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תלויים גנים
 היפהפייה בצורה בית. ״מלבישים״ איד
 הוקוס־פוקוס עושים 1 ביותר ווהזדלזד. ביותר

 אווירת אל נכנסים הבית אי0 !ופל קטן,
אקזוטי. ארמון

 בטטזת הרבה וקונים לושוק הולכים
 תמיד קונים, שלא המות פל סריקות. יפות,

 ניקנו שלא יעל ההנפטה אתרי ומצטערים
 שורשים הוציאו שבבר כאלה סותרים יותר.

מבטי בטטות נבט. לסימני ואפילו דקיקים,
 שמים אנשים. לא הן ומקיימות. גם — חות
 גדולה אתת או דקות, והמסות שתי בל

 במים ,ממלאים מזכוכית. בצינצנת־כדורית
 ומחכים הבטטה, מחצית כיסוי ׳פדי עד

 — מופיע דווקא הוא זה, סמיקהה לגודו.
יפהפיים. וענפים שורשים בצורת1

 את ובודקים יפחתו!המים, שלא דואגים
 עושים העבירו שהם במידה צלילותם.

 מדוייקת בקליעה ישהתפגרה, לבטטה הלוויה
 סיפור מתחיל זו בנקודה הפח. לתוך

הפטנט.
 ושורשים, ענפים הוציאה שהבטטה :אחרי

 שכל עד שבפקעת, ומהמחסנים ניזונה היא
חי. לכל חיים שובק והצמח אוזל המלאי

 קונץ עושים כי — נכת לא נכון? -
 הפרחים, (בחנויות נוזלי דשן קונים קטן.

 למוהלים הפל־בו) כבתי הגינון ומחלקות
ק אותו ו י ד  טילי- !ולא ההוראות לפי ב
 אלה מועשרים !מים שטים יותר, !מטר

 שמן מפואר, דבר צומח ואז לב׳טיטה,
 אצלי, הושלם ילא עוד הניסוי ומשגשג.

 ישר ובהיגיון להאמין, רוצה אני ואבל
וה השומנים, של הטרגדיה על המסתמך

 כדי עד טיפש לא אורגניזם ששום אומר,
 שיש זמן כל ומאגריו עצמו את לאכול

 כך שוטפת. !באספקה קלוריות שפע לו
פראי. צומח העסק כך, או

בעזרת אותן ותולים הבטטות את לוקחים

מצצים כלים להפיק איוהמדליות פינת
 הפינה היא להזכירכם, המדליות, פינת

 מספקים המאד התחומים בפל העוסקת
 שמחלק האיש הבית. ניקית של ומשתלמים

 מזמן, מת אומנם למצטיינות המדליות את
קיימת. עוד לזיברו ■פינה :אך

 על להתלונן !באפשרותן שיש לסאושחות
 שלהן והלא־מנקה הלא-יעי׳לד, הכלים !מכונת

 את למכור צריך לא תגלית. הרי —
 אבקת יותר לקנות רק צריך המכונה.

 טכנית, ומבחינה תקינה המגונה אם ניקוי.
 החום טרמוסטט בסדר׳ עובדות הממטרות

 טכס סדר חסל בנ״ל, בברז המים ולחץ
מבהיקות בקרחות הנוצצים הכלים הוצאת

 צפוף החדר, ;פונות בכל מקרמה, מקלעות
 מטה לנזול לענפים ומגיחים האפשר, ככל

 את מרהיטים איך חשוב לא !מטריף. ביופי
הושג. כבר המשגע האפקט החרד,

ב בפלי־הזנונית הפקעת את מייצבים
 הומות, !מוקצף חימר אבני חופן עזרת
 כשהבטטה השורשים סביב !מפזרים ׳אותן

׳במים.
 מוסיף אדמה׳ המזכיר החום הצבע שילוב

 זקוקות שביטטות עקא, !דע משלו. יפה נופך
 מצהיבים העלים אפלולי !ובחדר לאור,
!אילמת. במחאת ומתים

 הירוק הבייבי של גדולים הפי האוייבים
 ומותירות בעלה, !המפרסמות הכניטות ד,ם

 מוציאים המזיק גילוי עם שחורים. פירורים
 ויותר מטר חצי וממרחק החוצה, הצמח את

 הגינון, (מחלקות גן ברוקסי מרססים
 באד הצמח פל את מכסים כל־סו). בתי
 העלים הרטבת מהרטבה. הימנעות תוך קל,

מכו קמולים בכתמים אותם צורבת ,ממש
 לפני !ההוראות את היטב לקרוא ערים.

השימוש.
 אל מסוף שעיר שטיח ירק, נוזל בחדר

 ידגיש אחד כל — וקערת־ענבים תוף,
 לדאוג רק יש בארץ-ר,פלאות. עלי׳סה כמו
 לקפל יתחיל !ולא יפה. יתנהג שעליסה לכך
בתוכנית. היו לא שבכלל רעיונות מיני כל

ם י ט נ ט לאבטיחפ ־וזי
 בגודל ,אבטיח לקנות נוהג שלי השכן
 בעזרת אותו לדחוס !ממוצע, ובננות אשכול

 .העליון לתא המשפחה ׳פיל של !מלוכד כוח
תיפזורת הלבניות, ׳שקברי !מול ואז, במקרר

 שעט מי כל !כך על יעיד — העוקץ ליד
לשלל. הכיפה על

 ושורסים הפצע, על אחד ניילון מדביקים
 עגולות לפרוסות לאחר־מפן האבטיח את
 לחם. שפורסים יסטו ס״!מ, ׳כשלושה של

 סשלזשר, -מקצצים לשניים, פרוסה יכל חוצים
 בלי ומגישים גדולים, חיתוכים !ארבעה

ה הקליפה.  אשר לפח־האשפה, נקי חו
 פלהים בשני ׳לגמרי נסתם היה קודם

גדותיו. על ועולה גדולים
 היא האבטיח׳ להגשת פצצה שיסה עוד

לחזירים״. ״שייטה מפנה שאמי השיטה
!מגרדים זע״ל הקרקפת עריפת לאחר

 שזה ׳להחליט המרק, ותישפוכת הנקניקים,
 מתחיל לשניים. אותו !ולחתוך עסק לא

 להדביק — הניילונים אחרי הגדול המוחץ
 בסוף הסופי והרווח — יתייבש שלא

 הלט !במקרר מרפים ששני הוא התהליך
 ומטוס- צווה באיזו גם להזכיר !טפלי 'קקן,
גועלית. טפת

 אומרים טוב. יותר הרבה האחד הסידור
 במקרר, בלבד אחד לתא עליכם ׳שילום
 אחרי קושי ללא האבטיח נכנם לשם

ב הקרקפת, את יפה !בעין לו שמתיזים
 להאמין לא רכה. לביצה כמו אחת, תנופה

דווקא הליבה, ודקה הקליפה עבה כסה

 כף עם וסופרים העצם׳ עד הכתלים את
 בחרי !מוציאים יכדורי!ת. בתנועה חדדי ומרק

 את חותכים לא לצלחת, יפים :אבטיח
 לחלל. פגימה נופלות הנזילות יוכל הקליפה

 חודיה לעטר הסיכויים כיל — אז !אבל
 של המקפיא קולו הילולה, כשהלב מחפירה

ה !ממעמקי מחמה זועק הגנב הזוג בן
״ג-נ-ב-ה!!!״ שאיננו: אבטיח

המיובש. הליפלוך זרזיפי בין
 התמקדה החיים כל תיססולי תמצית
 יותר. עלי שנוא דבר אין הכלים. ׳ברחיצת

 יובן !מגעילה. סיזיפית אין־סופית, עבודה
 המוות לפני דקה ׳כאשר נפשי מפח בן ׳על

 לרחוץ ובמקום החחצת, המטנה הגועה
 הדרבים !מתלאות — אותה אני ׳רחצתי לי,
 מבלי לטכנאי טכנאי סין הסתובבה בם

 סד. בסדר, המכונה ״גברת, !מזור. ׳ל׳מצוזא
 אומדים הוו ז״ שלגו ׳מהחיים חצה יאפ
 ולא לכלים, רגש בלי ג׳סשיים מיני יכל לי

 מנפנפת שהייתי דביקות צלחות שום יעזרו
להוכחה. העיניים טול להם

 כבר ועמדתי התייאשתי, שבמעט אחריי
 להתנהג שהבטיחה למישפחה אותה למסור
 כלים להפקת השיטה נמצאה יפה, ׳אייתה

 יש אם !טלח־בושול מכניסים ;!מהתיקים
 זה ׳כאן עד ההרקה. ׳וחוסר מיוחד, !מקום
 ■פאב בלי בלש׳פוך הוא הקונץ ,קונץ. שום
 אלא ,המומלץ אפקה כפות ש׳תי לא לב

חזור־שבע. שבע.
 אחרי הרחיצה תהליך את מתחילים

 הניקוי הופר כל !אחרת הראשונה, השטיפה
 שאת ויוצא השטיפה, !מי עם לביוב יורד

 סלי למעשה המכונה מבצעת התהליך יכל
 גיבוב איזה משנה לאי הפטנט. זד, אבקה.

 נוצץ. ווצא הפל — דוחסים בלתי־אפשרי
 לפעמים עומדים שיניים או ׳מזלג אומנם

 אותם להשאיר ■יוש כזה ובמיקוד. !במוריים,
 עקרוני באופן מחדש. ׳שיתחנכו ביזתה,

 הברקה, טיעון דבר בל לימהונה דוחפים
 מנגנון עד מזוקן, דביק שחור ספותחן
ונאפו. נס־׳קפד. אוטומט של ׳מפורק פלסטי

 לומדים הזמן עם הה. להשתמש להתרגל
 כדי ומה־ולשים־היכן, האמנות, לדחוס ואיך

 יפריעו לא שהכלים לב לשיים יישסר. שלא
!בגובהם. 'הממטרות לסיבוב

 הם למכונה. לדחוף !אפשר סירים אפילו
 גם אבל לגמרי, נקיים יוצאים יתמיד לא

 יש אם הטון. ׳מקלה ניקוי פעולת ׳חצי
ם בבית, כלים וספוגת ג  עסק זה עוזרת, ו

 האחרונה זו את להעסיק !משתלם לא
 !המחיר הוא שלה השעה !מחיר הניקויים.

!פמכונה. שטיפות הרסה
 ו״ יומייס-שלושה, סמשך כלים :אוספים
 דלת את לפתוח לא למיש׳פחה ומסבירים
 והתעלף יפתח זאת שסכל מי הסהשיר.
 הטיכעי עונשו ,את רק ,מקסל מהניחוח,

צריך. היד. שלא לאן האף את שדחף על

יופי

יפות של סודות
 דווקא ׳מהממת׳ יפה ,27 סת יפה-כפיר-׳מס׳

 מתאמצות אנחנו סודות. לגלות מוכנה
 הכל לה פטנטים. ,מוצאות ולא בקדחתנות,

חלק. בא
 ״!מה ,קובלת אני ייתכן,״ לא ,״זה —
 מאחרי- סודות הבטחתי המדור? על קהוה

 יפה.״ להיוולד חוכמה לא זאת הקלעים.
 עליון. התרכזות במאמץ עברו שעתיים

̂אני מייפה: הגיחה בטף  לישון״ אוהבת ,
 להדפיס. רצתי בהיסטריה ואני עיניה, אורו
על יצליח הזה הפטנט אם יודעת אינני

? לזה בקשו עושים מה נורא. קמצן בעלי
 של סוג איזה ׳מפורים גם הם מסאן

 אני ולזה חולני, קמצן יש בעלך. קמצן
 ולחבוט הראשון, המחבת את לקחת !ממליצה

 ירפא לא זה הפוקר. על — בראש לו
משהי. שווה שלך פורקן גם אהל !אותו,
 — לך אומרת, זאת סלקטיבי, קמצן יש

 הטיפוס מתגלה פעמים כן. — לעצמו לא,
 להתבלבל. ילא ,מחריד. כפזרן הזה הקמצן

 היתד, ושהפזדנות ומגלים קצת !מגרדים
 אינטרסים, וקידום יוקרה של בומרנג
 יש אם לעצמו. סגור !במעגל פירות המניב

 ולעבור שלו, באפידרסה להיטמע ינוח לך
 ולהיות להסתדר איד של בתככים יחייך את

 שלו, האינטרסים ובין בינו !מפריע שלב
אבוד. קרב זד, ואבל זאת, עשי

 בכל מקווה !ואני ׳יחסי, קמצן גם יש
 זה עם רק כי — שלך הסוג שזה ליבי
 במיסגדת עדיין הבעייה, את לפתור שווה

 טוב, לב הוובי!מייסודו. !אדם זד. הגישואץ.
קמצן. זאת ובהל !בכנות, !אוהב
 שהבן־אדם ייתכן סיבות. כמה לזה לש

 פחות ומוציוא אקשן, ומדי יותר !משקיע
 סביר למאמץ. יחסי באופן תוצרת !מדי

 יש מורווחת מטבע לכל ׳כזה, שבמצב
פרטי. שם יממש

 לטעמו, !מדי עצמאית נפש ייתכן!שאשתו
 ׳ולהרגיש בה, לשלוט ההזדמנות וזאת
 בל-בך לה החשוב הברז ויסות על-ידי חיוני

לדעתו. —
 כספו את שרוצים לו שנדמה ייתכן

 למלכוד נכנס !והטיפש — עתר!מאשר!אותו
 דרך על ׳ובודק הכסף, את ׳מונע עצמי,

 אחרי ״,נטו״. ואותו אוהבים אם הבידוד
 הוא נקרע, מדי יותר מותח שהוא שהחבל

 לדעת סבלי ״ידעתי,״ שבור: בלב בובה
׳מראש. זאת לדעת שייפול

 החתיכה ;איך. ועוד עוזר זה — ליפה כולן,
 ילדים. לשני :אסא החרסינה, עיור ׳בעלת

 סלתי־רגילד, בהצלחה !ומצט׳למת נשואה,
 המראה את לעצמה אימצה שם בלונדון,

הלוהט. הסיגי־צרפתי
 עיניים ואיפור הלק, שהוד בשיער
לרגליה. הצלמים כל משתטחים ׳מלוכסן,

 ומבינים בתמונות מביטים לדבר, יש מד,
למה. גם

 ייתכן, עדיין :אם שלו, מאד שלו. היי
 בטוח, שמרגיש גבר !מידי. ׳יותר נקרע ולא

 נדיבה, נפש הוא ממש־!טתוך-תוכו, בטוח
לו. טוב כי

 ה- התרגיל לך יעזור אולי ובינתיים,
 בעלך של ישהיותו נניח ׳הבא: !מחשבתי

מוצי אין כזה, הוא !אם עובדה. היא קמצן
קלמנטי מעץ בננות לא מקמצן, ,כסף אים
להי אסור שאינו במקום דביר ולא נות,

 שאת בדברים תועלת !ממנו הפיקי מצא.
 !מאהב שהוא ייתכן ׳ממנו. להוציא יבולה כן

 לא כדי עד אכול לא שלד (והראש נהדר
 ייתכן נהדר, אסא שהוא ייתכן ליהנות),

 צריכה. שאת !אחרים דברים !מיני כל שהוא
 לייצר יכולה שאינך דברים קחי מבעלד

 לייצר יבולה כן את ובימינו, ׳בסף, לעצמו.

לעצמך.
 הילדה להיות לרצות שומפסיקים אחרי רק

 וצריכים הזמן, סל אבא־בעל של הקטנה
 חייב שהוא במו — עבות דבר כל ׳לשלם
 בכל שאולי מבינים, :אשתו, עבור לשלם
משו חיים ■כאלה עושים לא הגברים זאת,

הכל. אתרי געים,
הפרופורציות. את משנה קצת יכבד וזה

 העניין את לראות נא
במסודר.

 אד למנות רק יש
 ,136 ת.ד. יקירתי, אודי

תל־יאביב.


