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—חדש דף—
)26 ד1מעמ (הנושך

 עם להשלים פנים בשום אוכל לא כן
מב שבסופן ההן המפורסמות הפעימות

בא ייתכן. לא וכך רופא. אליך הילים
הג הרעה גרם שאני ויוצא באמת. מת

 וכבר לי. והיקרה החמודה לילדה דולה
 כמה אמרתי, גם אלה, על לך כתבתי

 והלב מאד. עלי כבד ולבי פעמים. וכמה
 זו. מלה של מובניה בכל יכבד בכבדו

מאד. וכבד רע, וזה
עצ את מרגיש ואני שלי, קטנה פגה

 הסיגריות. מחמת בעיקר למדי. ברע מי
 שאצטרך ודאי יהיה דבר של וסופו

 כיצד לתאר לי קשה ורק לעשן, לחדול
 איני אף היום של ובבלבול זה. יהיה
להמ גם כמעט בדעתי להעלות יכול
 גוזל רק שעה לפי הקובץ וענין בו. עיט
 וימים. שעות על שעות ממני הוא

 גם אם הדברים, בסוף יעלה מה ונראה
כשורה. התכנית
 כמה לך להסביר ניסיתי שכבר וכפי
 רגועה רגועה אותך צריך אני פעמים

 שזה מה כל ועל בזה הכרוך כל על וכו',
 גו היודעת, כמוך מי ואיך, ממנו. נובע

 בהיותך רק לא כך אותך צריך ואני גו.
ותמיד. לבדך. בהיותך גם אם כי עמי

 שלי, רכה פגה אותך, חומד ואני
 שלי החמודה לכל חמדתי על ומסרי
 ולרקות תדמענה, שלא לעינים כולה.
שו שוקט שיהיה ולחזה תפעמנה, שלא
העצ אחר תלכנה שלא ולאצבעות קט,
 מום־ ולא נעזבה, היא שאין ולירך בים,
 הכוח להם שיהיה כולם ושכולם קרה,

 וטובה. שוקטה להיותך
שלי, רכה אהובה

חמודה די,
אורי

וש ילדתי, מנוחה, לילותיך ושיהיו
 זה שלי. הקטנה התינוקת את תרדפי לא

 באמת. אסור,
שלי פגה

 .4למבתב_ממ לשאול אסור ומחר
 עשר שמונה את סוף סוף אקבל ודאי

ל גם אני צופה ורק הרעים, העמודים
אחד. טוב מכתב

השבת, ליום אור
 שקניתי האכספרס כרטיס בזה רצוף
שאפ בררתי כן השבת. למוצאי למענך

 5.30 בשעה א׳ ביום לחיפה לנסוע שר
 אחרי עד וחכיתי חכיתי ואני בבוקר.

 חפוש איזה ארך שמא האחרון, הרגע
 אצל ישבתי שש אחרי עד בדרך.

הסמוך ״הקנקן״ אל סרתי ואחר ״באום".
 אולי חשבתי ואחר תבואי. אולי —

וה — מצאתיך ולא ״באום" אל אמרת
 חזרתי ואחר בנימין(תמוז). אל לכתי

 ואחר שבככר. הקפה בתי בכל והצצתי
 יצאתי ואחר .11 אחרי עד בבית ישבתי

 ואחר לבדי. לשוב רציתי לא ל״כסית״.
 כרטיס. לקנות בתחנה הייתי הצהרים

 הזמנתי. לא במלון מקום רק .3 משעה
 עכשיו שוכב ואני במקרה. נסעה אמי
לבדי. כאן

 אליך, קורא אני לי. את פלגש איזו
 מת־ באה. ואינך — לבוא יכולה ואת

להת יכולים שאיננו בטלפון יפחת
אליך קורא וכשאני פורים, עד ראות

 ואינך — לך מחכה ואני באה. אינך —
באה.

 אין כמעט עצמו חיים להבין: עליך
 אצלו. מקום עכשיו אין ולנו מקום, לו

 כל על עכשיו עוד. יהיה אם יודע ומי
 וברצוני בי לא — אמי חרר לא. פנים
 איני לשכור חדר פנוי. שיהיה תלוי
 הקרוב. בזמן שאוכל סבור ואיני יכול,

 יום, בשעות בירושלים, עמי להתראות
 יכול איני לעמק לנסוע רוצה. אינך
 שעצם להרבות, יכול איני ובכלל עתה,

 עד חנוק ואני עבודה יום היא הנסיעה
 זאת, לעצמי להרשות בכחי ואין צואר

 פעם קרובות. לעתים לא פנים כל על
 החשש. מפני למלון, לסור יכולתי לא

 יחידה דרך לנו וזו אני. יכול עכשיו
שאי בהזדמנות לא בלבד, בנו התלויה

בידי. נה
ומת בי בועטת את — ובמאנך

 אבואך ואני פלגשי. ואת ממני. רחקת
 ואצל ובחדרי, אמי, ובחדר אמך בחדר
 שבמלון, ובחדרנו ובחורשה, חיים,

שלי, ירך אביאך. אשר כל אל ואביאך

 מה ערומה, ערומה שלי, אהובה רחם
 לילינו, את גזלת זאת מה עשית. זאת

 על לך אסלח איך אברי. כל את עשקת
ככה?

 שלי, שורטנית תיפחנית, שלי, 'רכה '
 אבריך. ובכל בכל'לבך 1סליחה. בקשי

 כולך כולך והלא כן: לעשות תוכלי איך
 כזאת. תהיי לא שיותר פלגשי,
תעשי? זאת מה —

 חמש ומדי חצות. אחרי 3.30 ועכשיו י
 מצעד איזה בשמעי דקות, עשר או

 החלון. אל מזדקר אני הד, או רחוק,
באת. לא באמת באמת

שלי, פגה
 את קבלתי — שני יום — היום
 הששי, ליום מאור השנים, מכתביך
אפי שמחני ושמחתי. השבת. וממוצאי

 אולי שמחתי וביחוד היפה. הנייר לו
 השני, המכתב לי נזדמן שתחלה מפני

 תחלה. קראתי ואותו השבת, ממוצאי
בצ רק העצובים הקטעים היו ושם

ואחר אור. של תמונה בתוך לליות

נ.,צוותא' הוקרה בערב כבוד מאוחר;

שבמכ העצב את הללו הקטעים בלעו
והנואל. הרע מכתב אותו הקודם, תב

 טובה אבל שערך. על מעט לי וחבל
הל ואורך קצרות. בשערות גם לי את

וז וגופך, וכירכך, כחזו, יהיה טיפות
 הכוונה רק הוא אותי שמרגיז ומה רועי.
 להתעלל זאת, בעשותך שלך הרעה

 יתכן את, ילדתי אם ואגב, בילדתי.
 כי אם לפעם, מפעם בוכיה שתהיי
 אבל ומרה, גבול יש לזאת גם לך כידוע

נכון? אובדת, שתהיי הוא הנמנע מן
 לא הנסויים פרשת גם שני. ואגב

צופה. עודני ואני וכלל. כלל תמה
הלמודים, סוף ער לשבועים, ואשר

 בבלפוריה, עבודתך לגבי רק נאמר זה
לא. וכלל כלל לגביך. ולא כמובן,
 מתחת כשיצא נפגעתי קצת ואני

 ואינני ונשים. גברים על משהו עטך
 שאני ורק נכון. זה אפילו ואולי יודע.

 נשים שבין כדברים לא אלו כל את חש
 לבין ביני לבינך, ביני אם כי וגברים,

וה הרכה פלגשי לבין ביני שלי, הפגה
 את בוחרת אם הקטנה, והפתיה חמודה,
 הנזכר מכתבי על הגבתך את להגדיר
כזאת. אחת של כהגבה
 דומני כבר נסיתי לעצמי כשאני אני

 כזאת: כירך. אחרת. פעם זאת להגדיר
 וקרובה ואהובה, ונשמעת, וטובה, רכה,

כולה. וכל קרובה.
 הקטנה שהירך שהוא טעם שום ואין

וא וממני, החיים. מן עיפה תהיה שלי
 אוכל ולא הממושכים. בהעדרי פילו

 כביכול לה שתלך אופן בשום להסכים
לילי. פגת בלי ותניחני פתאם
 שתשתה להסכים יכול אינני ורק

שהלב הזמן כל אחת, פעם לא אף קפה,
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