
 גדולים בחדרים ישני האחרות המחלקות נוסעי קומות. תי 11
 ביותר, אוריגינל', המיטות ר1סיד נראה אלו, בחורות שתי לגבי

אחת. ישראלית סיגריה תמורת תפוחים שלושה — אי
י■׳*דד ..

ה. ין כ ח  קבוצה לימסול. מול עוגנה את הטילה כבר האנייה מ
תברח, לא קפריסין תפוג. הראשונה שהצפיפות בסבלנות ו

חזפוחי־עגז

*י ,

 הצופר ועל הבנזין דוושת על לחצו הנהגים ׳מדטרויט. שהגיע האחרון המודל
 שוטרי שני נסעו השיירה לפני זה. בלעדי נוסעת היתר, לא המכונית כאילו
 ויטה קיו ליקבי הקבור, נכנסה בעיר, הדהירה אחרי אחד. אופנוע על — תנוער•

 במיפעל הנלחם ומשקאות, יינות ליצור לאומי, יווני ״מיפעל :מנהליו לדברי —
 שלבי על טכניות בהסברות הרבו במקום האנשים האמריקאי״. קולה קוקוז

 מוגמרת תוצרת — האחרון בשלב רק מעוניינים היו האורחים אר היצור,
וקרה.

להרים. הנסיעה היתה הטיול של העיקרי החלק אש. על צלוי חזיר
 הראשונה ו!*ונייה יבש. יותר, קר האויר נעשה טיפסו, שהאוטובוסים ככל

 על ששמעו הישראלים, תפוחים. מטעו הוא עיקרי שענפו קטו׳ בכפי היתר,
 הפרי, את להם יגישו הטיול שמארגני עד חיכו לא בבית. עוד קפריסין תפוחי
 בסחר פתחו לאיכרים, ניגשו הם פלתורס. על־ידי למטיילים כמתנה שהוגש
נמרץ.

להקצבד.) זבה הנוסעים מבין קטו (מיעוט קפריסאי כסף לו שהיה מי
 החליף אף מישהו סיגריות. בעיקר מטלטלים, נתן לו היה שלא מי ואכל. קנה

 את אכל האניה, על למחרת, תפוחים. של קילו ארבעה תמורת ועניבה הולצד,
בחיפושים, המכס אנשי יקפידו ■׳שבחיפה שמע כי אחת בבת התפוחים כל

 עוף, של קרות ארוחות פלטראס. ליד גדול, ביער השיירה נעצרה בצהרים
 העציב בצל קפה בבית שולחנות ליד הוגשו באנייה, שהוכנו עוגות, אגסים,

 לו היד, שלא הקפה, בית בהר. מערה מתוך קרים מים זרמו משם רחוק לא
לקירות המעיין בתוך המשקאות בקבוקי את הכניס חשמלי, מקרר

 גחלים על שיפור, על תקוע שהיה שלם, חזיר סובב זקן׳ יווני ישב בצד
הסביבה. כל את מילא המשכר הריח. אדמדמים.

 ניתן שם גם קולה. ■קוקה של החרושת בית היתד, באי האחרונה החניה
המיוחדת. הצורה בעלי הבקבוקים תוכן טיב על יועמוד למטיילים

 לבושים יוונים, שני עלו הארוחה, אחרי קוקהןקולה. של כבודה
 כשגמרו, יווניים, עם ריקודי הציגו הקטנה, ד,בט|ה על רחבים,׳ שחורים מכנסי,ם
 כף מחאו בצד, עמדו היוונים סער, הורה בריקוד מהאורחים כמה השיבו
בקצב..

 מבלים שם בקפריסין, ביותר הגבוהה הנקודה לטרודום, הטיול נמשך משם
 חזרה, כשעלו ערב, לפנות הקיץ. עונת את הממשלה של הגבוהים ד,בפקידים

 שאפשר מה״ כל את שראו ההרגשה להם היתד, הנגבה על שעה, של באיחור
 טיולים של 'טכני חלק המהוות המארגנים נגד הטענות אחת. ביממה לראות

 למופת. ארגון הורגש הטיול, של הראשון הרגע מן הפעם. נעדרו קבוצתיים,
רצון. שבעי היו הכל

 רקדו הנוסעים הקודמת, מן שקטה יותר עוד היתד, לחיפה חזרה ההפלגה
 כבי דם מחלת־ים. של סימן כל להראות מבלי חצות, אחרי עד והסתובבו

עצמם. בעיני לפחות — מלחים ממש מנוסים, נוסעים היו

 של האוטובוסים הגיעו כאשר מיד תפוחים.
תפוחים, להציע האיכרים יצאו לכפר, המטיילים

ר ש י. ב לו  אכלה שה-קבוצוז הקפה בית ליד צ
חזיר. שצלה זקן, ביווני בקנאה הסתכלה בו,


