
לנצח להימשך יכולה לא שהשנננת חבל
ש מגיפה מ  עדיין לנו אין שפעת של מ

 להאמין שמוכנה מי כל שיודעת כפי בארץ,
 להכין ששכח משרד־הבריאות, של להודעות

 זכיתי זאת למרות אבל בזמן. החיסון את
ב האחרון רביעי ביום עצמי את למצוא
שפעת. עם — סיסה

 כשגיליתי בעולס, היתה לא ממני מאושרת
 אחר־הצהרים. היה זה חום. 38 לי שיש

 המיטה, את לעצמי הצעתי בבית. לבדי הייתי
 מלאת־נחת רועדות, ברגליים לתוכה וצנחתי

חופש. שבוע לי שצפוי מהמחשבה
★ ★ ★

ה מועצת־החירום התקיימה בערב בשבע
 בלי שבוע לחיות איך הנושא: משפחתית.

דרן־אגב. בה, לטפל גם — אפשר ואס אמא,
 רוני אבל העניינים, את לארגן ניסה בעלי

נס אנחנו ״אבא, לידיה: הפיקוד את נטלה

 ואל לעבודה בשלום תלך אתה בעצמנו. תדר
 בחוץ, צהרים שתאכל העיקר לעצמך. תפריע

 עם הסוף יהיה מה בסדר.״ יהיה הכל אז
יודעת. אינני הזאת, הילדה

 למופת. העניינים את אירגנה הזאת הילדה
 אף מחום, ולוהט שבור גוף כואב, בראש
 א-ך מבסוטית שמעתי משתעל, וגרון סתום
 בין בעיקר — התפקידים את מחלקת שהיא
 השש. בת ודנה בשנה ממנה הגדול אריק

ה תפקידי את השאירה היא לעצמה כרגיל,
פיקוח.

 הקרובים הימים בארבעה דפק. זה זכרגיל,
 ביום, פעמים שלוש לאכול הילדים המשיכו

 ומסורקים, לבושים בזמן, לבית־הספר לצאת
וה הארוחות את לקבל זביתי אני ואפילו

 אבל להתערב, ניסו אמנם הסבתות רפואות.
 את צהרים. לבשל רק להן הירשו הילדים
והערב הבוקר ארוחות הכנת ואת ההגשה

ה הנפץ קולות אמנם לבדם. הילדים ביצעו
 העגומים ודיווחיהן המיטבח מכיוון תדירים

 עומדים שאנחנו כן על הצביעו הסבתות של
 במיטבח, הזכוכית משק חידוש לפני כנראה

ה בשביל אותי. הדאיג לא באמת זה אבל
לשלם. צריך חופש

★ ★ ★
 על לי מביאים הילדים היו הארוחות את
 אני הייתי ומשם חדר־המיטות, פתח עד מגש

עומ השלושה כל היו אחר־כן אותו. לוקחת
 אני אין ומסתכלים בפתח קופים כמו דים

מע על תלונות אין אם לראות כדי אוכלת,
 לספר משוגעת הייתי היו, ואס ידיהם. שה

להם?
 רצה דנה היתה בית־הספר, אחרי בצהרים,

 לי לארח כדי בה, נפשה עוד כל הביתה
 גומרת היא א׳, בכיתה שהיא מאחר חברה.
ה בחלקה נפל וככה האחרים, לפני תמיד
וה השקט שעות מארבע אותי להציל כבוד

 היתה היא בוקר. כל בחלקי שנפלו שלווה
 סיפורים, לי ומקריאה החדר בפתח מתיישבת

 ־יו ואריק שרוני עד ורוקדת, שירים שרה
מגיעים.

בכלל? להבריא רוצה מי אז

 שאף תמיד הוא בתנועה, האדם נמצא ומתמיד מאז
 יותר. ומהר יותר רחוק קדימה,

 הגלגל את יצר הוא עצמו על להקל בדי בתחילה
 הסתפק הוא אז אך השמון, בעיות החלו ומיד

החי. מן במוצרים
 שנות של המודרנית למכונית והתפתח הלך הגלגל

 שמני את מספקים גזלמי מנפט והמוצרים 70ה־
 ימינו. של המודרניים הסיכה ומשחות המנוע

 ועליהם בתנועה. הנמצאים חלקים עשרות במכונית
 ובמסירות. בנאמנות אותך תשרת שהיא כדי לשמור יש
 באיכות סיבה ומשחות מנוע שמני לך מספקת פז

 המכונית מנוע על שומרים פז שמני בינלאומית.
הנעים. חלקיה ושאר


