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 הכית את בונה ״הייתי הפסיכולוג, אומר אומץ,״ לי היה ״אילופנימי גן
גנים.״ מחברים שביניהם נפרדים חדרים — יפנית במתכונת

העגול. הבית אגפי כל את המחבר גדול פנימי גן :רודי דוקטור הגיעה שאליה הפשרה
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 ליד המיפלס, נמוך פיט בסיטינג יושב רודי דוקטורהמנוונת האש
 להבערת משמשים האח שמימין העצים גיזרי האח.

ילדים.״ לקירוב ״בייחוד הפסיכולוג, גורם לבבות,״ לקירוב ומוגנת חייה כאש ״אין האש.

במיטבח. מלוכדת התנור, ליד השולחן סביב
 דווקא שופע הזה המיטבחי החום בישראל

את שמחמם הוא שהמקרר מעניין הפריז׳ידר. מן

 באו חם בית אבל משהו. מבטיח הוא הלב.
פתוח. למיטבח זקוק

לשב איך בעייה. יש כאן האורחים. חדר

לעיר! מחוץ גית מחפש תה ^
 מפקקי מרוחקת וילה לגנות רוצה

!מפוייח ואוויר תנועה
 בעיית את וניפטור שבעד לד נדמה

המתערערת. וגריאותך הרופפים עצביך
!לך נדמה

 אדם הוא באמת לו זקוק שאתה מה
בפסיבוטקטורה. שמתמצא

 צעיר במדע שהשתמש בארץ הראשון
הפסי הוא ביתו, את בעזרתו ובנה זה,

 ברמת- גבעה על רודי. דוד דוקטור כולוג
 אותו בית, שנים שבע במשד בנה השרון
ב יום מידי כמעט ושינה ועיצב תיכנו
 הקבלן בהיותו השנים. שבע אותן משך

נא עימו היחיד האיש הרי חמיבנה, של
ד בק הארכי היה הבית, להשלמת ביי

 של רעיונותיו את שהפך ארד, ג׳ו טקט
לשירטוטים. הדוקטור
 הפסיכוטקט גבר תמיד, לא אם לרוב,

ש מיבנה — התוצאה הארכטיקט. על
 העריך אותו ל״י, 200,000 לבונהו עלה

 אמריקאי מיליונר של קבלן לאחרונה
 ו- במיליון המעוגלת בווילה שהתעניין

ותקילין. טבין ל״י 200,000
 התת-מו- על רודי דוד דוקטור מספר

ביתו: של דע

כמו מיטבח
אה בטן מל

 חיים. לבנות כסו זה כית כנות ך!
 בו. לגור מקום לי היה זמן. לי היה /

ובני ומחקתי, שירטטתי חשבתי, ישבתי,
 אני שבו המקום את לאט לאט לי תי

 מיד־ לא אפילו חלק, בו אין לחיות. רוצה
 משמעות בעלי שאינם משקוף, או צפת,

וסיבה.
בטן. כמו הוא מיטבח במיטבח. נתחיל

 מיטבח, הבית. באמצע להיות עליו לכן
 צריך לכן אותנו. מחמם מלאה, בטן כמו

_ עם מיטבח מקשר אדם אותו. לראות  אם
הנעי הדברים אחד אהבה. — הספקה —

 המיט־ הוא הסלאביות בארצות ביותר מים
יושבת המישפחה כל החדר. באמצע בח
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 קצינת בתו, דודי, דרייהוחם נמו אמבטיה
נה הפסיכולוג, של צה״ל,

 החדר הענק. באמבט בשישים בטלה נראית דרייה קצף. מאמבט נית
לכן רחם. תחליף מעין הוא האמבט לפיה לתיאורייה, בהתאם בנוי כולו

 לקריאן לכתיבה, אפשרית, תנוחה לכל מאוד נוח להיות המקום על
 שמחחש ככל במקום לבלות יהיה שאפשר כדי הכל ולשתייה. לעישון

 הפסיכולוג. על־ידי הוזמנו והחדר, האמבט את המרצפיס האריחים
בחיל הידיעה בהא החדר, זה כי מסכימים בו והמתגורריס הבית באי


