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ילדי לחלוח רוצים
ה 0 זי ן ז י י ענ  התינוקות את להוציא שמתהילים הזמן הקיץ. כ
 מעצר־בית. של חודשים כמה אחרי העולם, את לראות י*

 היום התולה. בתוך לו שיושב התינוק של התמונה על הסתכלו
 איך נילמד הבא בשבוע אולי כזה. תולה עושים איך נילמד
ניראה. תינוק. עושים

 שילדים אוהבות לא ישראליות שנשים לי אמרה מישהי
 איך אבל מנטאלית. מבחינה רק פיסית. מבחינה עליהן תלויים

 דווקא אולי באימו? מוחלטת תלות של יחם קטן בילד מפתחים
לנסותי כדי יודען מי הזה׳ החולה דרך

 נוח מאוד הוא שיוצא מה אבל מסובך, קצת שהעניין נכון
כי בעצמי, זה את לעשות ניסיתי שלא מודה אני יפה. ומאוד

 הקוביה (מעל ולמטה למעלה שנתפרות חתיכות שתי גוזרים
״מ.0 11.5 על ״מ0 22 היא כזאת חתיכה כל הרקומה).
 שוות חתיכות ארבע עוד תתיאשו. אל לגזור, גמרנו כמעט

 המאושרת האמא תקשור אותן התולה, של החגורות את שיהוו
 זהות, הן האלה החתיכות ארבע הגב. על הדפוק, האבא או

ס״מ. 4 של וברוחב מטר 1,40 של באורך
 ולהתיישב בצד המיספריים את להניח אפשר לגזור. גמרנו זהו.

המיבצע. להמשך שולחן, ליד
 ארבע את גדולה. הכי הבד חתיכת את השולחן על שמים
 החגורה כלומר והופכים. תופרים לחצי, מקפלים החגורות

המוכנות החגורות ארבע את יותר. חזקה אבל בחצי צרה תהיה

 השם, ברוך תינוק, שום לי נולד לא וחצי שנים ארבע כבר
לכן.. יצליח שזה בטוחה ואני טובות לי ניראות ההוראות אבל

 צריך למשל. קורדרוי, או ג׳ינס בד במיוחד, חזק בד קונים
 עכשיו ם״מ. 90 הוא הרוחב אם מטר 1,90 של בד חתיכת

 ס״ם. 45 על ם״מ 42.5 של בגודל אחת חתיכה לגזור. מתחילים
 כדי זה, כל האחרות. הבד חתיכות את יתפרו שעליו בסיס זה

במיוחד. חזק יהיה שהתולה
 זו ״מ.0 22 על ״מ0 22 בגודל בד חתיכת גוזרים עכשיו

 אפליקציה, לעשות או לרקום אפשר שעליה המרכזית החתיכה
 אחר, מבד הזאת החתיכה את לגזור אפשר אז חשק אין ואם

צבעוני. יותר
 ם״מ. 11 על ס״מ 45 בגודל זהות חתיכות שתי גוזרים עכשיו

ושמאל. ימין הצדדים, משני הנתפרות החתיכות שתי הן אלה

 הריבוע באמצע שלה בקצה מונחת תהיה חגורה שכל ככה שמים
חזק. חזק חזק תופרים החוצה. לו ישתלשל שלה והסוף הגדול

 שמים החגורות׳ את חיברתם איך יראו שלא כדי עכשיו,
 של הרקומה הבד חתיכת את הגדול, הבד במרכז ביד, הכל על
חזק. תופרים ס״מ 22 על 22ה־

 משני יותר הגדולות החתיכות שתי את לתפור ן נישאר מה
 יותר הקטנות החתיכות שתי ואת הרקום, הבד של הצדדים

 לעבור אפשר מאוד, חזק הכל לתפור הרקום, לבד ומתחת מעל
 וזה התפרים את לראות אפשר בתמונה פעמיים. תפר כל על

העבודה. את עליכן יקל
 לא הוא הריבוע בתמונה אגב, גמרנו. אבל להאמין, לא
 על מקשה רק שזה אמרה והיא מומחית עם בדקתי ישר. לגמרי

נחוץ. ולא העבודה
ן בחורף עשיתן לא למה תינוק. לכן אין אה, ? יפה שיצא נכון

המניסעדה כבוד
* ו י ף נ אי  של המשכר הריח את מכיר ש
 מטוגן, שום של בריח המתערבב הים ■■י
 בתל־ הטיילת על לחיות זה מה יודע לא

ההת הקיץ. של הריח זה בשבילי אביב.
חול של חמים, חודשים תישעה של חלה
 ארוחות־ערב של סנדלים, של מחשוף, צות
 עם טיולים של הים, מול המירפסת על

בחול. יחפות ברגליים הילדים
 אביב יש בחוץ־לארץ שגרים לאנשים

 לאנשים אבל והאהבה, השימחה בשביל
 האביב יוצא בדרך־כלל בישראל, שגרים

 חמישי וביום אחרי-הצהריים רביעי ביום
 המעבר של הזה היום הקיץ. פורץ כבר
שמו היום אותו. לחגוג שצריך יום הוא

 הראשונה, בפעם הסוודרים את רידים
 מפזרים בצינור, המירפסות את שוטפים

 פותחים החורף, בגדי בין נפטלין כדורי
בבית. החלונות כל את

 המיר־ על שלי חברה עם לי ישבתי ככה
 מן שעלה ים־שום של הזה והריח פסת

החו את לנו בילבל בטיילת המיסעדות
 אחרי-הצהריים. ארבע היתה השעה שים.

 מיס־ לאיזה לרדת המתאימה השעה בדיוק
אי ולאכול וסירות ים קצת לראות עדה,

בשום. קלאמרי זה

 שבטיילת, מאלה אחת למיסעדה, ירדנו
ב אנקוב לא מדוע גם אסביר ואחר־כך

 הזמנו אנשים. היו לא כי נחמד היה שמה.
 ושני אחד בשום קלאמרי אחד, יווני סלט

 (מה קרות פיתות הביא המלצר סיידרים.
 לה שיש במיסעדה פיתה לחמם הבעיה
 הביא גם הוא י) עצמה את לכבד כוונה
 יוצאים חמוצים מלפפונים שני עם צלחת

 ולא מגעילים זיתים 20 ואיזה מהכלל
אסתטיים.

 שהתכוונו, מה היה לא היווני הסלט
 גבינה עם כזה ירקות סלט אומרת זאת

עגב עם חצילים סלט אלא מלוחה, לבנה
 ה־ לעומתם טעים. היה אבל ושום, ניות

 עולה ״התלמיד שקוראים מה היו קלאמרי
 הסיידר בבית־ספרנו.״ לא אבל ג׳ לכיתה

 600 — קטן טיפ עם יחד מאוד. טוב היה
חב הקיץ, תחילת את לחגוג רצינו שקל.

הצליח. לא ואני. רתי
? המיסעדה שם מה כותבת לא אני למה

 ושאל אלינו ניגש אחד שאיש מפני זה
 לא שאנחנו לו אמרנו מרוצות. אנחנו אם

 באמת הרגיש כאילו ניראה האיש מרוצות.
 ולא פעם עוד שנבוא הציע והוא נעים לא

לא אני אהבנו. שלא הדברים עבור נשלם

ריחנית שיחה
 שאם הבנתי פיתאום : יאוש יזה

■  חברות של מילדים עצות מקבלת אני י
 למלב״ן. להירשם כבר לי כדאי שלי,
 מפני העלבון את לבלוע הצלחתי אבל

 יוצא ממש הוא חברתי בת של שהרעיון
מהכלל.
 הטלפון למכשיר יש הזאת הקטנה אצל

 היא ממנו שעושים שיחה וכל נפלא, ריח
 להוציא קל לי היה לא בלתי-נשכהת.

 הימים לזכר אבל הפאטנט. את ממנה
 שלה כשההורים בייבי־סיטינג, לה שעשיתי

לו. סיפרה היא לסרט׳ הלכו
 אותה מרדדים צמר־גפן, חתיכת לוקחים

 פותחים, טוב. בבושם אותה ומספיגים ביד
 מדברים שלתוכו החלק את סיבוב, על-ידי

 פיסת את שמים כמובן) המכשיר, (של
 לפחות מחזיק הריח וסוגרים. צמר־הגפן

 ששופכים). בבושם (תלוי שבוע־שבועיים
!הזאת הגילי חכמה, כך וכל קטנה, כל-כך

 המקום. בעל הזה, האיש היה מי יודעת
 הוא אבל הראשי, המלצר או המנהל או

 נבוא אנחנו המיסעדה. כבוד את הציל
 הזדמנות להם ניתן בקרוב. פעם, עוד

נוספת.

הודעה
חשובה

 כסף ככר. תשלם — מילוא רוגי
1 כחיים הכל לא זה

י ד י ־ ^

 מתכון איזה שאין שחושבים לאלה ן•
 אחד, הנה אותם. סידרתי — טוב 1

 400ל- במיוחד מיועד וטוב. קל ממש
 עם תקועים שנשארו בני־אדם אלף
 כמוני מי הפסח. אחרי מצות חבילה חצי

אתכם? מבין

מצות־גבינה עוגת
ושוקולד

 לבנה גבינה חבילת טוב־טוב מערבבים
 כוס חצי מרגרינה, חבילת חצי עם אחוז 9

 מרוסקת. תפוז קליפת ומעט סוכר אבקת
 שתי (רק חלב בתוך מצות כמה מרטיבים
צל על הרטובה המצה את שמים שניות).

 מימרח את מורחים ועליה מרובעת חת
 מורחים. ושוב רטובה מצה שוב הגבינה.
 פשוט זה מצות. כמה אמרתי לא בכוונה

נגמר. הגבינה שמימרח עד
 מצה עוד שמים המימרח שנגמר אחרי
 שוקולד, במימרח מורחים ואותה רטובה
 את שלה. לילדים קונה אמא שכל מאלה

 לשעה־שעתיים למקרר דוחפים העסק כל
ה במצב נמצא זה מהמקרר יוצא וכשזה

 קטנות. לקוביות סכין עם לחתוך אידיאלי
 בן־אדם שאני — לי טעים היה זה אם

 טעים יהיה בטח זה — ידוע עוגות מתעב
 ממציאנית בלייך, לרוני תודה לכם. גם

ידועה. עוגות

̂עיצבונים
 לנוח ישבתי למקום ממקום דרכי 

כנר לקח שם מישהו בכיכר־אתרים. ■■
 רבה. ברצינות עבודת־הגננות את אה

 פורח והכל ואדניות, עציצים מלאה הכיכר
ביופיו. ומרהיב
 קפה שתיתי כיסא, על לי ישבתי ככה

 נחמד, נעשה ממש שעם־ישראל וחשבתי
ציבורי. רכוש להשמיד והפסיק
 טובים דברים לחשוב גומרת שאני איך

 אחת, גברת רואה אני עם־ישראל, על
ומת לאדניות ניגשת אלגנט, מאוד לבושה

 אליה ניגשתי שלמים. ענפים לקטוף חילה
 מתוך לגייס שיכולתי גדולה הכי ובעדינות

קו היא מדוע אותה שאלתי שלי, הכעס
 העדינה, הגברת לא־שלה. פרחים טפת

 ק״ג חצי לפחות בגאין עליה שנשאה
 עניין לא ״זה :לי אמר תכשיטי־זהב,

!״שלך
 לו טייל הכיכר שבתוך להזכיר שכחתי
וש אליו ניגשתי שוטר־עברי. בניחותא

 לגברת מעיר הוא אין מדוע אותו אלתי
 השוטר- הפרחים. את להשחית להפסיק
 ואמר: כובעו את יישר הזדקף, העברי

 יש לנו המישטרה, של התפקיד לא ״זה
 והמשיך לעשות!״ חשובים יותר דברים
לטייל.

 שהורג מה זה — החשובים הדברים
החיים. את לנו

שמי דניאלה


