
רוצי עשרות שודדים, מאות בתי־קפה. פי

11*; ב! נעמי

יירק בניו ולבידור לבילוי <ודד*ך

 החיים זה אצלו, לי שמפריע מה נחמד. ילד ?4ה־ בן בני על לכם סיפרתי כבר
 לא מתחבר, הוא מי עם בעצם לי איכפת לא שלו. מפותחים המאוד הסוציאליים

החב שהחיים לי, איכפת מבלים. הם איך ולא מדברים בדיוק הם מה על לי איכפת
כסף. המת לי עולים שלו רתיים

 כל בשנה. פעם לפחות יום־הולדת יש מהם אחד ולכל ילדים, 25 יש שלו בגן
 יום- לדני יש ג׳ ״ביום :נאמר שבו הגן, של הדלת על פתק מוצאת אני ימים כמה

לדני.״ מתנה להביא אלא לילדים אוכל לתת לא מתבקשים ההורים הולדת,
מה אז נו, הדבר. אותו כולם לי נראים 4 בני ילדים דני. אח מכירה לא אני

ז קונים קטן ספר איזה לו קונה ובסוף דני על מחשבה שעות שלוש מבזבזת אני לו
לצביעה. חוברת או צבעים, או

מעריך לא בכלל שדני בטוחה ואני שקל, 30מ־ פחות עולה לא פעם אף זה
שלי. המאמץ את

אלף וחצי שבע לשנה. שקל 750 הם שקל 30 כפול ילד 25 פשוט, בחשבון
מכירה! לא שאני לילדים שטויות לקנות בשביל לירות

 תאסוף הגננת שקל, 300 נאמר השנה, בתחילת לגננת, תיתן אם כל שאם חשבתי
 אמיתי, ספר שלו ביום־ההולדת ילד לכל לקנות תוכל ובזה שקל, 7.500 האמהות מכל

איתו. שישאר משהו
 תקרא היא שאם חשבתי אבל בני, של לגננת הזמן כל זה את להציע רוצה אני

רושם. יותר יעשה זה בעיתון, זה את

 לשמור
 חוס על

הגוף
 הזאת בארץ הכי־נפלאים הדברים אחד

 גם לקחת החליטו והנה. הקיץ. הוא
 בטח זה ככה. זה שנה כל מאיחנו. אותו

המערך. בתקופת עוד התחיל
ה מתענוגות חצי מסתלקים הקיץ עם
 ד הגלידות בביקיני, החתיכות הזה. עולם

ה והפרקים האבטיחים בגמרים הקסטות,
ונ הים על־יד בתי־הקפה נסגרים קרים,

בער יושבים בעצמות. ועצוב קר היה
שי- עם הטלוויזיה. על־ידי הארוכים בים

שקה מל מ א קר
 חלב סוכר, כפיות 2

 האש על סיר בתוך הסוכר את שמים
ל ומתחיל נמס שהסוכר עד ובוזזשים

ו החלב את עליו שופכים חום. היות
 מאד טוב גם זה (אגב טוב. טוב מערבבים

שיעול). נגד
ם סידר ח

קינ אבקת מעט סידר, כוס מחממים
לרתי כמעט ׳מביאים חמאה. וכפית מון
מהאש. ומורידים חה

סברה שוקו
כפ 2 לו ומוסיפים חם שוקו עושים

 מעל. קצפת והמון סברה ליקר של יות
במ אחרים מתוקים ליקרים גם אפשר

הסברה. קום
ת) 5(ל״ מתובל קפה כוסו

 קליפה קפה, נם כפיות 5 בקנקן שמים
 אבקת או קינמון מעט שלם, תפוז של

 חום. סוכר בפיות 5ו־ ציפות 4—3 קינמון,
 ומחכים רותחים מים שופכים הכל על

הטעמים. את יספוג שהקפה מעט
ם יין ח

ש הקידוש יינות את לבזבז המקום זה

רו הזמן וכל חמות וגרביים סוודרים שה
 כמה אבל מחממים. דברים לשתות צים
 אז ו לשתות הבן־אדם יכול ותה קפד.

 כמה של מירשמים כולנו בשביל אספתי,
 לשתות שאפשר וטובים, חמים משקאות

 בהם להשוויץ אפילו או ביחד. או לבד,
 להתייבש לרגע שקופצים האורחים לפני
קצת.

קאפוצינו
 נמס, קפה כפית

וקצפת. סובר
 השוקו הקפה על רותחים מים שופכים

ה את ומלעיטים טוב מערבבים והסוכר.
 אם אחת׳ לכוס הן הכמויות בקצפת. ספל
אחרת. מצויין לא

קקאו, או שוקו כפית

השקעה
נבונה

חשב החורף, בעניין כבר אנחנו ואם
 שלנו הקטנים הילדים עם נעשה מה תן

 כש־ והגשומים, הקרים הצהריימים באחרי
 לגן־השעשועים ולא לים ללכת אי־אפשד
בח כדור לשחק כשאי־אפשר השכונתי.

פי לקנות לדיזנגוף ללסת אי-אפשר צר,
 לחברים לנסוע אי־אפשר גם ולפעמים צה,
ז מניע לא האוטו כי

 לא 4ה־ בן בני איזוטופים. על כללית
ש חושבת אני האלה. בדברים מתעניין

 סרטים רק רוצה הוא ילדותי. ׳מאוד הוא
 רבע בשבוע פעמיים יש וכאלה מצויירים,

פעם. כל שעה

 לילדים הדואגת אחראית כאם אני, אז
 לבד מחתיכות הכנתי שלה, ולעצבים שלה

 — בישראל ואם עיר בד, ושאריות קטנות
הי עכשיו ועצים. ובתים כבישים כולל

 העיר. את ומפתח הריצפה על יושב לד
 מקוביות וחנויות מלגו בתים לה מוסיף
מע הכבישים, על קטנות מכוניות ומסיע

 במעברי- מפלסטיק קטנים אנשים ביר
׳משוגעים. חיים ועושה החציה

לטכנ יגיע הוא אם אתפלא לא אני
בגלל יון׳

׳׳•׳׳י

 אחרי־הצהריים. טלוויזיה יש נכון,
 את לנו מראים הם ושש ארבע בין אבל

 פרקים לה־בוהם, את או ויוליד. רומאו
סקירה או רוזוולט. של חייו בתולדות

 עשיתי כבר השטות את אני דרך־אגב.
 יותר תהיינה אתן המתנה. את לו ונתתי

 הגשם עם רק זה את לו ותנו חכמות
הראשון.

ניו־יורק! ניו־יורק
 להודות מוכרחה אני עלי, לוחצים אם

 אני פעמים. 11 כבר בניו־יורק שהייתי
ב וגם הייתי. באילת גם כי סנובית לא

ב הייתי עילית. ובמוצא ובעפולה חיפה
 עם ובעקרון. ובראש־פינה ובטבריה נתניה

 הלוקאל- כמויות כל ועם הלב, על היד
 :מודה אני לאסוף, שהצלחתי פטריוטיות

 הכי- והכי-יפה, הכי־גדול הכי. זה גיו־יורק
 והכי־יקר, הכי־זול והכי־מפחיד, מסוכן

הכי. הכל מפואר. והכי הכי־מלוכלך
 גדולה באהבה ליפול שלא אי־אפשר

הזאת. לעיר
שפ משהו זה שניו־יורק הוא, העניין

אל־ מיסעדות, אלפי — נגמר לא שוט

 לחג. ׳לכם נותנים קמצנים מיני כל
 פשוט. מתוק יין בקבוק

 קינמון, ציפורן, חריף׳ -תה, כוס רבע
 פרד כמה תם, או קוניאק קטנה כוסית

רתי עד ביחד הכל מחממים לימון. סות
 מעוטרות גבוהות בכוסות ומגישים חה

בתמונה). (במו בסוכר
ם עגבניות מיץ ח

 קצוץ, שמיר משומר. עגבניות מין כוס
 להד יכול חריף שאוהב מי פלפל. מלח,
 מאד חם מגישים טבסקו. של טיפה סיף
ידו. על טוסטים עם

 קפה שותים שבדרום־אפריקה לי אמרו
 לי ולספר לנסות רוצה מישהו חרדל. עם

זה? איך

 מופעי־תר־ מועדונים. מופעי־ספורט. חים,
לא? מה בעצם טוב, בות.

במ — הזאת לעיר מגיע וכשבן־אדם
 שהוא אחרי — הראשונה בפעם יוחד
 של המעליבה ההגירה מחלקת את עובר

 אוטובוס לוקח הוא קנדי, נמל־התעופה
 יורד מנהאטן. למרכז נוסע טקסי, או

 הכביש, באמצע נעמד הוא ואז לרחוב
וא קוו עצמו: את ושואל פעור בפה
בן־אדם? דים.

לנוס מדריכים כמה כבר בארץ יצאי
 עכשיו ולנידיורק. לארצות־הברית עים
 של סיפרה ביתן זמורה בהוצאת יצא

 והוא חמש, אחרי ניו־יורק בן־גור, נעמי
 באינפורמציה המלא מכולם, הטוב לדעתי
 יספר לנידיורק, לנוסע ספר־חובד. מכולם.

 פגם בה שהיו לאלה נוסטלגיים תענוגות
יותר. או

טל מיספרי יעל אינפורמציה מכיל הספר
הגדו בעיר סניפי־דואר שימושים, פון
מאורג סיורים ביבי־סיטר. שתתי לה,
 אירועים מופיעי־חינם, הסוגים. מכל נים

לעו מיוחדים אירועים לילדים, מיוחדים
ד על לרכוב אפשר איפה שונות, נות  ס
 גני־חיות, סקי, לעשות אפשר וא־פד. סים

 טלוויזיה ׳תוכניות הסוגים, מכל מוסיקה
 מועדוני-לי- דיסקוטקים, לראות, שכדאי

 רשימה להומוסכסואלים, לבודדים, לה
 בסיס־ החל מיסעדות, של בלתי־נגמרת

 כשרות מיסעדות דרך לשומרי־משקל, עדות
 גסות, עוגות שמגישה לקונדטוריה ועד

האינ האיברים של דגם לפי מעוצבות
ימציאו? עוד מה שלנו. טימיים

 להשיג אפשר איפה שם? יש יעוד מה
 יכולים שלא אלה בשביל מהארץ חדשות

 כסף ובכמה איפה לקנות מה להתאפק,
 טלפד קוריוזים מכייסים, להימנע כיצד
ב הלילה. כל שפתוחות חנויות ניים,

הכל. הכל קיצור,
 אי( עכשיו, לנידיורק נוסעים אתם אם

 ואב חמש, אחרי יורק ניו בלי תיסעו
 ספ? קחו בבית, נשארים כמוני, אתם,
 השנייה ביד הספר את אחת, ביד קפה

המתוקים. בזכרונות ושיקעו

שמי דניאלה


