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 חלונות היו שעפר בשכוע
ו ישראל ערי כרחובות רכים

שפ בהיר, כאור מוארים כפריה
 בניחוח שנתמזנה מוסיקה עו

 ישראל מדינת פרחי-ההדרים.
 החג - פורים כשמחת נסחפה
המכ יהודי כל המחייב העליז

 בדי עד יין ללגום עצמו את בד
 להבחין מסוגל יהיה שלא כף
המן״. ל״ארור מרדכי״ ״ברוך בין

 ;ואינם חלפו העדלאידע ימי
 נשארה הפורימית הרוח אולם

 נשארו מתי-מספר רק : בעינה
 אלה. חמימים כלילות בבתיהם

 חוגגים, גדושים היו הרחובות
זי שיגרו באקדחי-פקקים, שירו

 הרקיע כלפי צבעוניים קוקים
ה הסכסוכים, הצרות, המכוכב.
 זה בל - הקטנוניים חשבונות

 רעהו אל חייך אדם ואיננו. נעלם
בושה. ללא

 דרך לו הבקיע הזה״ ״העולם
 בחלו- הציץ ההומים, ברחובות v״־3
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 פוזרו בהם הגבוהה, החברה פי
 רק נבנם רוח, לבל לירות מאות

 שאון בקעו מהם אשר למקומות
ב למקומות - ועליצות צחוק

 הפשוט הישראלי השליך הם
 ניצל והלאה, ממנו דאגותיו את
 המוסיקה החג, את האפשר כבל

עלות־השחר. עד - והיין
 - חדש יום החל עלה. השחר

 ודאגות. עבודה של רגיל יום
 את לעזוב היסס החוגג האזרח

 נשפי של המגוונת האווירה
 מבקבוק־ להיפרד המסיכות,

 לחזור וצלילי־התזמורת, היין
 יום־יום. של האפורים החיים אל

 הוא ברירה. לו היתה לא אכל
ש קפה ספל לגם הכיתה, חזר
כש עבודתו למקום הגיע חור,
 ככפוי־ עבד למחצה, רדום הוא
 אחת: במחשבה התנחם שד,

 יהיה חדשים עשר שנים בעוד
 אל תשוב והשמחה פורים, שוב

 עד יבקר בהם הנשפים מבונה.
יותר. מתונים יחיו הבא, לפורים

במסדרו אפילווכר לאסיאתים ]יה
 בניין־או״מ נות
לוזת" אפשר אי

ת במספר שו  מא־ בנשף־מסיכות. שמצטבר מזה גדול עמים תלבו
מון, סיניים, מאנדארינים קוזאקים, הודיים, אג׳ות ת־הר פהפיו  י
ם אלה כל — וסניורים מות הי צבעונית. למערבולת מתמזגי  זו

 השפה כי נראה כן פי על ואף מגדל״בבל; לבנות מצויינת זנות
 לסי" מאזין המזרחי שהעריץ שעה! הבעיות. כל את פותרת ותפת
 קאסטילית. גיטארה לצלילי החמודה דולורס מחייכת ואחד, האלף

 השפה מלים. ללא שפה — משותפת שפה מוצאים והליצנית ן
ת בעיקר טאת עו תנו ת רגלים ב  הריקודים, רחבת פני על קצובו

ת. צלילי ר מו תז  ההכנות את העצבנות, את שוכחים הרוקדים ל
תניות לוניות ■הטרדות את הנשף, לקראת ז ת החי בבית. להם המחכו

.נשיב יי;,
MKחשוב לא פורים. מסיבת 

 ! תל־אביב, של עשן, אים
 קיב של בחדרי״אוכל או

שימחו  היו דומה כדין! ו
 כולו כלפי שואג הקיר על

ס צמד  (למעלה!) הקואובויי
 אדומ יהיו עיניהם דאש.
 סבי על לנעשה לב לשיב
 נו ליד ינמנם הוא גם בהם.
לחרש יכול הוא בעצם
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