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כ להתי־טב הושבת איני
 מוכנה אני משלט. קיבוץ

 הד־ לחודש, ללכת בהחלט
באו מתנגדת איני שיים.

 להתישבות. עקרוני פן
 דרוש. שזה חושבת אני

 שאני הרטבת איני אבל
בטו ואני לזה, מתאימה

 להביא יכולה •טאני חה
 אהר. במקום תועלת יותר
 •טהיו כזה מצב היה לוא

 היו וכולם ללכת, צריכים
הו בודאי הייתי הולכים,

 איני אבל כן. גם לכת
 שאהיה לחשוב מפוגלת

 שלא אחד, במקום חיי כל
בח חידושים יטוס לי יהיו
 הם היום של התנאים יים.

אי לא כבר שאני כאלה
שהייתי. כפי דיאליסטית,
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 לחיים משיכה שום לי אין
משע זה לדעתי כפריים.

 הייתי לא אני נורא. מם
 הרבה עם לחיות רוצה

 אהד שכל יחד, אנשים
 אותם את בדיוק חי מהם

נמש אי־ני כדעהו. החייים
בי גופנית, לעבודה כת
 חקלאית. לעבודה לא הוד

 אפרור-ים בכפר החיים
לרע דומה אחד יום מדי,

 הכד את לסבול אפיטר הו.
 לא אבד פעמיים, לפעם
הוש איני תמידי. כדבר

להס יכולה שהייתי בת
 לי אין ״טבהב לחיים תגל

 אלא פרטי, בגדים ארון
 משות!? מחסן רק ישנו

 זה משותף. בגדים וארון
ב אותי מושך •טדא מה

 בקצת רוצה אני קיבוץ•
 זהו בעיני, בי פרטיות,

החשובים. הדברים אחד
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 של הרעש את שונאת אני
הצ הברים, הקפה, בתי

מפ לשבת אפשר פיפות.
לש בבית־קפה, לפעם עם

לר שקטה, מוסיקה מוע
 בי־ די מתארת אני קוד.

 בקיץ כך: מתאים לוי־זמן
בהרצ דשפת־הים לרדת

 גבעות־ עד לשבת או ליה,
 המים, על להשקיף ההול,

 כהות בהור עם לשוהה
 דבר כל עד פיקח יותר או

ב דבלות בעודם; שהוא
 מל- עליזה, •טמחה, חברה

היר על לשוט את־היים;
 אוהבת אני מזה חוץ קון.

מוסי או עצובים, סרטים
 המו- את לא אבד קליים,

הג׳אז. שד הזיפתית שיקה

 שד מגורלה סולדת אני
 שלה שהחיים בית, עקרת

ב בבוקר 1ב־< מתהילים
ל קפה קומקום הרתחת

ו לעבודה היוצא בעלה
ב 11 בשעה מסתיימים

 איני כלים. בשטיפת לילה
 השג- לכד להסתגל רוצה
ל אהד, אדם של עונות

 להיות עמהם, השלים
 הנשו־ בחיי החלש הצד
 לרצונות משועבדת אין,

 עקדת של החיים הבעל.
 ביותר, עהרים הם בית

 הצנע כימי עכשיו, ביהוד
האין־סופיים. והתורים


