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לחודש. ל״י 1300—1400 כבר
 מאין ומתחשב אוהב בעל היה קלוד
 שאל הוא שלי 22ה־ ההולדת ביום כמוהו.

 אמרתי הולדת. ליום רוצה אני מה אותי
 היום למחרת לנהוג. ללמוד רוצה שאני לו

 נהיגה. רשיון והוצאתי בשיעורים התחלתי
 התנגדתי׳ רשיון, לי שהיה למרות אבל

 לא בית היה שלי החלום רכב. לקנית
 בית פרסית. קרקע על אם כי בשיכון,

הרבה. יצאנו לא חסכתי. כך ולשם משלי

חוכמות עדשים לא הצבא עם
•  הצי־ עם להריון. שוב ניכנסתי ג)נ)(!± ך

 את להגשים התכוונו השני, לילד פיה
הלוו לקחת התכוונו בית. לרכישת החלום

 הדירה ומכירת החסכונות עם וביחד אות,
לנו. מתאפשר היה

 סופית לקביעה ומתן במשא כבר עמדנו
 .20.5.1967ל־ פגישה קבענו הקניה. של

 התקיימה. לא פעם אף הזאת הפגישה אבל
 בחודש־התשיעי, ואני כן, לפני ימים שלושה

למילואים. לו קראו
 בדלת דפקו בוקר. לפנות בשתים היה זה

 יפתח שלא לקלוד אמרתי חזקות. דפיקות
 ועומדת בהריון שאני להם שיגיד הדלת. את

רגע• כל ללדת
 שעם אמר הוא לי. שמע לא קלוד אבל
 את פתח הוא חוכמות. עושים לא הצבא
 ליד לו נתנו במדים אנשים שני הדלת.

 שאני אמרתי להתערב, ניסיתי צו־קריאה.
 הם אבל החולים, לבית הולכת מעט עוד
 — הרגע בזה ללדת יכולה ״את לי: ענו
 איתנו.* בא בעלך משנה. לא זה לנו
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•  וראיתי החלון דרך הצצתי שיצא, ך
מילו אנשי מלא אנשים. מלא ^*אוטובוס

 כולם הם שם. היו השכונה אנשי כל אים.
כפיים. ומחאו שרו

בשרי התחילו מתקרב קלוד את כשראו
 בא.״ אחד עוד ״הנה שימחה: וקריאות קות

חשב אותי. עודד זה כך אותם כשראיתי
 להיות צריך בעלי מה שהלך. טוב לי תי

מאחרים. שונה
 .3.6.1967ה־ עד אותו ראיתי לא יום מאותו

 יפה, כזה הופיע. פתאום הוא שבת ביום
 ועם שזוף טרזן, כמו ארוך שיער עם

נורמלית. לא בצורה שמן מנומרים. מדים
 והיה היתה, המשפחה כל בדיוק התישב.

 שאלה שלי הסבתא פתאום שמח. נורא
על הזאת השרשרת מה בני, ״יא אותו:
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תש״ל. שנת הזיכרון ביום קלוד, של


