
מסתבר: זאת, עושות הן גם
ל מידידי קצין בחבית הלכתי ,22.3.60 שלישי, ״ביום

ב בי הביט ידידו, בחברה שהלך אחד, בחור הבובות. בית
 עמי. לשוחח הרצון ניכר ממבטו משהו. בי שהפעים מבט

 לו, מוכרת הייתי אני שגם לי ונראה לי מוכר היה פרצופו
 לכך תשובה מניין. השאלה אותי הטרידה ההצגה זמן וכל
מצאתי. לא

 לי. מוכר הוא אם ושאלני אלי, הוא ניגש ההצגה ״בתום
 ה׳ תיכון בית־ספר בוגר שהוא לי נתברר זו שיחה בהמשך

 זו שיחה אך עלי, פרטים מספר נדעו לו גם צבא. ובוגר
 אם בן־זוגו. עם אחד כל ללכת ההכרח עם כחטף נגמרה

 בעתון, זו רשימה פירם־ם עם לי לענות בלבו הרצון יעלה
מכתב לך שאכתוב כך, כדי עד לך תודה אסירת אהיה

 הכל את נוגהם, אספו הכוכבים וקודר. עצוב
אח צמרמורת לפתע וערפל. ענן דוק כיסה

ששמע לי היה נדמה הרפתני. ולא בגופי זה
 אפורים החיים. ,כך :לבבי בנבכי קול תי

ואפלים.׳
מב את הפניתי שני. קול נשמע ״,לא!׳

 אלי שנשלחה קרניים אלומת וראיתי טי,
 לך יש (תגידי, שהעיר שברחוב, הפנס מן

כלשהו. האפלה, את הא׳?) נגד משהו
 ובכל כמוך בודד אני הן נערתי. ״,ראי,

 ואת לו. ויכול הליל בשחור נאבק אני מתייאש. איני זאת
 פנייך?׳ נפלו מדוע ועליזה. חביבה צעירה,

 צדק. והוא ייתכן סביבותי. סקרתי פני. הרמתי ״לרגע
הצ בעלת ונחמדה, תמירה אביבים, !ב1*/ בת בחורה הנני
 לחוש יסוד כלל לה אין אשר השני, המין אצל רעה לא לחה

חשבתי? לכך, הסיבה להיות יכולה מה בודדה. עצמה
הנתו בעל וחבר ידיד ברע, החוסר הוא לבדידות ״הגורם

אחריו. תרות שעיני הזה האחד הבאים. נים
 בעל מוכשר, ושנון. פיקח גבה־קומה, להיות צריך ״הוא
 ומעל ,26־28 בגיל מסורתי, לפחות או דתי אקדמאית, השכלה

 שיפקדוני׳ הקשות בשעות אותי לעודד שידע אחד — הכל
 ורב הארוך הלילה לאחר הן ברוחך, תפלי נא ,אל ולאמור:
!!!״ ? האמנם העולה!׳ השחר עמוד לו יפציע התלאות,

תודה.״
).1176/24( אליה: כתוב צעיר. בחור נואשת, נשמעת היא

★ ★ ★
חריזה תיד 7א ארוך מסע

לה: להאמין כדי )1176/25(. את לראות צריך
 הציונים גליונות מונחים לצדי לחצות. מתקרבת ״תשעה
 היותי על נוסף כי שונים. ספרי־עיון לפני תלמידי, ותעודות

השניה. בשנה סטודנטית אף אני מורה,
 מרגישה אני יכולה. שאיני אלא להתרכז, מנסה אני ״לרגע

 מולי סביבותי. סוקרת אני הגדול. בחדר בודדה עצמי את
,פת ואומרים: העצומה שבספרייתי הרבים הספרים מזדקרים

למרחקים׳... בעזרתנו הפליגי בנו. למדי אותנו, חי
 (מורתי עדן על ונשענת הגדול החדר את עוזבת ״אני

מה אחלים פה שמא החלון, בא׳) כותבים אדן וססודנטתי:
לפתע? שתקפתני בדידות

סביבי נראה הכל הלילה. חולש היקום פני על ״טעיתי.

★ ★ ★
למעשה הרכה

 תיכון תלמידות שתי לי: היו לא עוד )1176/26( כאלה
 מצו־ סיבה למעשה. הלכה הטייס, הוא שתחביבן הטוענות

ונאים. גבוהים טייסים כמה להכיר לדעתן, יינת,
★ ★ ★

ומבינה קטנה אחות
 התרבות, מהיכל שכנתו את מחפש אינו )1176/27( הוא

 ייסוד על לדבר שלא מהאוטובוס, האלמונית את לא אף
 אישית, להכיר יותר ומאוחר להתכתב, רוצה הוא חברה.
 במקצועה. אחות שתהיה הכרחי, לא אך מאוד, שרצוי נערה,
מח עקב מצבו. את להבין תיטיב שהיא סבור שהוא משום

 סיכויים קיימים אך ברגלו, חלקי שיתוק עדיין לו נשאר לה,
המלאה. להבראתו טובים

 וכמכונה גלגלים בעגלת להשתמש נאלץ הוא בינתיים
 לו שיש הרגשה לי ויש לה, יספר השאר את פרטית.

לספר. הרבה
★ ★ ★

כמכונית חדשות פנים
 גבוהי- חיילים שני הם ).1176/28( חבובים, נשמעים הם
 והומור, צחוק בילויים, אוהבים דבריהם, לפי ונאים, קומה

לזכו מוסיפים הם ראש. מקלות רחוקים שהם מבטיחים אך
ה לבגרותם כהוכחה ותעודות־בגרות, לימוד שנות י״ב תם

אינטלקטואלית.
 מכונית־של־אבא־העומדת־לר־ אם אמצעים, חסרי אינם הם

מש הם אמצעים. נקראים אופנוע, וכן שותי־לעתים־קרובות,
 נערות שתי להכיר רוצים הם ולכן חדשות, לפנים תוקקים

 רחוק, אינו שיחרורם יום תמונות. רוצים הם ועליזות. נאות
 את הכוללות פנטסטיות, מכנים שהם תוכניות ובאמתחתם

 יצא זה שמקמח לכן מבטיחים הם ולרוחבה. לאורכה הארץ
ובכן? לחם.

ן1לפ0ב ©פשעשרה
הזמן! כל היית איפה חזירה

מה?
. . אהה.

יודעת... לא את אז נכון! לא
לך! אמרתי

לו? אמרת את מה אז כן?
לך? אמר הוא מה אז
לו? אמרת את מה אז
טפשה! תהיי אל
.חדש שום אין . .

מה?
שיצלצל. אמר הוא אבל עוד אתו יצאתי לא
נירה? עם יוצא הוא אם מה אז

באמת? מה,
באמת? מה,
עלי? לו אמרת מה אז
לך? אמר הוא מה אז

פעם. צלצלי חזירה,
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