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■ומולדת
בחורף

 בחורף: שנולדו ילדים יש משכיל, אדם לכל שידוע כפי
 היו שפויים הורים איזה ספק. ללא מתוכנן, בלתי הריון

החיתו את לו לייבש דצמבר, בחודש נניח ילד, ללדת מתכננים
 הצטננות בין אותו לפנק בחדר, המפוזרים התנורים מעל לים

 מעלות אין כשבחדר במישחה הטוסיק את לו ולמרוח לשעלת
 ועבר הראשונים החודשים שלושת שעברו נניח אבל בכלל.
לכם! נידמה הבעיות? נגמרו אז נו, הראשון. החורף

 שנה כל יום־הולדחו את יחגוג הבלתי-מחוכנן החורפי הילד
 זה כי משנה?״ זה ״מה שום לשמוע רוצה לא ואני בחורף.
 שלו החברים 28 את להזמין אפשר למשל, בקיץ, מאד. משנה

 בגן־השעשועים יום־ההולדת את לערוך או בשפת-הים, לפיקניק
 אחרות, במילים המירפסת. על או הגג על אפילו או השכונתי,

 הדירה. בתוך לשיפוץ ניתן בלתי מפוגרום להתחמק אפשר
 הכריות, על חומוס הקירות, על שוקולד קרם כולל זה פוגרום

 כוננית שבורה, ארון ידית השטיחים, על מודבקים מסטיקים
 עליו דרכו וקצת נפל שבמיקרה וילון מהקיר, עקורה ספרים

 הקטנים חבריהם של לכישרונות בהתאם הכל אחרים, ודברים
 בדיוק יודעת בנים שני לה שיש מי ילדיכם. של והמושחתים

מדברת. אני מה על
 מצאה ומתקדמת, מודרנית מאד אשה שהיא הלית, חברתי

 סוציאליסטי חינוך בגלל לילדים. מיוחד בדרן של בדמותו פיתרון
 גדולה בושה זו הרי כי הראשון, ברגע הפרצוף את עיקמתי
 הלית לי כשאמרה אבל הילדים. את לך שיבדר מישהו לשכור
השתכנעתי. מוכנות,״ עוגות לקנות התביישנו ״פעם

מוסרת, אינני שמו שאת שלי, הבדרן את שמצאתי מהיום
שקט ימי שני לי יש בדפי־זהב, כמוהו למצוא אפשר אבל

ילד. כל עבור שקט יום בשנה.
 תוכנית נותן שלי שהבדרן תדעו אתכם, ירמו שלא כדי

 התוכנית ).83 לינואר (נכון שקל 1500 תמורת וחצי שעה של
 יונים (כולל קוסמות בציבור, שירה חברה, מישחקי כול<ת

 סרטים כמה וגם אחרים), מפליאים ודברים מכובעים שיוצאות
 האמהות יכולות זמן באותו איתו. מביא שהוא במכונת־הקרנה

 ולגולל קצפת עם קפה ללגום אחר, בחדר לשבת האלגנטיות
 אחרי למשל. בקיבוצים, שכירה עבודה נגד תרבותית שיחה

 מבקשים הציוד, את ומקפל שלו ההצגה את גומר שהבדרן
 כולם הביתה. וללכת הנחמדים ילדיה את לקחת אמא מכל

הבית. בעלת וגם האמהות הילדים, מרוצים,
 משתמשת אני אבל בקיץ, נולדו שלי הבנים שני אגב,

השנה. כל קר לי כי שלי. הבדרן של בשרותיו

ם שי רה מהנ מתאימה נ
 טוב משהו שחטפתי הרגשה לי יש
 זה פקט. חטפתי. אבל הנזרחלת. מרחל
 כלה מחפשת שאני הוא העניין שלי.
 תשאלו א״א. סוג חתן בשביל ונחמדה יפה

 :ככה אז ? מיותרים חתנים לי יש מאיפה
אפוק מועדון מזמן, לא נפתח בתל־אביב

 כמו יותר לי נראה הזה המועדון ליפסה.
 בית- מיסעדה, בו יש קאונטרי־קלאב,

 (אם לריקודים מיוחד מקום בר, קפה,
 — טנגו או פסדובלה על חושבים אתם

מהו מאוד כזה, יפה הכל בבית). תישארו
חוצלארצי. מאוד דר,

 יהרגו לא אפוקליפסה מקווה^ובעלי אני
עלי שעשה שמה לכם אספר אם אותי

 שירותים, השירותים. זה רושם הרבה הכי
חרסי הכל לבתי־השימוש. מתכוונת אני
 יפים, כיורים גדולות, מראות ורודה, נה

 פרחים תלויות, וריחניות נקיות מגבות
ש לחודות מוכרחה אני בעציצי־נחושת.

עוד בארץ מיסעדה או בית־קפה באף

 תענוג בטח כאלה. שירותים ,-ראית לא
ה המישפט בנקאיות. עיסקות שם לעשות
 מנהלי של ליבם לתשומת רק הוא אחרון

בנק-המיזרחי.
ל ונעלה בתי-השימוש את נעזוב אבל
 לי הסביר המקום בעל המיסעדה. קומת

 מועדון או בית־קפה או מיסעדה לא שזו
 מועדון. אלא חושבת, שאני כמו דיסקו,

 להיכנס יכול שמוק כל שלא אומרת זאת
 רוצים לא הם וחמוצים. חומוס ולהזמין

 חומוס בכלל להם ואין שמוקים אצלם
 במועדון חבר להיות שרוצה מי וחמוצים.

 הפרטי מכספו דולר 360 על לוותר צריך
מתי לבוא יכול הוא ואז המועדון לטובת

 הוא אם חבר, להביא ואפילו רוצה שהוא
 שהם העלתה קצרה חקירה טוב. מבית

ש אנשים גם להכניס בהתחלה מוכנים
הז להם לתת כדי המועדון, חברי אינם

 התשלום. לפני הסחורה את לראות דמנות
אפילו לקבל מוכנים שהם הרושם לי היה

 דולר 360 לי היו (אילו כחברה אותי
 אותי, לקבל מוכנים הם ואם הידועים)

בעיה. שום תהיה לא לכם גם בטח
 בילבלתי מה שואלים כבר אתם עכשיו

 תתאפקו חתן־כלה. עם המוח את לכם
 על הסבר כדי תוך מגיע. זה הנה קצת,

 צרפתי בסגנון פעולתו דרך ועל המועדון
 מאוד הגדול העונג לי היה בעליו) (כמו

 ולידו מהכלל יוצא פטה של מנה לאכול
 מתאים (לא אכסטרה־אורדינר חסה סלט

כיפאק). כיף עלא להגיד פה
 השף, מי כמובן, נימוס מתוך שאלתי,

 נידמה ,23 בן משגע חתיך לפני הציגו ואז
 פריסאי. בשיק ובטלדרם ג׳ינס לבוש לי,

 שאלף אמרו כבר לדבר, יש מה טוב,
 בבקשה, אחת. תמונה שווה לא מילים

לע הספיק שכבר הזה, והיצור הסתכלו.
 רכבת־ — אקיספרס האוריינט על כשף בוד

 גם הוא הידועה, האירופאית העשירים
 וגם חתיך גם בעל־מיקצוע, גם נחמד,
 לבוא הסכים אבל בפאריס גר הוא יהודי.
 חודשים. לשישה מיוחד חוזה על ארצה

ל אותו להחזיר איום ביזבוז לי ניראה
 של לחתיכות מציעה שאני מה צרפתים.

 לאפוקליפסו/ ללכת פשוט זה תל־אביב,
 אחרי־הצה־ חמש של קפה לסתם אפילו
 לשף, משהו להגיד לבקש אגב ודרך ריים,

 אם לכן ואבוי אוי קפלן. ברטן ששמו
אתכן. שלחתי שאני אומרות אתן

ועוד
עו״ן באותו

ה הדברים שני את עושים איד הנה
אותי. לימד קפלו שאדון נפלאים

פטה
אוו! כבד

אוח כבד גרם 500

£ . 1
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שפיל הסטיבן את תופשת אני אם י,
יוד אתם לו, מולקת אני הזה, ברג '!
ילד. לי יש ככה! למה? מה. עים ;•

 קצת מעצבן, קצת מצחיק, חכם, נחמד,
 נור־ יותר או פחות ילד ככה, כולירה. י

 גם הוא האחרון חנוכה חופש עד מאלי. י!
 הרבה, קורא סקרן, אינטליגנטי, ילד היה י>
 משוחח דברים, מאוד בהרבה מתעניין י
 תלמיד שונים, נושאים על רציני באופן <י
 יגיע שהילד לחשוב היה אפשר סוב. <'
לגדולות. י'
 אחרי-הצוד של לסרט אותו לקחו ואז י,
 מזה? תמים יותר להיות יכול מה ריים. ]>
לי נגמר וככה אי־טי, היה הסרט אבל ]>

 ילד לי ונהיה והאינטליגנטי המעניין הילד
מג גומי בובת עם בלילה שישן נודניק, י;
 עליו, רק מדבר אי־טי, בצורת עילה י,
 שנכתבה שורה כל קורא עליו, רק חושב י,
 עיתון, שהוא באיזה המגעיל הייצור על ;>
ב עטוף שלו החדר ירחון. או שבועון ,י
הקטנה המיפלצת של ופוסטרים תמונות ,'
 הוא התמונות, את לו קניתי אני (לא י,
עכשיו נישבעת). אני לבד, אותן השיג י!
כי בירה פחיות לו שאקנה מבקש הוא !>
 הלימודים על בירה. פחיות אוהב אי־טי ,י
אברהם זה מי כמובן. לדבר, מה אין ,[
 המרגש החבר לעומת תרח של בנו אבינו 1
? החלל נןן ,1

כשקרא לב קורע בבכי פרץ הוא היום י,
חליפת את שלבש שהאיש־גמד בעיתון 1;

 אותו להרגיע כדי מת. אי־טי של הגומי !י
שאקח לו הבטחתי פוסק הבלתי מהבכי ![
 גופתי (על הסרט את לראות שוב אותו י,
הצ את אסרו שבשוודיה שמעתי !)המתה ,1

 שהם חושבת אני ילדים, לפני הסרט גת י,
 קורה היה זה אם מאיתנו. חכמים יותר

 הייתה בטח היא כהן, גאולה של לילד ![
האומה. בגב סכין הוא שאי־סי אומרת 1

לצרוח רוצה אני הזמן כל לכם, אגיד מה
מ!1?, פ

 אווז של שומן גרם 500
 הודו חזה גרם 500
 קוניאק או פורט יין כוס חצי

 גדולה שום שן 1 גדול, בצל 1
 פלפל. מלח, מוסקט, אגוז

 עד ומפעילים לבלנדר הכל מכניסים
 משמנים בינתיים מישחה. נהיה שהכל

 מעבירים מפיירקס. רצוי אפיה, תבנית
 כלי- את כלי־הפיירקם. לתוך המישחה את

שב גדולה תבנית בתוך שמים הפיירקם
 לתנור ביחד הכל עכשיו מים. כוס תוכה
דקות. 35ל־ מעלות 150 של בחום
 ונותנים עוגה כמו פורסים הפטה את
 בלי שלו, הצלחת על מנה אחד לכל

קיבוץ. של אוכל לא זה תוספות.

חסת סלט
באריס נוסח

אחת חסה
בייקון קוביות כוס חצי
קרוטונים קצת

פלפל מלח, חומץ,
 במים־ ומייבשים החסה עלי את רוחצים

 הגשה. לקערת מעבירים (חשוב!) ננת
עכ קרוטונים. של שניים או חופן שמים

ה על הבייקון קוביות את מטגנים שיו
ל החסה. לקערת אותם ומוסיפים מחבת
 מלח, חומץ, מוסיפים במחבת שנשאר שומן
 ואת כתושה שום שן רוצים ואם פלפל

 החסה. על שופכים הזה החם הרוטב כל
 כשהכל מייד ואוכלים בקלות מערבבים

מאוד. מטוב טוב יותר חם. טיפ־טיפה עוד
 זה מה יודע שלא מישהו עוד יש אם

 זה קרוטונים יתבייש. שלא קרוטונים,
 אפשר מטוגנות. קטנות לחם קוביות פשוט
 ואפשר שקיות בתוך מוכן זה את לקנות

 לחם. משאריות בבית זה את לעשות
ב ומטגנים לקוביות הלחם את חותכים

 שמן, יהיה שלא רוצים אם או שמן,
ול לחם בקוביות תבנית למלא אפשר
הו קרוטונים דקות. 10ל־ לתנור הכניס
 בצל מרק ועם חסה סלט עם נפלא לכים

אפונה. מרק או


