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 לשמוע זה במיוחד אוהבת שאני מה
 כמו: מישפטי־מפתח זורקים צעירים ה׳חבר

 אחת. פעם רק חיים הכל. לא זה ״החיים
 צריך אז קרובים, והסינים קצרים החיים
׳ החיים.״ את — אותם לנצל

 את לוקח וגם זה את גם שעושה ומי
 נער־השעשועים הוא בחשבון הסינים
התיאור את ליישם המנסה שגיב, משה

 רגע בכל הלכה-למעשה, בחיים שלו יה
פקוחות. שעיניו

לא במוישל׳ה נכנס היפים החיים חיידק
 במיל- הסינית החווה על בקרב שנפצע חר

 שנה כימעט ושכב ,יום־ד,כיפורים חמת
 בגבס. נתון כשגופו בביודחולים, שלמה

 שהוא נשבע מבית-החולים, כשהשתחרר
 יבלה לחיות. לו שיש מה את טוב יחיה
 וטניס, כדורסל ישחק יוכל, שרק כמה טוב
 — הסוגים מכל אנשים ויכיר לחו״ל ייסע

 והחיים אחת, ׳פעם רק חיים כי ובכמויות.
וכר. קרובים והסינים קצרים,
רק לא הנ״ל כי אמרתי מה שום ועל
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תן׳ניוו-טליוחא״;י ש;לח;נ ^זוממח-^י  מני

רי-?י,-ןזאוחד,ח;/ ז^זח״ין^יחפוד?.בשם
 ד־אלןחו<•ג3 -כדווסל- ישחק9!*ב8הואז-פגי י

ד3זהייםי.קא!?#ג״וה1ש אבל;יהיומ א ו * ; ^ 
 -להקיק;מסיי;! שלא מבקש מוישה אז עגול,

 , בכלל■ למח- יודע לא- ,;הוא חפוזות. ׳0קנו
 יי#*וחמיייטנמיזן־׳^מיי^.• עו־שום־
 בונד ג׳יימס רק הכל, אחרי טוב. לחיות

סופר־מן. לא בטח והוא פעמיים, חי
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הקטנה אלוהים חלקת
 לאן לדעת לאחרונה שהתעניין מי כל

 הבוהימה של מעמודי-התווך כמה נעלמו
 או כך בשל טרוד והיה התל־אביבית,

והעו הכבוד לי יש בלילות, טוב ישן לא
 האלה הטובים שהחבר׳ה לו לבשר נג
 מגוריהם את העתיקו פשוט הם נעלמו. לא

הסואן. מההמון הרחק אחר, למקום
 וולגארי- יציר שהוא לבן־אדם, לו למה
 אפשר אם העיר, בערפילי להיחנק לשוני,
 סתם ולא צח־בכיף. כפרי אוויר לנשום

 ושכוחת* קטנה ותיקה מושבה אלא כפר,
 בה למצוא ניתן שעדיין מגדיאל, כמו אל

 טבולים ירק, מוקפי ויפים ישנים בתים
 פינה בקיצור, קדום. ארצישראלי בניחוח

בשרון. והטובה הישנה אר׳דישראל של
 באחד לקנן שבאה הראשונה הסנונית

אפו פתיה הציירת היתד, הללו מהבתים
ל מנישואיה הקטנה בתה עם שיחד לו,
 איש האמיץ, ידידה ועם כן־אמוץ, דן

 תקעו זאב, כן־ דורי והפעלולים הרדיו
חמים. קן והקימו יתד שם

 לעיר געגועיהם היו הנראה כפי אולם
 החזיק לא שבן־הזאב עד חזקים, הגדולה
והת דרור, כציפור כנפיים פרש מעמד,
 הגברת את בהשאירו העירה לו עופף

לאנ לא בהחלט אבל לבדה, אומנם אפולו
חות.

 כמה הנידיורקית מהגולה חזרו בינתיים
 הפזמו- כמו לטוב, הזכורות שיר ציפורי

 רוטכליט השלום״) (״שיר יענלול׳ה נאי
המשו הצמודה, חברתו בזמנו שהיתה ומי

 עבר השניים בין אם ואף שני• רינה ררת
בין שקורה כמו המפריד, החתול בינתיים

ממשי שהם הרי בריות, ושאר משוררים
 אחד כשכל טובה, בשכנות להתגורר כים

 שיש ובמה שלו שבראש במה עוסק מהם
לעשות. כיף באמת לו

הכש הפזמונאי רוטבליט, יענקל׳ה את
 בשם בחורה למשל עכשיו מעניינת רוני.

 של הניצחית חיקו אשת שהיתה מי ג׳ודי,
 שמדליק הזמר של אחיו קראום, יגאל

 ל- גם כי המעגל. נסגר וכאן קראום,
 מהגועל נמאס די עצמו קראום שמוליק

 אישתו את עימו נטל הוא העירוני. נפש
החמו הבנים שני ואת כץ ג׳וזי הזמרת

המיש- כל ירדה ויחדיו ושם בן שלו דים

אמי שלווה לתפוס למגדיאל העליזה פחה
הירקרקים. העצים בצל תית
 בכפר כרגע נמצאת לא זאת שבכל מי
 והחלוצה הבכירה המתיישבת דווקא היא

 בחברתו עכשיו השוהה אפולו, בתיה שלו,
 כך שהוא, פוס, לוקאם האורח המנצח של

ש כדי רק הקרוב. ידידה גם מסתבר,
 בחבריה מתחשבת בתיה כמה עד תראו

 לא החליטה היא במגדיאל, שוחרי-השלווה
 להגדיל ולא שלה לוקאס את לשם להביא

 שוהים זאת תחת האוכלוסין. צפיפות את
 ל־ ביחד, שם, ומאזינים בירושלים השניים

מוסיקת־ליל-זעירה.

? הזמן פועל מי לטובת
 קבלות־ בבל השתתפה רב. בעושר חיה היא המצליח, התעשיין של אשתו בתור

 הרציניים, אילי־ההע בל את המפואר בביתם ואירחה במדינה, החשובות הפנים
 דבר רק הסילון. בחוג היפים מהחיים נהנתה היא מחו״ל. אילים־אזרחים בולל
ו ן ״ רישון־נהיגח. — לה חסר היה אחד ח ןן •ק ו
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ישים _________________
 מספרת היא לחברותיה אומנם, פינוקים. שום וללא בהם התהדרה בל״כך שהיא
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חיזמן. פועל נוי לטובת־ לוז יזכיר טברי־סל, במתנת־

 צדהשעד, השמע,
 וחיום יטתזעלייה,

 העולות אחת את
בחד ,שראיתי ותר

פוקס. ׳ים
מתכוונת אני

 תמיג<ו*ו כמו
 עשייו§ירלדים הוא
 לק לעזזר רוצה אני

ת החדשות ו י | | ^  ה
 גדולת־ממדים רה

 .גדולו אומרת ושאני
^ למידות ן ו  ג

מ׳
סנט

מ| אבל את בימעט מכירים, שאתם כ
חייכי״ המין יש לה- גם ד,שמני$ר• כל

 _הבמוכ_יהובנ של ושפע ■91 עד מאוזן
עסיסי.
̂ו׳ את דיונות 1א פתחה שהיא מאז ה״ימוי

 דמות הפכה זעא ואמנויות, עתיקוו! כר
 באיזור בולטת

* ונסו תע ה  ל
 בלתי־אסשרי.,-

הז, הקסנד הבחורה

זעולם
חצי!

ךצנון_
בבלגיה,

:ודת#

איד עם

״שם .שוררת מעידה.

 *גה צעיזיים
ואוכלים! היהדות, כנפי
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ולשל
 שי יארי וו*,יום קילו,

 לאכו[ נהנית אני קילו.
 מס! מאכל שיש שבו

פשו! היא במיוחד* חד• פשו היא במיו

ס י מ & י ״ ס י 1 ,״1 זוו
ילןנלתד״ ת,וחדאמנוחס

כדי אבל שמינית.״ מ!£זר! וו
1סיפ עוד לד, שיש לה

,

 יצינית,-■ חתיכה
 י הנבנית. במולדת

 חכיו גם היא כאן
 פאריס לגלות

 במעצב-פנים :דעו
 עם יחד שפשים

 רזה הוא סאשד,
מי

יש׳''* •בדברגע

 האופנה, ןויטב
 לו נתנה דים,
באמריקה. |דש

 רצתה יסטאן.
 הפי- שם !יתה

 החלה ומרים
■וכסו- זקנה,

 הרבי הוא ׳יקה
 בקו- אצלו ה1

 שהיא כמו |ה.
 מיוחדת ׳מאד

 המון עם רש,
 תחת נכנסים ן

 רפידות. ןרקיות
 למסקנה, זרים

בש־ איינו מום

 היא לאכול,״
 קצר זמן לפני

 ארבעים [פחות
 תח- שלא |בל

 אוהבת |שהיא
סליחה, הכל.

 בתור קובעת, |
 ה- הממלכה

 לבלוע !תפסיק
 מהאספקט ןכל

 קיצור של
 שלה !המישקל

 יורדת היא |ש
ד  אמרו ככה |

 .גם תהיה ך,יא
נטו, [קילוגרם

שאף :איטה,
 שנטש -חידש,
 לציד- תצטרף

 בניגוד אבל
לא מרים כי

 המיוחל וישקל
 שיהיה בלבבה,

העתיקות.


