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עולמית לבאנה
ה הנהדרת־נפלאה־משגעת הלבאנה את
 לגבי שהוא, שלד, של אבא המציא — באה
לגמרי. תנופה אוף1 קינג דידי,

 שאי־ לבאנה מכיל ׳טובה הזז חלבאנה
 בצורה קטיפתי מירקמה — טעמתי פעם
 כאשר יופי־יופי. כולה וכל תיאמן, שלא
 בגודל לכדורים איותה מגלגלים מובנה, היא
 גדולה צינצנת לתוך בעדיינות ומטילים כף,

 — זו בצורה נשמרת היא זית. שמן מלאה
שינה. אפילו — ופלא הפלא

 שמן־זית שלוליות עם אותה ■אוכלים
! חלום וזד, — בתוכה
 יותר הפטנט הגאוניים, הדברים כל כמו
 קונים יאו ותופרים, לוקחים מפשוט. פשוט
 לא־ הודי בד איו ערבי, מבד שקית 'מוכן,
 סיב היותו יעל בנוי הבד עקרון צבוע.

ה בתוך שמים נוזלים. המחלחל טיביעי,
המרוב יריעת־הב׳ד בתוך איו הזו, שקית

רגי חמוצה שמנת של גביעים שישה עת,
 מעל הברז אל כלשהי1 בצורה קושרים לה.

 ומחכים הגוזלים, יטפטפו ׳לשם — הכיור
מת טועמים, פותחים, שבוע אחרי שבוע.
 שמן־זית. לתוך ומטילים מעונג, עלפים

 מבינים רק בזאת לכבד מאד מקפידים
ב שמים כזה, מבין יאחד כשבא גדולים.
כוסב והרבה שמן־זית מלח, בתיקים צלחת,

 פיתה לספק שוכחים לא קצוץ. ׳טרי רה
 אפשר — לכם אומר מה אדירה. טריה

! עצום ׳הלילה. בל ■מזה לבלוע

חושבים רגע

 עם בוקר כל סדיר, באופן עצמה את ששונאת חברה לי יש
במראה. ראשון מבט

 תהומי בייאוש מצביעה היא תראי!״ רק זה! את תראי ״רק
 האדמומי בציבעם הבולטים הזעירים נימי־הדם הסתעפויות על

 איני האמת ולמען שוב, בזה מביטה בזה, מביטה אני בפניה.
 לעשות קל תמיד יודע, מי אבל נוראית. כה שהטרגדיה סבורה
שבעים. כאשר דיאטה

 לא איש אך מכירים, הקופרוז היווצרות של המכניקה את
ק מה גילה ו י ד  עתיק גילוי קיים לקרות. זו למכניקה גורם ב
 הגברת שאם אומרת, זאת תורשה. עם קשור שזה מרעיש, ולא

 מחבק הראש, כל על עליז בחוץ־לארץ שלה אבא את זוכרת
 של ארוכה בשורה להיזהר לה מוטב סגול, אף ובעל בקבוק

לאווים.
 בשמש, הפנים עם לשהות אסור הפיצוצים הסתעפויות לבעלות

 לא רב, בקור לא בסאונה, לשהות לא אלכוהול, לשתות אסור
 לאכול להן אסור רגיל, פנים מסד לעשות להן אסור רב. בחום
 נכון, זה, וגם לחץ־הדם את מעלה זה שכן להתרגז, אסור חריף,
 בתוך עודפת כמות־דם שמזרימה פעילות או פעולה כל אסור.

המסורתית. הדוקטרינה לפי מומלצת אינה הפנים, של כלי־הדם
 על כתוב בשולחן־ערוך אומנם, מדי. אכזריות גזרות ואלה

 אבל מזה, מת לא והוא שד כפאו כאילו משמש שהיה אחד
בפירוש. מזה. למות עלולה בפירוש, חברתי,
פרודוק־ משהו לעשות מרץ להן שיש הקופרוסיסטיות לכל אז

 רופא- אל לגשת מומלץ מייק־אפ, מריחת מאשר יותר קצת טיווי
 המשמשת חשמלית מחט בעל כזה מיקרודין, במכשיר המחזיק עור
 הדקיק הנים בתוך ידקור הרופא בחשמל. שערות להוצאת גם

 ייקרש נים־הדם גבוה,־ חום על פועלת שהמחט כיוון אורכו. לכל
דם. למעבר ייאטם ממנו שלם וקטע

 והסופי. היסודי הפתרון היא אך יותר, מתמשכת עבודה זאת
 אחת; דרך יש אבל רופאים, של כתובות למסור יכולה אינני

 הם אם בטלפון ולשאול רופאי־העור, לכל זהב דפי לפי לצלצל
 רופאים לשאול להמליץ. יוכלו מי על לא, ואם בזאת. מטפלים
 וזאת כתובת. לאיזו לבסוף יובילו החוטים פלסטיים. מנתחים

מבצ־ רופאים כתובות שילחו אנא, למערכת לבקש: ההזדמנות

״קופרוזים״
 בקריאות אותנו שיציפו אלה כל למען — שיימצאו במידה עים,
דלעיל. הדברים קריאת עם מייד 0,5.5

מפעי האדם גוף הקרויה הזאת מופלאה
 מין לעיתים קורה חשמליים, פולסים לים

 החשמלי בזרם זעירה תקלה או ״קצר״,
 יד או אצבע כאשר שקורה כפי הגוף, של

 בפעימה ■עצמאי באופן ׳לפתע מקרטעת
להזיזזזז. ׳בכלל שהתכוונו מסלי אחת,

 עשוי הללו הזעירים ה״קצרים״ אחד
 ברצף השניה מיליונית בת הפסקה להיות

 כעבודה מבצע שהמוח החשמלי הרישום
 זה אפסי פרק־זמן אחרי כאשר שוטפת.
המוח, שיל ה״סרט״ על ׳הרישום מתחדש

פעם! לך קרה בבר זה האם

 או מצב שחוויתם פעם לכם קרה ■האם
 הכי באופן היה נדמה בהם אשר פעולה,
ב כבר זאת כל שחוויתם בעולם מוחשי

 במיסתוריותה מדהימה זו תחושה ו עבר
 לכל כמעט קיורית היא מחדש. פעם בכל

 כה ועד התופעה, על נכתיב !רבות אדם.
 מגיילגול שעולות ■בחוויות אותה1 תירצו
קודם.
 דווקא אבל ־׳נשמות, יילגול בג מאמינה ■אני

 בכל הרי ייתכן. לא יזה לדעתי, זו, מסיבה
 פה, ואילו אחרים, חיים חווים גילגול
י שגעת.מ ממש הזאת הזהות

 תיאוריה, בראש לי קפצה ר׳בותי, ■ובכן,
 כמו הוא מוחנו מסודר. ׳העניין ידידי ׳ולגבי
 כל הקולט בעולם, ירגיש הכי מגנטי סרט
 המכריע שרוב־רובו מבלי מראה, כל דבר,

לתודעתנו. יעבור ׳החומר של
ומחזי מהפנטים, שכאשר היא, עובדה

מצלי הם לאחור, תקופות בני־אדם רים
 בביגדו כפתור צבע כמו פריטים למסור חים
 אי־פ׳עם כי כלל זוכרים אינם יאשר יארס של

 כך על יש פניהם. על בישבריר־שניה חלף
ישראל. במישטרת דוקומנטים

 מראה, חוויה, מציב, שכל כיוון ובכן.
 באופן במוחנו נרשמים תנועה או ריח

מוד נהיה שאפילו מבלי — וקבוע שוטף
ה המערכת כל שאת וכיוון — ■לכך עים

 המשוכלל המחשב שכן ׳הרישום, מוכפל
 זאת רושם והוא ה״ינתק״, נקודת את זוכר

 זמן פרק גרשם. לא שהדיבר במיקרה שנית
 קצר — המחודש ׳והרישום הנתק הרישום,
 תחושה לנו לתת כדי מספיק אבל להפליא,
פעם״. כבר זיאת ש״יחווינו
 הרי זו. עמומה בתחושה צודקים ׳אנחנו

 כבר ממניה, שבריר או החוויה, אותה
ה אלפית לפני פעם, בראש לנו ״מוקלט״

 איך _ איי־איי־ואיי ? לא פישוט שניה.
!מבסוטה אני

 רבה קודמים מנישואים בעלי שיל בתו
 לגור המיזוודות כל עם וביאה אמה, עם

 לנהוג. איך מדעתי. יוצאת אני אצלנו.
המלצ אומרים איך דחופה. תשובה אנא,
 כבר !דחופה תשובה אחת פעם — רים

!מיגיע
ל לא לעולם־לעולם ׳אכסיומה. ראשית,

ה חסר הנמהר, האוטופי, לדחף התפתות
 מנישואים לצאצא ב״אם״ ■לשמש — בסיס

 בך ישתמש הוא בחיים. ׳אמו יאשר קודמים
 כעס. ביעיתות רק יאבל נצח, כבעלת־ברית

 לו תשרוק ויאמו־הורתיו יפוג, שהכעס ברגע
 בך יבעט הוא ! צה״ל־קורא־לך־מותק־הזור

 עצמי צידוק בתור — ■רחמים ללא נפשית
 יבצע אדירה, בשעטה ואחר־בך, מצפוני

 לא אנא, אז ׳אמיתי. איח-וד־מישפחות
בכיוון- בדל־הירהור אפילו לטפח להעז

 בדבר מחלומות־הפז שיוצאים ואחרי
 שיל לנעליים להיכנס מותר וכר, אימהות
 הרסני ופחות מציאותי, יותר הרבה תפקיד

 או ״סומכת״, בוגרת״ ״חברה של (לגבייך)
 כאחד שכולם אבא״, של ״׳אשתו פשוט

 יי׳חיודיים, מאד חשובים, מאיד תפקידים
 מדבר חוץ דברים,■ המון ממך דורשים

הסי לטובת ׳נשמתך את להקיא — אחד
יחייך. כיל פור,

:העניין ולעצם
 תני וצילצולים. ברעש יפה, ׳אותה קבלי

 לך ולספר השלפוחיות, כל את להריק לה
 ונגד בכלל, העולם ■נגד לה שיש מה כל

 הטענות ■ששק !אחרי בפירט. שלה האמא
 כמה מבינה ממש שאת ילה הסבירי ייגמר,

 לא וכאן — אבל מבחינתה, צודקת היא
 צריך ■טלייראן של מישינתו יא׳ת תביישי

הרבה שכל״כך שלה, אמא ■את להבין גם

פשע על חטא
 שחזר עשיר תייר חבר, על חמורה תלונה לאוויר זרק שמישהו בכך התחיל זה

 ״מרגע המישהו, התמרמר נשבע," ״אני שנה. מיליון שם ששהה אחרי — מקנאדה
 את ומאכיל — חינם הזמנות מוצף נתלה, נדבק, רק הוא לארץ, חזר שהחולרע

" פראי מגזים הזה השואסמו !החברים גב על שלו החזירה י
 הנותנת עובדה העיניים, מול עצומה קצפת היתה לי הזדהות. לאות הינהנו כולם

״ מה ״אז החיים. על ביותר רגוע זווית תמיד לי  פה ״מה החבר׳ה. אל בהיתי \
״ בשבילכם חדש זה ז ההלם \

 שילם לא הוא שנסע, ״לפני הרש״י. פירוש את יוסקא שם מבינה," לא ״את
 ״פי — מאיימת אצבע ניפנף ״ — וזה — בדולרים משלם לא הוא עכשיו, אבל בלירות.

״חמור יותר שש״עשרה !

 יאת שיפכי ובלה-בלה־בילה בחיים סבלה
 סיבלותיו! על המוכר חומר־התועבה כל

 חשש אין הגירושין. עד האם של האגדיים
 4בע האם לא־אמינים. יישמעו שהדברים

 ה־ חפורנוגרפיה על אותה גידלה הרי מה
הזו. שיכלית
 את לשמוע ממ׳ש כבר יאפשר זה בשלב

 ש־! הרי די, לא ■ואם החרטה. ניצן פריחת
 לחדשות יכולה אינך הגון, בן־יאדם ביתור

 הסבל. כל אחרי האם לב את לשבור לה
 כל אם המסורתית, המיפלצת שאת כיוון

 החיים עובדת !את לילדה הסבירי — רע
 טאקטי ניצחון נותנת שהיא — הבסיסית

 מכיל. שונאת שאמה ■לבן־׳אדם ונורא איום
 כבר ׳האימהות מהזיות שיציאת מקווה איני

איכ לך יהיה שלא כך הראשונה, בפייסקה
 מכך. ׳נשכרת תצאי ירק את ׳זאת. ׳לומר פת

 בסתר אותך ׳תעריץ הילדה לוואי, ברווח
 ומקורו נפשך, גדולת ׳עוצמתו, על ליבה

 עד — קטנוניים חשבונות מעל להתעלות
אותך. השונאים אנשים ״אפילו״ הבנת כדי

 כמה בביתך לשהות שמותיר לה אימרי
 ׳לשום קשר שום בלי !אבל — שרוצים זמן

 לכבוד להשלים. חייבים האמא עם דבר,
 הגיל לרמת קורע־לבבות מיכתיב נסחי זאת

 ב־ יועתק זה שמיכיתב ובקשי המתאימה,
מבטי אני לאם. ויוגש האותנטי, כתב־היד

 עוד זאת, אחרי רבות ששנים ילך, חה
 באוזני ותקרא בעיר, הגאה האם תיתרוצץ

במו־ידייך, שחיברת הפואמה את מכר כיל
 של העצובה הסצינה ■את שגומרים ׳אחריי

 מתיעוד־ אחת בנשימה הדטטת־׳הלבבות,
בעלי ומודיעים שמח, פרצוף עושים דים,
 כי בעולם, מבסוט ׳הכי יהיה שאבא צות

 לפניו זממו את לבצע יוכל הוא סוף־סיוף
 הפחתה בדבר ההוא המעולה לעורך־דין

 שישי — כעת שהרי לחצי, המזונות דמי
מבש לאבא לשלם. סיבה אין — ושימחו

ואפ בשלום, נחת שהצאצא בטלפון רים
המזו דמי יחלום את להגשים ף ־׳סו ף סו שר

 יקנו ההמום האבא חוקית. מבחינה נות,
בליינד. זאת

 ענ רב אינו צאצא שום צאצא, שום
 האס חליבת הפסקת כדי עד אמו־הורתו

 נעלם! הסקייטבורד יום חצי שתוך כך —
 יו׳ר מחודשת ושלווה גז, המיזוודות סיוט

 בבקשה ריגשי־אשמה, ■ובלי ׳הבית. יעל דת
 ברשימו מצויה את שגם המיזערי הפירט

 ה מעוצמ׳ת מפחית לא בכלל — הנהגים
 כ עם בזאת מבצעת שהינך מיצווה

בדבר. הנוגעים

דנין >זודטה


