
3e - אותה לאהוב לי גרם מה?

והאלמאניאק גרופיוס ואלטר
.הזאת האישה על משהו יודע שאתה רושם עושה:גרופיוס

?עליה לדעת רוצה אתה מה? לאלמה הכוונה:אלמאניאק

.שלה הקורבנות אחד היית אתה גם:גרופיוס

.חושב שאתה מה לא אבל, כן -הקורבנות אחד:אלמאניאק

?מיסתורי פחות קצת להיות יכול אתה:גרופיוס

.שלה המאהבים מאיספור אחד לא גם ולצערי  הבעלים אחד הייתי לא:אלמאניאק

?שלה קורבן היית אופן באיזה - כך אם:גרופיוס

.שליהאומללההילדותעליעברהשבויתומיםבביתפעםביקרההיא:אלמאניאק
שלההקסםמגע.אותיחיבקההיא.פרחיםלהלהגישנבחרתיאני

.חיי לשארית חותם עלי הטביע. אותי כישף

. להיות יכול לא זה, באמת:גרופיוס

מסוגללאאניהזההמרטיטטבעיהאלהמגעמאז.אחי,האמתזאת:אלמאניאק
. אחרת אישה אף לאהוב

. כהוגן אותה שונא בטח אתה:גרופיוס

,עליהחולםאני,אליהמתגעגעאני,אותהאוהבאני,אותהשונאאני:אלמאניאק
מתעבאני,אליהכמהאני,שליבפאנטזיותאהבהאיתהעושהאני

,אותירודפתשלההרוח,אותהשפגשתיהיוםאתמקללאני,אותה
שליבאוסףלייש,איתהקשרלהשישמזכרתפיסתכלאוסףאני

שהיא,שלההשפתוןחותםאתשנושאתשלהבבושםספוגהמפית
...שפתיה את בה שקינחה אחרי במיסעדה שמטה

.אותך כישפה באמת היא:גרופיוס

ביתתאלתוךשהתגנבתיכךכדיעדלכתהרחקתיאני!איךועוד:אלמאניאק
שלההחשאילמאהבלהצטרףוחזרהמשםיצאהשהיאאחרישימוש
לשםנסעהכשהיא,למינכןמווינהבדרךשינהקרוןשלפרטיבתא
של8-ההסימפוניהשלהעולמיהבכורהבביצוענוכחתלהיות
.מאהלר

!איתי במאהלר בגדה כשהיא אחריה עקבת אתה! אלוהים:גרופיוס

עםבךבגדהוכשהיא,איתךבמאהלרבגדהכשהיאאחריהעקבתי:אלמאניאק
בךבגדהשובוכשהיא,קוקושקהעםבקאמררבגדהוכשהיא,קאמרר

זהאםליצר-וורפלעםבךבגדהושובשובוכשהיא,לייזרליליעם
---בך פוגע
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.רחמים רק כלפיה מרגיש אני. עוד לא:גרופיוס

.לך מאמין לא אני:אלמאניאק

גלריהבחנוכת,רשמיארועבאיזהבמיקרהמזמןלאבהפגשתיאני:גרופיוס
מההבנתישלאלומרחייבואניבההתבוננתיאני.עכשוויתלאמנות
.כובש כך כל שהיה בעבר בה מצאתי

. שלך והתחושות הרגשות הכחשת ידי על עצמך על הגנת כנראה אתה:אלמאניאק

שהרגשתימהכל,לאאוליתאמיןאבל.משהולהרגיששמחהייתי:גרופיוס
,כבדה,שמנה,ענקיתהיתההיא.חזקהאסתטיתדחיהרקהיתה
לומרחייבאני,עליהלהסתכלנעיםלאמאודהיה,פילכמוגדולה
.שלה בהבעה רקוב משהו גם שהיה

לךגרמהבוודאיהיא.שלךבקולכעסהרבהיש.עווללהעושהאתה:אלמאניאק
. זנחה שהיא מישהו של בעיניים רק אותה לראות יכול אתה. רב סבל

הזאתהסופגניהעםהרומןאתהתחילהשהיאברגע.אחי,טועהאתה:גרופיוס
---שלה משורר בצורת

---לוורפל מתכוון אתה:אלמאניאק

.)אותי לעניין לגמרי חדלה היא. (בה עניין כל איבדתי:גרופיוס

עדבההתאהבתבטובלבאדהראשונהבפעםאותהכשפגשתאבל:אלמאניאק
והסתובבתאחריהרדפת,לוהטיםאהבהמכתבילהכתבת.שגעון
.מיוחם זכר חתול כמו מרחוק אחריה עוקב כשאתה סביבה

.כךכלאותישסימםבההיהמהמביןלאשאנילמרות,נכוןזה:גרופיוס
מאלמה יפות יותר הרבה שהיו צעירות נשים הכרתי

כמוה יפה היתה לא אבל:אלמאניאק
ממנה מבריקות יותר הרבה שהיו נשים פגשתי:גרופיוס

. כמוה פקחית היתה לא אחת אף אבל:אלמאניאק

 -ממנה מושכות יותר הרבה שהיו נערות והכרתי:גרופיוס

.כמוה מושכת היתה לא אחת אף אבל:אלמאניאק

...ממנה מרגשות יותר הרבה מאהבות שהיו נשים אפילו הכרתי:גרופיוס

. כמוה מרגשת מאהבת היתה לא אחת אף אבל:אלמאניאק

שגרםהדברהיהמהלהגידמסוגללאאני,עכשיוזהעלחושבכשאני:גרופיוס
. בה להתאהב לי

חייבאתה,בהלהתאהבלךגרםלהביןמהרוצהאתהאם,שליאח:אלמאניאק
מוכןרקאתהאם,בטובלבאדאותהשפגשתהראשונהלפעםלחזור
.בזמן הזה המסע את לעשות
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.הזה למסע לצאת מוכן אני, כן:גרופיוס

. לטובלבאד נלך בוא אז:אלמאניאק

!לטובלבאד נלך! בוא:גרופיוס
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