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 ואף־על־פי־כן כאן ביקרנו לא מעולם
 אותנו ומנשקים מחבקים מברכים, כולם

 מבולבלים, נבוכים, אנו ותיקים. כידידים
 כארבעים ״שלום״. לומר מצליחים ובקושי

 כולם אותנו, מקיפים ונשים, גברים איש,
 קצרה, בתיספורת כולם .30 מגיל למטה
 וכותונות במיכנסי־חאקי לבושים כולם

 מתוק- ריח פניהם. את מאיר חיוך פשוטות.
 הדירה של הארוך בפרוזדור שורר חמצמץ

 מתוך בוקעת מתמשכת וצעקה השכורה,
פתוחה־למחצד,. שדלתו חדר

בכת מושך אנה־ואנה, מתנדנד וולפגנג
אג פניו, את מעוות גופו, את מפתל פיו,

 בסך-הכל אני אפס, ״אני קמוצים: רופיו
 מוות. פחד פוחד אני גמור. אחד אפם
 מהמתיחות שלי, מהתוקפנות פוחד אני

 כן, שונא, אני בעצם אותם מהורי. שלי,
 שינאת־מוות אמי ואת אבי את שונא אני
 הם כי אותם, לרסק אותם, לדרוס לי ובה

אמ אני אותי, ודיכאו אותי סידרו תמיד
חזי בכם, אנקום ואז אחד יום אתכם צא

 שגרמתם הסבל כל על שכאלה, רים
 לחסל אתכם, לשבור תענוג איזה — לי

אתכם...״
 דמעות בחדר, ומתהלך רועד צורח, והוא
 ומאזינים אותו מקיפים אפ״ת חברי בעיניו.

הס לאות מגיבים הם מדי-פעם לדבריו;
 על פורטת תרזה אליו. ומחייכים כמה,

״התוק ושרה: כלשהו, בוגי לחן הפסנתר
בלונ נערה יצאה.״ התוקפנות יצאה, פנות
פור לחלוטין, כמעט מגולח שראשה דית,
 פני בעל צעיר בחור חולצתה. את מת

 דלי לתוך מקיא לבנות וידיים תינוק
פלסטיק.

 לחולי־נפשז לבית־חולים נקלענו האם
 בגדיה את מסירה כמטורפת, צורחת ביגי

 את בחושפה הערפד ריקוד את ורוקדת
 בא דיטר לצחוק. חדל אינו קלאוס שיניה.

ל בקשר מרגוט, ועם ורוני עם בדברים
 אביה את מקללת קתלין הלילה. בילויי

 השטיח על ומשתרעת מתפשטת אמה, ואת
 שוב ״אנו אומרת: תרזה בצעקות־אימים.

 ביטנה את מלטפת היא קטנים.״ ילדים
 לה וחולצת בגדיה את פושטת קתלין, של
ב פורצים הקבוצה חברי כל שדיה. את

 פני־התינוק בעל הבחור פראיות. צריחות
מקיא. עדיין

1
 לאדם; רעל
ולפרח לחלב

 קטן חדר לתוך אותנו מוכיל־ רזה ףץ
 חבילות ועליו שולחךכתיבה ואפל. ן

 הספר מכונת־כתיבה, דובון, חיתולים,
 של מילון הלידה, בשעת מעשית עזרה

 ועליו לוח תלוי הקיר על' הפסיכואנליזה.
 הזולת את תנצל ״לא האירגון: דיברות

תגביל ״לא אותך,״ שינצלו תרשה ולא

 בדיעות ״לחום יחיד,״ לאדם מיניותך את
שלך.״ הקדומות

 אותנו ומזמינה מיזרן על מתפרקת תרזה ,
שב היחידים הכיסאות שני על לשבת
ני לחדר, נכנסת השלוש בת בתה חדר•
 אותה להיניק מתחילה תרזה אמה. אל גשת

 :הנבוכים פנינו את בראותה ומחייכת
 אנשי רוחניים, נכים אלא אינכם ״אתם

 יונקת הפעוטה צוקי זעירים.״ מישפחה
 בזו כרוז מחזיקה היא בידיה בסיפוק.
 הזעירה המישפחה של ״האנרגיה הלשון:
ה ואת החלב את האדם, את מרעילה

ה מהחדר בוקעת נוספת צעקה פרח."
סמוך.

 מיניות על לנו מספרת האירגון חברת
 יצירת על משותף, רכוש על משותפת,

 ארבע לפני רק וטהורה. חדשה חברה
ה החברה לצמרת השתייכה היא שנים

 העיתון של ראשי עורך אביה, גרמנית.
 עתיד לבתו ניבא פרסה, השמרני הווינאי
 תרזה, לנו מסבירה ״היום,״ 1 והיום מבריק.

 לתת ללמוד ״עליך באפ״ת, בכירה חברה
ב הנאגרת התוקפנות לכל ריגשי ביטוי
להש עליך הילדות. מראשית עוד תוכך

 מהפרעות־התיק- מעצוריך, מכל תחרר
המי מבעיותיך סובל, אתה שמהן שורת
משאיפת־התחרות...״ מהקינאה, ניות׳

ששיט ״התא״ לתוך נכנם אני למחרת
 אטומים. וקירותיו אפל והוא מ״ר, 10 חו

 תמורת אורח,. לכל ההזדמנות ניתנת כאן
ה שהוא עצמי, לביטוי להגיע מרק, 50

או שעתיים במשך הטיפול. להמשך בסיס
 שלי, הילדות ניזקי על להתגבר לנסות כל

 והנה הזעיר־בורגני. חינוכי את לשכוח
 שאינו מאד, משומש מיזרן על אני שוכב
הפסיכואנ של הנוחה לספתו כלל דומה

 מטר תחת מעמד להחזיק ועלי ליטיקאי,
:קללות

בור מפגר מופרע, פסיכי, אלא ״אינך
 שכמוך... מסיכת־קרטון גמור! סתום גני,
 אתה איך אותך נראה טיפש, בור, אתה
 לשונך, את הוצא שלך! המתח את פורק
 שונא אתה כמה לנו תראה אמך, על חשוב
שכמוך...״ מפגר אותה,
 לציית. ומנסה הלשון את מוציא ואני
 תרזה משתחררת. אינה התוקפנות אולם

 אומרת היא ביטני. את פני, את מלטפת
 ואני חולה.״ אתה כמה לנו ,-תראה לי:

 המדריכה קל. לצחוק פרט מגיב, אינני
 מסוגל אינך ״אתה :לבסוף מתייאשת שלי
מתוקפנותך.״ להתפרק כלל

המאושר
להתבטל רשאי
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