
 להו׳׳ל. לנסוע רוצה אני
 השוס ה הדבר זה לדעתי
 שנדל צעיר לאדם כיותר
 דבי־ לי אין אכל כארץ.

פרו לי אין וכעיקר זים,
 כארץ יש דביזים טקציה.
 ויטמין דרוש רק מספיק,

 שחסכתי כסף, לי יש פ.
 היו ולוא עבודה, משכר

ה כשער אותו מחליפים
 להתקיים יכולתי רשמי
 לי יש כחו״ל. שנה עליו

 שהיה באמריקה, קרוב
 אולם אותי, לכלכל יכול

שא מנפי לנסוע אוכל לא
 אצא אם גיוס חייכת ני
 הרגשה יש ההוראה. מן
 הרגשה כארץ, מחנק של
 העולם. מן ניתוק של

מה. לזמן לצאת דרוש

היי הארץ, את לעזוב אם
להס כל קודם רוצה תי

 סתם חדשים כמה תובב
 העולם, את לראות ככה,

 ואנשים ארצות להכיר
 חלום זה לדעתי זרים.

 להידחק לא כשלעצמו:
 כמשך לאוטובוסים כתור
 יצעקו שלא חדשים, כמה
 ברוגז, לי יענו ולא עלי,
 (אותו אותי. ידחפו ולא

וב לקולנוע, כתור הדבר
 נטיה לי אין לגלידה). תור

 אני מיוחדת. ארץ לשום
 הכל, את לראות רוצה

ארגנטי אדצות־הכרית,
 להכיר יאפאן, הודו, נה,
מלצ - אנשים מיני כל

. פקידים, רים, ם י ל ע ו פ

 יקר ה׳״ אסע, אני אם אכל
 רוצה לא אני ללמוד. הוא

 דברים אלא סתם, ללמוד
 מדעי :למשל מסוימים.
 אהבתי כלכלה. החכרה,

 ומאתימטי- פיסיקה תמיד
 לי איכפת היה ולא קה,

 הובי. כתור כזה, להמשיך
לאוניבר כקשה הגשתי

 לכית־ספר כשווייץ סיטה
 ודיפלומטיה, לעתונאות

 כל שקודם לי אמרו אכל
 שנה ללמוד צריכה אני

 וכלכלה. החכרה מדעי
לע רוצה הייתי כך אחר
להי אלה, כמקצועות סוק
 לע־ או החוץ לשרות כנס

 מוכנה גם הייתי תונות.
ה באוניברסיטה ללמוד

 אעזוב אם אכל עברית׳
ל אצטרך ההוראה את

. לשרות התגייס י בא צ

לה כמוכן, הוא, העיקר
 יודעת איני למשהו. גיע

 מתארת אני למה. כדיוק
 אכל כסוף. שאתחתן לי

כצו להתחתן רוצה איני
משו להיות שאצטרך רה

 רוצה אני למישהו. עבדת
 כחברה, מעמד לי שיהיה

 איך? למישהו. הודות ולא
 כמו אלמד יודעת. לא אני

 על לקבל ואוכל שצריך
 מענינים, תפקידים עצמי

 כהצלחה, אותם ולמלא
או אז כי מאושרת. אהיה

ה שאיפתי את למלא כל
שינו של חיים עיקרית:

 וכאותה וחידושים, יים
כ תועלת, להכיא שעה
ה צורה מ י א ת מ לי. ה


