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 )67 מעמוד (המשך
 בעלי־הבית במוסיקה. או באמגות

 אבל מעודו, בסעם תמיד מצטיינים
 הבית. את יקשטו שתמיד בטוח
 אינו החפצים של הנטפי הערך

 שיהיה שחשוב מה במיוחד, מעניין
ומזמין. יפה

 לבית להיכנס זוכה אחד בל לא
 מאוד מסודר כזה בית עקרבי.

 נוטים או בהיס צבעיס ובעל
 שיהיה עדיף אפשר, אם לשחור.
 שם הקרקע, לפני מתחת ממוקם
 בטוח. ירגיש העקרב

 מייד ממוקם לא חדר״המגורים
רן עוברים בל, קודם בבניטה.  ד
 בדיקה ועוברים חשוך מטרתו

 והחלונות הדלתות קפדנית.
 לא מבחוץ שהרעש כדי נפולים,
 השכנים. של הסקרנות וכן יחדור,

 לא אופן ובשום פשוט הריהוט
 ורב בחלונות טורגיס ראוותני.

בדלתות. בריח

תל שעון לראות אפשר בכניסה  נ
 הזמן, אחת מפגר או מלכת, שפסק

 תירוץ לקשתים שיהיה כדי זה
 קשתים הקבועים. לאיחורים

 נדרד״כלל התהוט, את לבד בונים
טפתה זרק. שמישהו ישן מריהוט

 עקוב בו בית
בן ואצו חשוך
מואות יש דגים

 בעל ארוו״טפתם רצוי עשירה,
ת דלתות  ושולחן־כתיבה זנופי

 באור ומואר רחב הבית גדול.
 בולטת ספורטיבי. התחוט טיבעי.
 והמון אקואריומים עשירה, צמחיה

והמינים. הטונים מכל בית חיות

 הזמן בל מאוד, ומסודר יפה בית
 בו. ומשקיעים משפצים בונים,
ד הבית  *־ אך ההצלחה, את לשקף ציי

 שמרני הטעם רועשת. בצורה לא
 טוב שהיה ומה קודר, ומעט

 נעים לבעל״הנית. גס טוב להורים
 המון מקבלים כזה, בבית להתארח

 ששמח מבעל־הנית תשומת״לב
תו. לצאת  בנוחיות יושבים מבדידו

 למהר. צורך שאץ ומרגישים
 יפיס בבלים מוגש הביבוד

 הצבעים נוסטלגיה. המעוררים
וקודרים. כהים להיות נוטים

בב
 איך לדעת אפשר תמיד לא

 בטוח במעט אך נזה, בית ייראה
 בטיגנון מסודר שהוא או שיפתיע.

 עבים, ושטיחים מרבדים בוהמי,
 אם הרצפה. על וכתות במזרנים

 שב. - בטא תחפש אל נכנסת
 בטעם והקישוטים התמונות

 אנשים המון ומוזר, חדשני
 לנטות טעם אין בבית, מתארחים

 הם ממילא בולם, את להכיר
 גם מהיר. בקצב מתחלפים

 כולם. את מכירים לא בעלי״הבית
הקשת. צבעי בל - הצבעים!
דגים
 בחולים, הגוונים ויפה. נעים בית
 המון בהירים. ואפורים יתקים
 אוהבים דגים בני הקיר. על מראות
 ולחוש במראה עצמם את לראות

ם(אני שהם  שם, ואתה - פאן שניי
 ובעיקר רבים טפרים במראה)

 אותם שיביאו טפרי״קריאה,
 רבים הרהיטים אחרים... לעולמות
 רוצים ולא מתיישבים ומפנקים,

 כל את שוכחים לקום,
 בפטפוט ושוקעים ההתחייבויות

 מארח בעל־הבית וברכילות.
 זמנו את להקדיש ומוכן למופת

 והצתת הבעיות כל את ולשמוע
אצלו. המתארח את שפוקדות
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