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ריקי תוחבת את רגליה לתוך נעלי 
?מה השעה, הבית

מעיפה מבט לשעון היד הזהוב  
,שקיבלה מהשוויגער לחתונה

,ופולטת קריאת בהלה

?'עשר וחצי'

. לא פחות ולא יותר. עשר וחצי, כן

איזו  . היא דופקת על המצח בבהלה
!!איך אפשר לשכוח! מפוזרת היא

,מדדה לכיוון הסלון בהיסטרייה

רותי שומעת שיעור . הבית הפוך
,הסטוריה

,איציק שוכב על הספה עם ספר

ומאיר גרין מתנגן לו בבוקסה בקולי 
.  קולות

מרימה כמה דברים מהרצפה  
,המבולגנת לחלוטין

כל אחד  : "ולא שוכחת לומר בקול
"עשרה חפצים

,  אבל אף אחד לא שומע

עוד שעה האורחים  : "היא מתעצבנת
!!"מגיעים

מכינה , מגרדת בראשה בריכוז
.רשימת מטלות

תוך כדי שאיציק ורחלי תובעים ממך  
של צומי או )את המנה היומית 

(?אוכל

שוקלת לתת פרופסורט בנודניקאה )
(לפחות לאחד מהם

....בתקווה שיש פרס כזה או דומה לו

חושבת על סדר  

.העדיפויות שלך

חוק. דבר ראשון עוגה, טוב

.ולא יעבור

איזו עוגה דודות מאמריקה  )

(?אה, אוהבות

.  בוחרת מתכון יחסית פשוטהיא 

וסורקת את המקרר לבדוק אם

.יש את כל המצרכים

.  מתחילה. יש הכל

,  שופכת במרץ קמח ומים לקערה

.  ושאר חומרים, קקאו

.חסר שמן! שגיאה, אופס

,  לא מתחשב בעליל, השעון במקביל

.ממשיך לתקתק

.קוראת בבהילות לרותי

...  רוצי למכולת, חסר לי שמן, רותי"
..."עופי

..."  אבל אני בנעלי בית, אמא"

.היא קוטעת אותך בטרוניה

דקות ואת 3עוד ... לכי ככה, לא משנה"
"כאןןןןן
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,  הקטנה משמיעה מחאות נמרצות
.וסוגרת את הדלת בטריקה

,  איזה בושות... עם נעלי בית, כן)
!(השם ישמור

לביינתים מרימה מהרצפה כמה  
,דברים מלוכלים

זה עדין פדיחה לקבל אורחים עם )
...(כזה בית מבולגן

...שלוש, שתיים, חפץ

רק כדי לגלות שחני ואסתי 
,השתלטו על פינה נוספת בבית

.ובילגנו אותה עד היסוד

?למה הכל קורה עכשיו, אווווף

כל הפעילות הנמרצת של הארמון  
והנסיכות של חני ואסתי לא  

...מוצאת חן בעיניה

.ויהי אור-אחרי חצי שעה

(  ?אלא מה)הבית מסודר בחציו 
.ורותי עדין לא חזרה

היא הבינה שאמא בלחץ . יופי
-והתעופפה מהבית

אבל רק  )בדיוק כמו שהיא ביקשה 
(למרבה האבסורד' בדיוק'כמעט 

דחוף  )ריקי מסדרת את המטפחת 
וממשיכה לסדר  !(להחליף לפאה

,השני של הבית' חציו'את 

הפוך על הפוך על  -שלמרבה הצער
.הפוך

אחרי עשרים דקות נחמדות  
כך זה  -שרותי יצאה לה!( ברור)

,נראה

לכבוד  . ספיישל-לייצר לה שמן
.האורחת מאמריקה

אי אפשר  , איך שילדים אוהבים לעצבן
...אפילו להבין את זה לפעמים

, שאמריקאים דייקנים,  והיא חשבה
....פחחח

.הפעמון מצלצל

ריקי טסה לחדר להחליף מטפחת  
(שהחיינו וקיימנו והיגיענו)

ניגשת לפתוח את  , ובדחילו ורחימו 
.הדלת

,  שוכחת כליל מהעוגה האומללה
שחיכתה בבושת פנים על השיש  

.הכמעט מצוחצח

???מה. רותי. היא פותחת את הדלת

תחליפי . כנסי, רותי, נוווווווווו'

'!דחוף. שימי סיכה, בגדים

.ריקי נכנסת ללחץ

רותי לא מבינה על ' ...אמא'

.מה הלחץ

דודה רוחי אמורה  ... רותי'

'!להיות כאן כל שניה

?נו מה לא ברור

את אמרת שדודה  , אמא'

'!רוחי מגיעה ביום חמישי

.ריקי מסתכלת בלוח השנה

ז בניסן "יום רביעי כ'

'א"תשפ

.וואו
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