותולעצורמסוגלהיהשלוהגוףרק.איתולדברטעםהיהלא

השכללאאפילו.עליוהשפעהכלהיתהלאאחרדברלשום
הרופפתהבריאותעםלהתמודדאיךידעלאהוא.שלוהישר
. שלו

.עצמו את הרס פשוט הואגרופיוס

. שכן להגיד אפשראלמה

?למהגרופיוס

!!!יודעת לא אניאלמה

זה.אותךלטלטלניסההוא.חייבתאת.לדעתצריכהאתאבלגרופיוס
הוא.ברורהיהזה.עלייךנאבקהואאיךֹהרגשתאת.ברור
? להכשל חייב היה הוא למה. אריה כמו עלייך לחם

שייךזה,עכשיונגמרזה?!ואלטר,האלההשאלותכללמהאלמה
.  מת הוא. לעבר

הוא.שנינובין,כאןעדייןהוא.מתלאהוא.מתלאהוא,לאגרופיוס
בינך,שנינובין,פהשוכבהוא.אותולהרגישיכולאני.כאן
. לביני

הוא.ונקברמתגוסטאב!האלההשטויותעםתפסיק,ואלטראלמה
...!באדמה אמות שש

מנסהשהואחושבאני.בטוחלאלגמריאני.בטוחלאאניגרופיוס
,איתועשיתמה.שהו-איפהפהנמצאהוא.אלייךלהתקרב
? ממך להתנתק יכול לא שהוא, לו נתת מה, אלמה

,בוטיפלתי.הכולזה.לודאגתי.דברשוםעשיתילא!דברשוםאלמה
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.הגסיסה את עליו להקל

...?צריך היה שהוא מה כל לו נתתגרופיוס

.שעשיתי מה זה, כןאלמה

?ביקש שהוא מה כל לו נתתגרופיוס

. כןאלמה

?חיבה ביקש וכשהואגרופיוס

.חיבה לו נתתי אזאלמה

---?ואהבהגרופיוס

. אהבה הרבה. אהבה גם. כןאלמה

?אהבה מין איזהגרופיוס

.אהבה. אהבהאלמה

אתבדיוק...למה",אהבה"אומרתכשאת...מתכווןאניגרופיוס
?מתכוונת

?לדעת רוצה אתה בדיוק מהאלמה

?אהבה איתו עשית... ש גם קרהגרופיוס

!ממנו בנות שתי לי היו! ואלטר, בחייךאלמה

...האלההאחרוניםהחודשיםבמשך...מתכווןאני.לא,לאגרופיוס
,הסוףלקראתהולךשזהידעתאת...דווייערשעלשכבכשהוא

...פעםאיהואאם...שלךקרהאםשואלאני?ידעתלאאו
?שלו הזאת הבקשה את מלאת... את אם

.מלאתי, כןאלמה

? תכיפות באיזוגרופיוס

.ביקש שהוא פעם בכלאלמה

? אומרת זאתגרופיוס

. אלי השתוקק שהוא פעם בכלאלמה

?אחת מפעם יותר? אחת פעםגרופיוס

אתה,גורלםכנגדבייאושמתקוממיםלמותשהולכיםאנשיםאלמה
...יודע

!מדהים זה... לו נתת באמת אתגרופיוס

להם זקוק היה שהוא והחיבה החום כל את לו נתתיאלמה
!יאומן לא! כך כל קר בדם זה כל את לעשות יכולת איךגרופיוס
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?קר בדם זה את שעשיתי לך אמר מיאלמה

?הכוונה מהגרופיוס

.הישועהמחילצדיקהלאאני.אהבהאיתועשיתי:לךאמרתיאלמה
. האדום מהצלב אחות לא גם ואני

...הוא,שלנוהסיפוראתגילהשהואאחרי...אבל...אבלגרופיוס
אני...?יותר....מסוגלהיהלאהוא...מתכווןאני...נעשה
.זה את לי סיפרת את"! אונים חסר... "נעשה הוא... מתכוון

. התאושש הואאלמה

?מתי?!!! - התאושש הואגרופיוס

.זה את לך ספרתי. פרויד ר"ד עם מהפגישה חזר שהוא אחריאלמה

.הזהפרוידהזיגמונד,מהכלליוצאבאופןמדהיםאדם,באמת2 אלמה
אחרי?קרהמהיודעואתה.שעותארבערקאיתוהיהגוסטאב

.תשוקהומלאוחזקפעיל.פעםכמוממשפעילהיההואזה
היהזה.מיניתמבחינהמאודיעילנעשההוא,שמדהיםמה

...!מרגש מאוד. מרגש

...זוכרת אניאלמה

...!האלה החודשים כל שלי שהיית חשבתי ואני! אלוהים אוגרופיוס

.חשבוןלישלחפרויד,מתשגוסטאבאחריאבל,יאומןלא2 אלמה
?!במעמדו אדם, לעצמך תארי

...אותך להכיר רצה הוא אוליאלמה

...?עלי לו סיפר גוסטאב מה יודע מי2 אלמה

?זה את עשית למהגרופיוס

ימותשהוארציתי...!טיפשוןכזהאתהלפעמים,ואלטראואלמה
כךכל.בתוכיימותשהוארציתי.אהבהאיתיעושהשהואבזמן
. קרה לא שזה לי חבל

?אותו אהבת אתגרופיוס

הגבראת.הזההבודדהאישאתאהבתי.אותואהבתיאני,כן2 אלמה
שלוהפצעיםמתוךקלחהשלוהאהבה.הזהוהפצועהעמוק
הואכמהלעצמךלתאריכוללאאתה.עזים,רותחיםבזרמים
.שלי לאהבה זקוק היה

-רוצהלאגםואני.יכוללאשאניבטחגרופיוס אחריבשבילךאנימה.
מגזע.חיה.גזעיהרבעהמסוסיותרלא?מאהלרגוסטאב
עםלךשהיוהרגשותלעומקאגיעלאלעולםאבל.טהור

. לך גרם שהוא הריגושים את בך אעורר לא ולעולם, גוסטאב
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ליאסור.צודקכנראהאתהבזה.זהאתתעשהלאאתה,לאאלמה
בלילהלולתתליגרםשהואמה.לא.ממךזהאתלהסתיר
. החיים כל ממני תקבל) לא (אתה, ההוא האחרון

.מדימוקדםעצמיאתנתתיאני.ואלטר,באשמתךלאזהאבל2 אלמה
.ואלטר,בשבילךמספיקלינשאר.לדאגהמקוםאיןאבל

אתהואליו,שלךהמקוםזה.לבילתוךעמוקאותךלקחתי
...אותך מחבבת אני! אלי בוא. ואלטר, אותך רוצה אני. שייך

)יוצא הוא!... (להתראות ולא שלוםגרופיוס

(שליהמיסכןואלטר!...המיסכןואלטר2 אלמה עונההיאבהעדרו!
. איתך אתחתן אני, כן) הקודמת לשאלתו

. אותו איבדת עכשיואלמה

. לעזאזל שיילך2 אלמה

.באמת מתכוונת לא אתאלמה

השאלותעםשלומהנדנודיםלינשבר.שלוהקנאהעלינמאסה2 אלמה
"האינסופיות אתעשיתפעמיםכמה?אהבהאיתועשיתהאם:

וזה,נפשחולההוא?"מזהנהניתהאם?היהזהטובכמה?זה
המטופשותהשאלותכלעללענותחייבתלהיותאותימחליא
. האלה

.לו לשקר יכולתאלמה

. האמת את יידע שהוא רציתי2 אלמה

?למהאלמה

המושלםהזכרלאשהואולתמידאחתפעםידעשהוארציתי2 אלמה
חסדליעושהלאשהואיידעשהוארציתי.שהואחושבשהוא
אתיותרלסבוליכולהלאאני.אתישוכבשהואבזהאלוהי

המדהימיםהמינייםהביצועיםעלהמטופשתהזכריתהיוהרה
. שלו

. הגברים עשויים שממנו החומר זה אבלאלמה

. שונה היה גוסטאב2 אלמה

. שלו במיגבלות הכיר הוא. טובות סיבות לו היואלמה

. שלהם המיגבלות את יש לכולם2 אלמה

.שלנו את יש לנו גםאלמה

. אין לנו, לא2 אלמה

?שלנו המיגבלות את אין, הנשים, לנואלמה
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. לאהבה נוגע כשזה לא2 אלמה

?גבול בלי אהבה לעשות יכולות אנחנואלמה

זה.לאהובעלמדברתאני.אהבהלעשותעלמדברתלאאני2 אלמה
ניפלאיםברגשותמוצפתשאניאהבהעושהשאניאחריתמיד
. מדברת אני מה על יודעת את. זוגי לבן עילאית אהבה של

זה.וקיבלתשנתתהעונגעלתודההכרתשלההרגשהזו,כןאלמה
---פעם-מאי יפה יותר לך נראה זוג כשהבן הקסם רגע

הזה הגדול האושר רגע את למשוך רוצה ואת2 אלמה
הרגוע האושר של הקסום הרגע אתאלמה
---מחובקת ולהיות אותו לחבק רוצה את2 אלמה

---נצחים לנצח, סוף בלי אלמה

.אותך וזונח נסוג אותו מרגישה את הזה היקר ברגע ובדיוק2 אלמה

---איתך מגע מאבד אלמה

. בך בוגד2 אלמה

. לבדך לגמרי זה על להתגבר חייבת ואת, לעצמך נעזבת אתאלמה

שהגבריםממהיותרהרבההיאאהבהלהעניקשלנוהיכולת2 אלמה
. לקחת מסוגלים

. הוגן לא זהאלמה

.זה ככה2 אלמה

.טראגי זהאלמה

.לא זה, לא2 אלמה

?הכוונה מהאלמה

מסוגלאחדשגברממהאהבהיותרלהעניקמסוגלתאתאם2 אלמה
. אחד מגבר יותר לקחת חייבת את אז, לקחת

. זה את לקבל מוכנים לא גברים אבלאלמה

. בעייה להם יש אז2 אלמה

עםבילהתחלקמוכןשהיהאחדהיהלאלישהיוהגבריםמכלאלמה
.אחר גבר

. ופרימיטיביים שתלטנים הם כמה עד לך מראה רק זה2 אלמה

?אחרת אישה עם בוואלטר להתחלק מוכנה הייתאלמה

יותרלולתתמסוגלתאניאםאחרתלאישהיזדקקשהואלמה2 אלמה
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? לקבל מסוגל משהוא

. אחרת אישה לחפש הולך שהוא לי נראה כן פי על אףאלמה

!ייתכן לא זה2 אלמה

?ככה לחשוב לך גורם מהאלמה

!אחרת אישה בשביל אותי עזב לא איתי שהיה גבר אף2 אלמה

אתלהכיןצריכהשאתחוששתואני.הראשונההפעםתמידישאלמה
ואלטרעםלךלקרותשהולךמהשזהלינדמהכי,עצמך
. גרופיוס

אלייבואוהוא,הקטנהבאצבעסימןאעשהרקאני,תדאגיאל2 אלמה
.הרגליים בין הזנב עם קטן כלבלב כמו בריצה בחזרה

)גוסטאב של ללווייה מצלצלים הפעמונים(

?זה מה2 אלמה

. הלווייה זואלמה

!התאבד המיסכן שוואלטר לי תגידי אל2 אלמה

הלווייהמישלששכחתליתגידיאל!אלמה,לךתתביישיאלמה
!הזאת

?הזאת הלווייה מי של2 אלמה

!בעלך של הלווייה זו! אלמהאלמה

. לוויות שונאת אני2 אלמה

. שלך לזו ללכת תצטרכי לא, תדאגי אלאלמה

!הה, הה2 אלמה

לאבואי.הזאתללווייהחכיתכברמהזמןמזה!עכשיובואיאלמה
. אותה נחמיץ

.)  הולכות הן(
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