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במדינה
)48 מעמוד (המשך

 שם. מצא )35( קליין אביבה חברתו את
הכי בעליית־הגג, איתו המתגוררת אביבה

 ״כשהייתי בהונגריה. עוד לסלו את רה
 הצגות כמה לראות הלכתי קטנה ילדה
ה סיפרה ממנו,״ התלהבתי ומאד שלו

 כשעלתה מלאת־הגוף. החייכנית בחורה
 לא ומאז אגד את ומצאה חיפשה לארץ
 וספר־ מזכירה היא אביבה השניים. נפרדו

 לחי- בחברה עובדת היא במיקצועה. נית
ב גיאולוגיה ולומדת כספרנית, סושי־נפט

הפתוחה. אוניברסיטה
 חזר שנים בעשר לפני שחור. חתול

 הוא בסרטים. הפעם המישחק, לעולם לסלו
 בעל צוקרמן, בקזבלן. הדייג להיות הספיק

 זוהר. אורי של גדולות בעיניים בית־הקפה
 אפרים של התרנגולות בלול בשועל ואבר

היה בסרטים להופעותיו במקביל קישון.

אגד ניצם
— נוצות כרית

כ״קזבלן״ (כמרכז) אגד לסלו
מכות והרבה —

 בסיגנון ולפרנסתו להנאתו מצייר לסלו
לו. רק המיוחד פרימיטיבי ריאליסטי
 באופן ציור למד לא שמעולם למרות

 פתה הוא בהצלחה. תמונותיו נמכרו סדיר,
 התמונות, ומעשרות בתל-אביב תערוכה
 אינו הוא שמהן בודדות כמה רק נשארו

 מיליון לי להציע ״יכולים להפרד. מוכן
 אינו אגד בחורף מוכר.״ לא אני לירות,

 בחוץ,״ לצייר אפשר ואי ״קר מצייר:
 הבית את לי מילאה היא מזה ״חוץ הסביר,
 לאביבה, בהתכוונו אמר וצדפים,״ באבנים

 גיאולוגיה ללמוד הולכת היא ״ועכשיו
 אז בעצמות הדירה את תמלא מעט ועוד

 אוהב גם הוא ציורים.״ לשים מקום פה אין
ו הונגריים, מאכלים בעיקר לבשל, מאד

מה טוב יותר מבשל שהוא בכך מתפאר
הילטון. של טבת

ו באלוהים לסלו מאמץ רבים, נאמנים
 הביתה יכנס לא לעולם — תפלות באמונות

 מתחת יעבור ולא המפתח את שכח אם
 מה אין בכלל שחור חתול על לסולם,
 לא בחודש 13ב- החל השישי וביום לדבר,

 מבלי בכף-היד קורא גם הוא מהדירה. יזוז
 עושה הוא כי מספרים וחבריו זאת, שלמד

הוא רבים. דברים ומגלה ברגישות זאת

2162 הזה העולם


