
צוענים חוכמת

של הנחיריים
־!והמוח. האף

האופי, איבחון ׳של שלמד, תורד, ישנה
 טרנסילבניה של הצוענים תווי־הפנים. לפי

ה -מדוייקת. אמנות לדרגת זה את פיתחו
 של עם ההמצאה. ׳אבות אבי הוא הכרח

 לדעת צייד מפראיירים, שמתפרנס -נוודים,
 יש ד,קיצר, עסק. יש מי עם שניות תוך

פני־האדם. בתוך מעניינים דברים המון
 מזג של גדולים הכי המגלים אחד אבל
ה מצב נכון, יותר האף. הוא אופי, ושל

נחיריים.
הפעם, כאן להגיש הולכת שאני מה
שלי. לקוראים :נורמלי לא שרות הוא

 שלך שהפרטנר תדעי, איך או תדע, איך
דליק? גליצרין מניטרו עשוי לאהבה

הספ במיקרה בנחיריים. תציץ פשוט.
 שני לגבי באמינות עובד העסק הזה, ציפי

 נחיריים לו שיש יצור רואה כשאת המינים.
 ה־ בתמונה (כאן גוראייב רודולף סטייל _
 פצצת עם עסק לך שיש תדעי מצורפת), ר

 -נחיריים של .נשית דוגמה ריגש״ת. אטום
 ברגר. סנטה זו הרושף, המלוכסן, מהמין

? הפרינציפ תפסתם
ה צורות בעלי ששאר טוענת לא אני

 ב׳מד, פיתאום. מה מקרש. ■עשויים חירייםנ
 יוצא שהשד לגמרי, מופנמים פצצות־אטום

 נחיריים בעלי הם אזהרה, שום בלי מהם
כאלה. ו״סגורים״ מאורכים

הם שציינתי, הנחיריים סוג שבעלי אלא 1

גוריי-ב רודולף
הנחיריים לפי — טיפוס לבדוק

 אנשים טעויות. בלי בדוק. סיפור פשוט
 אימה, עד רגישים אימפולסיביים׳ תמים,

 שריפה. זו רגש, כל אצלם כאלה. גישנים ,נ
 אישית אנרגיה להם יש הסוף. עד כסח.

 קאר־ של נדירים מיקרים ולהוציא עצומה,
 אנרגיה המון שמים הם מטורפת, יירה

 קאריירה גם של המצב נדיר לא בסקס.
 לאגוצנ־ שנוטים אנשים אלה סקס. גם

מהטבע. אגוצנטרים לאמר שלא טריות,
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- וי אמש תיקון
שר 1 סמי[ קו איחוי

פצוע בגד
 של התחזוקה איש אסון. לי קרה פעם
 הלא־ את עשה ומה?) אני. (זה הבגדים
 על במייוחד חביבה חליפה לקח ייאמן.
 כל מושתתת שעליה מהסוג כזו הבעל,

 האגדי, צזורן של ממשי יצירה — אישיותו
 ממנה להוריד למכונת־ד,כביסה, אותה ודחף

 כתמים מניקוי בה שנוצרו כיתמי־מים,
ירדו. שאכן אחרים,
ה מהרעיון פלצות תופסים שאתם לפני
 הראשונים שהכתמים לספר, לי תנו דבילי,

 היה יכול לא יבש ניקוי שום ■שהורדתי,
 שעליה שלי, פצצה תגלית וזו להסירם,

אחר. בספור אכתוב עוד
 על צפד, המצאות, של בשוונג הייתי

 פעם כשהצלחתי כמוני״ ״אין אאופורית
 מהירות. עם להפתיע רציתי וגם ראשונה,

 דורשות בחיים ההמצאות כל לעשות. מה
 שלי, האומץ של המחירים את אני אומץ.

 התחומים בכל אבל משלמת, התחומים בכל
 פישולים סיפור היה זה הפעם מרוויחה. גם

 עושה, שלא מי לעשות! מה הפעם. אדיר.
 חביבי, של המילים היו אלה טועה. לא

הת במייוחד, משגעת ארוחה אחרי כאשר
לו קרה אם < החיים על אותו לתחקר חלתי

והגואל המציד המשיח אליעזר
בבגדים הקטסטרופות כל את

ם י ל ו ש י ב

ת ־ ׳!

טעם פצצות
 שעליתי אחרי עוגות. זה אפייה, אצלי,

 לעוגיות־אגוזים, וקל מטורף מירשם על
והס חריג, זה טוב. נו — לעצמי אמרתי

 האפייה נושא את להחיל הראש בתוך כמתי
 אמרתי זה, עם אבל האלה. העוגיות על גם

 דבר זה בשבילי עוגיות סטופ. זה לעצמי,
 מלוחות, וגם עוגיות, שרוצה מי סוכר. עם

 אופה. לא אני זה, את במכולת. שייקנה
 במוח. בלוק זה יודעת. אני היגיון. בזה אין
 לתחום. מחוץ — שזה בצק־שמרים. עם כמו

 מיר־ את שמצאתי עד מחוץ־לתחום-לשחום,
 לי שהביאה הזה, האלוהי המלוחי׳ות שם

 לא פצצ-ת־טעם הם מפרים. ישר שלי אמא
באחריות. אין, כאלה. דברים אין רגילה.

 את דוחפים זה. את להכין קל־קל־קל
 הקרס עם ומערבלים למיקסר, המיצרכים כל

 משמנים לא -אחר־כך לבצק. הזו נלסון
בימי כמו קצת -משחקים אלא תבנית, שום

 ואם מצב. תאור זה שלילי. דבר לא זה
 בבקשה. מד-וייק, לא שזה חושבים אתם

 בטוח שלכם. הקרובה הסביבה על -תבדקו
ה האלה, הנחיריים עם אחת או אחד יש

 רגע כל -שעומד הגעש הר על מעידים
עליהם. התאוריה את תבדקו לפיצוץ.
מומ שהכי בני-זוג אלה עקרוני, באופן

משע לא זה איתם בחיים :פעם אף לצים.
 כולה, התקופה כל מאוהבים, כשהם מם•
 הזה בסט פשרות. בלי המוות. עד זד,

ו מהסרטים, קינאה סצינות גם הולכות
 בצורת נמרצת ידנית לתיקש-ורת פלישה

 אי- נדיר. סיפור לא אצלם זה פלאסק,
 ולצאת גסות, הכללות כאלה לעשות אפשר

 גדלו שבו לחינוך גם יש בכל־זאת נקי.
 של ההשתקפות אבל ולדבר. לאמר, משהו

 בתוך תמיד יהיו כל־ג׳ורמי־חינוך-ותורשה
 ומאופק, חיוור יותר אדום האדום• הגות
 אבל נמוך, גרוי סף עם לוהט, יותר אדום
יודעים. אתם גם עכשיו זהו. אדום. תמיד

 לו, אחראי שהוא בביזנס, איום תאקל פעם
אז. עשה הוא ומה תרוצים, שום בלי

 זה, את טועה,״ לא עושה שלא ״מי וזהו.
אמר. הוא

 הפז התודעה שאור לפני היה זה אמנם,
 ברור, ידיעה בברק לפתע המוח את לו

 ולחש העיניים את שצימצם לפני היה וזה
 היה וזה עוללת, האלוהים -בשם -מה באימה

 -ששום נחושה במצח לו ששיקרתי לפני
 היה וזד, החיים, על תוהה אני וסתם דבר,
 כשאין אבל במיל, לי האמין שלא לפני

 שלי וד,גוויה רצח. להוכיח קשה גוויה,
 המומחים מיטב אצל טוב־טוב הוסתרה
 לתיפארת, קוסמטית בעבודה אותה שטייח-ו
 הקצב לפי מדורים. בשמונה לי שעלתה
 וי.וי. שנה. חצי עמל זה שלי, הפורה

הצתת, כל על שנוסף לספר שכחתי כן. אד,

 שתי בין זה את צרים ופלסטלינה. חגן
 וגודל צורה שיוצרת בתנועה כפות־הידיים

 מגיחים דק. ומסתיימת -שמתחילה אצבע -של
 גדל -זה כי מדי, צפוף לא בתבנית, זה את

 לרבע •בינוני בחום לתנור תוקעים באפייה,
 להוציא מקפידים דקות, עשרים — -שעה
 הזה האלילי והנס בהירים, די עדיין אותם
 בפה! נימוח איזה אגדי! טעם איזה מוכן.
יופי! איזה
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 את לצלם בכדי -למערכת זה את הבאתי
רחמ בלי שמות בזה עשו דקה ותוך זה,

 חזיר כל אחרי שרדפתי אחרי רק נות.
 במדור לכתוב עליו ואיימתי לחוד, וחזיר

 הקוריוזים מיטב את -הזה רסן כל המשולל
 הסכימו חשבון, בלי עליו, יודעת שאני
 לחמש הגרון מתוך זד. את להוציא רב בצער
 זינוק מקום על לוותר בלי פלש, של דקות
 הצילומים. שנגמרים איך -לצינצנת, טוב
שצי כאילו שם. שהיתר, הפגנת־עם איזו
 לו היה שלא מי כל ערומים. ציצים למנו

 ה״ ליד זה את לעשות בא לעשות, מה
מלוחיות.
 גדשתי מצלם. לא הוא שבכד. צרח -הצלם

 שלנו הצלם מאוד חזק הוא כי כולם, את
 אפשרות לו נותנים לצלם. לא של בעניין

 — של־לא אפשרות לו נותנים לצלם, של
 הסתלקו שסולם אחרי לא. — הוא תמיד -אז

להת האמן היה יכול סוף־סוף מד,צרחות,
 בערך וזו יסודי, באופן בשקט, איתם ייחד

 המלוחיות עם האחרונה התמונה היתד,
 לשם מפה פוגרום. בהן שערכו לפני האלה,
 טעים. זה כמד, הפרינציפ, את כבר תפסתם

לעבודה. יללה אז
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 ל-מיקסר סדר בלי דוחפים שאמרתי, כפי
 דרך הידיים, עם לשים ואז לקערה, (או

בציפור בצק טינופי מונעת שקי-ת־ניילון
 הבאים: החומרים את ניים)

כפית + קמח כוסות וחצי שלוש •

 למבונת־כביסה זו אומללה חליפה -תקעתי
 את אירגנתי טכנולוגי כישרון וברוב זרה,

 בתוך אי־שם נתקעה שהחליפה כך העסק
 וכש־ ,לד,קיא ולא לבלוע לא קרבי־ד,מכונה,

 במקום, מתי ולא משם אותה חילצתי
 ר,ביטנה חזק. בן־אדם שאני לנצח ידעתי

 בקלות. זאת לחדש ניתן מילא. שהלכה,
 קרע נוצר עצמה החליפה בד על אבל

 מעורר היה מרוטש מת ווללה, אופקי,
פלצות. פחות

 כדי הזה הארוך הסיפור כל זה. וזהו
 38 שינקין ברחוב שעובד המשיח על לספר

 יותר לוקח אליעזר. לו וקוראים תל־אביב,
 - מחירים קובע קטן, תיקון כל על כסף מדי
 הקליינט, שרוי שבה ההיסטריה עומק לפי

 הוא ברירה. אין כי ירחמו, אללה אבל
 עם קוסמות עבודת עושה ביותר. הטוב

 חוט עם שרפרף, על בחצר יושב הקרעים.
 הטלפון עובד. -הוא וככה טלפון, של ארוך
 אפילו -מיספר לו יש בצחוק. לא זה הזה,

 בגד מתי פעם מדי עונה והוא ,289539 —
 הדברים את מאחה הוא גמור. אחר או זה

 עם אורג במטר,־קסמים. כמו הכי־קשים
 מחדש, -מסובך הכי הבד את דקיקה מחט
 לא איש עצמו, והפושע מאלוהים וחוץ

 על עדיין גישואי עובדה. בתיקון. מרגיש
!עובדה כנם.

 גם (אפשר אבקת־אפייה גדושה אחת
 אותה זו שלם. אחד תופח אוסף קמח

ביוקר). יותר רק כמות,
וחלבון). (חלמון אחת ביצה •
 מלח כלי מרגרינה גרם 200 •

 הקרוייה זו לא אבד אחת, (חבילה
אפיקל).

 מגורדת צהובה גבינה גרם 100 •
ואקום, חבילת חצי יצא (זה גם

״עמק״).
אוריגאנו. גדושה אחת כף •
 מרק אבקת גדושה אחת יכף •

!).זה!! על לוותר (לא פיטריות
זהו. מלח. וחצי (כפית!) כפית •

שהס כפי צרים שאמרתי, כפי לשים
 רבע־עשרים שהסברתי, כפי אופים ברתי,
 -בזמן, להוציא ומקפידים ׳בינוני, בחום דקות
 צריך בהיר! מאוד זהוב בהירים! עדיין

מש הם מסויימת שמנקודה כיוון להיזהר,
 מרים. והופכים פראית, במהירות חימים

 אותם ומשחררים התבנית, את מוציאים
 זו שאז חמים, בעודם שטוחה סכין עם

 יהיה כבר זה יותר, מאוחר קלה. מלאכר,
 עד ממתינים ויי-תפורר. יסודי, באופן דבוק
 אז! רק אז, ורק לגמרי, מצטננים שהם

 או הרמטית, קופסה בתוך אותם נועלים
 כשזר, דחק. לעת -וגומיה ניילון עם צינצ-נת
 תתפננ-ו עכשיו את.הטעם. מקבל זד, מצטנן,

קומפלט. שלכם. זה זה. עם
 של בהשקעה — -נהדרת -מלוחה חגיגה

דקות. חמש
*

דנין ^וודטה


