
בניינים
ם מפורסמי

הראסון: והמייסד העורך
 ז׳׳ל וארץ י מלכיאל ד׳׳ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממסיכי
 סידון אפרים כיב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

נפצוצי־קיץ
ק קדו בדי

פאול בינוני

פינת
לד הי

 העיר. את קייץ לילות עוטים ושוב
 של זימזומו בחיק בני־קרת במסים שוב

 שפתיים מלעלעים שוב טורדני. יבחוש
 יוק- שרב פיזזי בצקון־להט חרבות

במא העיתונים דפי מלאים שוב דבי.
 לילות על מזיעים חאנטאריש מרי
 וחוזר־חס־ העיר, את העוטים קייץ

וחלילה.
 עטויי המהבילה, העיר אל ירדנו

 מצ־ רוח מעט ללקט מרפרף, מכנס
 נעד ים־תיכון, ים, של לחופו נינה.

 מלעיטים פרחי־עיתונאים, אלפי זעו
 להצן עסיסיים, בשלבוקי־רפף עצמם

רש כאחוזי־תזז רושמים הלוהט. עטם
 (ראה קדוש אצל החום. על חמים מים

 כ־ האבטיחים נשפכים שוב תמונה)
 ירכיים חושפות נערות־פז מישמיש,

 השישליק ניחוחות ושעירות, מזיעות
 רחוב, בקרן חתול-אשפתות מחניקים
 נייר־מוספים על חורקת עט לצלילי

מטפטף.
קייץ.

 בברק-ז׳יטונים זוהרות מירפסות
ב עיר של יקומח גודשות חלקלקים,

מהאבטיחים קדוש

 יבבות ערפיליים. בתי-שחי של בושמם
מר הכסף, מסך הקטן, המסך אקרבי
עכברו פגרי הזיעה. בלוטות טיטות

ה תקדים ברוח בלאט מבאישים שים
שורקנית.

 זרזיר־המוספים נאנח — ״אהההה״
 אפשר טורים. ארבעה ,כתבתי — הלח

קייץ. המזגן.״ את להפעיל
נפש. גועל ממש

שעתס
הגדולה

 שיחקו קטן, קפה בבית ישבו הם
 האוויר מזג ז׳ורנאלים. וקראו שח
 לפתע ברחובות. שרר ושקט נאה, היה

 אמר ״קפריסין״ הטלפון. צילצול נשמע
האפרכסת. של השני הצד מן מישהו

 לפני השח משחק את הפסיק כתבנו
ה משרד אל ורץ הגורלי המט לפני

נסיעות.
כש שלו הקפה כוס את עזב קשבנו

הקצרים. גליו אל ואץ אדים מעלה היא
ל ,הניח בהתנצלות, חייך פרשננו

 בניין אל מונית ולקח המצוייר שבועון
הטלביזיה.
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 בקפריסין״, המיוחד כתבנו ״כאן

 עתה זה גלי-האתר. אל כתבנו אמר
 את לשמוע יכולים ואתם לכאן הגעתי

 קולות מסביבי. הפגזים התפוצצויות
 ב־ ההפיכה את לי מזכירים הפגזים

כ לפני נוכח הייתי בה קמצ׳אטקה,
 פגז עוד אופסה, — חודשים שלושה

 לציין מוכרח ואני — ן שמעתם נפל,
 מן נעים יותר הרבה האוויר מזג כי

 בין בקרב נתקעתי שבו השוטף הגשם
 הממשלה. לכוחות באמ׳נגו המורדים

 לכם להגיד רוצה אני פגז. עוד בומס,
 גבוה בקפריסין כאן שהמוראל רבותי

 ללבנון, הפשיטה כח של מזה פחות לא
 חופשה שביליתי שעה הצטרפתי אליו

וה קרים מלחמת בין בישראל, קצרה
 לקולות ונאזין בואו אז לצ׳כיה, פלישה
 פצצצציאוווו, טרררראח, בווום הנפץ:

פח״. פיף טיל טיל טריל
דקות״. כעשר בעוד ואשדר ״אשוב

 לכת שיד
לעזאזל

2 למערכת שלום. הארץ 00
 ביין־ של הזריזה פעולתו בעיקבות

 במשחטה אותו שזיכתה מעכו, הילדים
עצתכם. את מבקש הייתי מודרנית,

להפ ודליקים רכים ילדים 12 ברשותי
 להשקיע כדאי במה — שאלתי ליא.

!אותם
רב־־ילד י.

שלומות. המודאג לאב
צא את להשקיע הוא, כמובן הנכון

 הקרקפת גובה עד רצוי בנפט. צאיך
 לאחר• לילד. אטמוספרות 12 של ובלחץ

 לחים בעודם ולהביאם להוציאם יש מכן
 והמועצות העיריות חוק העירייה. אל

 המקומי השילטון (לפקודת המקומיות
ה את קובע )6 מט׳ תיקון ,1936 יוני

נוטפי-נפט. לילדים הבאות הטבות
ילדים ארבעה עד

 דובן־פיס
 תעודת-בגרות

 ירוק מיספר
 לבן מיספר

 עומדת הלוואה
לטלפון ב׳ דרגת״עדיפות

ילדים 4-9
 ממילואים שיחרור

 מצטיין יצואן תואר
 הישראלי הסרט לעידוד מענק
מאושר מפעל

 משרד״ההסברה מטעם שליחות
יוקרה דירת

בחו׳׳ל למחקר מילגה הענקת
למעלה ילדים 10

בכנסת. מנדט

 החמוד ילדי ילדי, תישן
 שיפוד על שד — שד על תחלום

 בעד אורז עם אמא של רגל
שוקולאד במוס אחיך ואוזן

 תתייאש ואל פעוטי, תחלום
 האש את בשבילך נקטין אפילו

 פריך קינוח על לחלום שתספיק
בכריך אותך שנגיש לפני

 בתי — יושביה אוכלת ארץ זאת
 משפחתי גוון עם מזון במו ואין

 בכיינית ילדה — לצעוק תפסיקי אז
מיונית קצת עם תורך בא מחר בי

 מלגלג לא אני — מזל של עניין זה
 מזלג עם ואני האש על שאתם

 אחר קצת תפריט עם — חדש יום מחר כי
 קממבר ציפוי עם בתנור אני
 מאודה אני
 הגריל על אני
 במחבת אני
וסלט. צ׳יפס עם

+ * *

 ״הרגע קשבנו. אמר קשבנו,״ ״כאן
 :הקפריסאית השידור תחנת יאת קלטתי
 רדיופו־ איסי טררר טרררר ציף ...ציף
 בום טם בום פאבלומה קיפרוס. ניקוני

 סיר- יאסו מקאריוס פרוסקראמוס טם
כו ציף... ציף טט טט טטררר טאקי
 אמר כך במצב. שולטים הממשלה חות

הרדיו״.
שעה. כחצי בעוד ואשדר אשוב
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 את פרשננו. אמר פרשננו,״ ״כאן
ה על עשיתי שלי הדוקטוראט עבודת

 באו אשר הטרוגניים ״כוחות נושא
 קפרי־ עדות של בזיקתן ביטוי לידי

 אני מוצאך. ארצות אל שונות סאיות
 ההזדמנות בידי נפלה שסוף־סוף שמח

 בפני שפיתחתי, התיזות מן כמה להציג
 קפריסין אוכלוסיית ובכן, הציבור.
״....ומיוונים מתורכים מורכבת
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 ישובו ימים, עשרה או שבוע, בעוד
 התה, בית אל ופרשננו קשבנו כתבנו,
ה לצילצול וימתינו שש־בש ישחקו
הבא. טלפון
 אומרים בוליביה? על דעתכם מה

בקייץ. שם שנחמד




