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פגמליוו: תכשירי מסדרת איכות מוצר עוד

קצף-אמבט
ה בניחוח ש מ

ת מטהר, חרסנן, מטוב, א ביו ב  הדם זרימה מ
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 ,23ה־ בן דנים סיפר איתי.״ לדבר וביקש

 ומבטו בתל־אביב, הקטנה בדירתו ביושבו
 אז. אותו הכרתי לא ״עוד שם. אי תועה

וש בטלוויזיה אותי ששמע לי אמר הוא
 אמרתי הסכמתי. להיפגש. חייבים אנחנו

 ׳לא — לי אמר ואז למחרת, שיבוא לו
 שעתיים תור שעתיים׳. עוד אבוא מחר,
 ומאז לנגן התחלנו בבית. אצלי היה הוא
 לילה כל כימעט אלי בא הוא הפסקנו. לא

 של הקטנות השעות עד מנגנים והיינו
הציפרים.״ ציוץ עם ומפסיקים הבוקר

 עתה, מציגים הם שאותה התוכנית על
 היה חודשים. שמונה במשר השניים עבדו
 החיים מן דנים נואש שבו מסויים שלב

 מצא שלא אחרי אר לצרפת, וחזר בארץ
 ] הופיעו מאז ארצה. שב מקומו, את עוד בה

| ובתל־אביב. ביפו בבאר־שבע, השניים
 אמר השני.״ את אחד נהדר מבינים ״אנחנו

 הוא כאילו — לנגן מתחיל ״הוא דניס,
 עושים אנחנו לו. עונה ואני שואל, הוא

 גיטרה, מחליף הוא אימפרוביזציות, הרבה
ה עם לו עונה ואני ותופים מנדולינה

חליל.״
 התחלתי אני ״גם לאדמה. געגועים

 אורי, סיפר צעיר,״ מאד בגיל מוסיקה עם
 קטנה בדירה חליל בבניית עסוק בעודו

בעי ויחף שחור סוודר לבוש בעין־הוד.
 מיוחד תה אורי הדליק החורף, של צומו

 דרכו את החדר. בחלל מתקתק ריח שהדיף
 בבית־הכג- הפרשה בקריאת אורי התחיל

בית- של במסיבות לשיר נהג אחר־כך סת.

קידש חלילן
המחשבות את לסדר

 בעיר הולך ״כשאתה למד. שבו הדתי הספר
מוסי הוא גם רעש, רעשים. מוקף אתה
 באבן, שעובד למשל, ״פסל אמר קה.״

נת שלו העיניים ברחוב מטייל כשהוא
 נתפס מבטו נגר, באבנים. לרוב קלות

 של כמו צלילים מוקף ומוסיקאי בעצים
מדב אנשים נסגרת, דלת עוברת, מכונית

 יוצר ביחד הכל — בשמיים אווירון רים,
 של הרעש כל עובדים. אנחנו כך מוסיקה.

לפש לאדמה, געגועים רק הוא המוסיקה
 הרקע על בנוייה שלי המוסיקה טות.

 בטבע.״ ההוויה — בו. חיו אבותי שאבות
 וחותך גרזן לוקח ממקומו, קם אורי
 לתנור מכנים הוא שאותם עצים שבבי

 התנור, את מדליק הוא החדר. שבפינת
 רצונו על ומכריז בפיתאומיות מסתובב

 של סיבוב עורך הוא בחוץ החוצה. לצאת
גרתי הזאת ״במערה במקום: היכרות
 ישנה, חורבת־אבן על מצביע הוא פעם,״

החו הוא,יוצא שעות.״ כאן מפסל ״הייתי
 ״איזה עץ: של גיזעו אל ומתכופף צה

 שוקת לעצמו יצר העץ איך מופלאות!
 נאגרים.״ מים של קטנה

 מהורהר. אמר לבנו.״ מאב עובר ״הכל
 שלו אבא את ראה שלי שאבא ״כמו
 בוצע אבי את רואה ואני הלחם את בוצע

 כך זה, את לעשות איך ויודע הלחם את
 בצלילם להבחין אוזנו, .את מתרגל אדם
 להבחין מתורגלת שלי האוזן דברים. של

 אופן.״ באותו השונים ברעשים
 לא הצבאי, שירותו את אורי כשסיים

שנ־ במשך למסורת. חזקה זיקה לו היתה
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