
ת עצה תי ת לאלה וחביבה, ידידו  המפליגו
 יקרה אס שק. שמלות לבשי לחוץ־לארץ:

ת לן  שיהיה מה כל הדרך, באמצע למו
שוט יהיה שם, לעשות עליהם  את לתפור פ

 הימה. ישר אותך ולזרוק מלמעלה השק
* * *
אבורגייה אסומגיה גומר,

 של המכתבים שכל לי ברור כמעט
 ),1081/96ל( מיועדים יהיו הבא השבוע

סיבה: בלי ולא
ה שנייה. מהצגה חזרתי .12,30 ״השעה

 המערב סרט באוזני. מהדהדות עדיין יריות
 במלחמה, ניצחו הטובים 0הנבלים הפרוע.
 ישיבה של שלם לילה לפני מחכה כרגיל.

 במיים .הרגליים טבילת תוך הכולבויניק על
רו ומחברות, ספרים מוקף כשהנני קרים,
 על הפזורים ועתונים בלשים זעירים, מנים

לבחי מתכונן והריצפה. השולחן המיטה,
 הקפה וריח המיים אדי בעוד הגמר, נות

החדר. חלל את ממלאים
 אותם על אלייך, לכתוב חשק תפסני
 את הממלאים ואחרים אטינם איזמים אסטים,
 תבשלי ודאי את אך והמחברות. הספרים

 עפרון בעזרת בגב׳ ניגוחי תוך מטעמים,
ב נוהגת את שבה כדרך בירו, עט או

 להתכתב ברצוני לעניין. וזבנג נסתכן כולם.
 ללא לשמה. התכתבות דווקא ולאו נערה עם

 קנקן פנימיות, יופי, אישיות, על ויכוחים
ך... תו  רק חלקה מנת יהיה לא שהיופי ו
 או הימנית השמאלית, אזנה את בראותה
 בעננים תלם אחריה תשאיר ושלא להיפך,
 או תיקח שלא והעיקר, ברחוב, בעברה
ברצינות. נורא עצמה
 ושפם זקן עטור אחד, סתם אני? מי

 מסתכסכת כשהעירייה הליל, כשחור שחורים
 הירח. עם מפלרטט והאל החשמל חברת עם

 של הראשונים הדגמים מן הדסה, תוצרת
 ואכלתי וגזוז, לבנייה שתיתי הצופים. הר

 עץ ותפוחי בננות אגסים, וסטייק, כבד
 כשאני תמונה וכמובן הגננת. עם ופלירטטתי

 למעלה. הטוסיק עם הבטן על עירום שוכב
ה העפרון בצל עלי עברו אחרים ימים
 החל המורים, מתחבאים שמאחריו אדום

 מנת היה השפתיים שאודם צעירה מאותה
וה סבוך־הזקן המורה לאותו ועד חלקה,

עבי־המסגרת. משקפיים
 החל עבודתי את ליוד האדומים הקווים

 על ועקומות משורטטות א־ב אותיות מאותן
 היבשות העצמות חזון ועד לבנים, נייר דפי

 על התמציתים לביאליק. ההריגה ובעיר
 ודפי מיכ״ל, מל״ל, פינסקר, של״ג, יל״ג,

=״ ״+״, המכוסים החשבון ״.—ו־״ ״
 שיניים בשבירת ביליתי ימי שאר את

 חם, בפלאפל פה שריפת אסקימו, באכילת
 במספרה. תגלחת ברחובות, נעליים צחצוח

 פצחתי וציונות. מוסר בהרצאות השתעממתי
 הנוער, ובתנועות במסיבות בשירה פי את

 שיצאו עד המדריכים הרצאת את שמעתי
 בתיאטרון קולנוע, בבתי ביקרתי מהאף;

 ביליתי הזמן שאר ואת ספורט: ובתחרויות
 נומר, אדחק, הידועות: במילים שימוש תוך

 אסומנייה פייג, לגרד, פיסטוקם, עבדאי,
שאני.״ כמו אני זה אבודנייה.

★ ★ ★
ובשפתיים בכתב

ילדים אחות היא חנה
מדריכה היא רחל
מורה לומדת השניה חנה

גננת. לומדת ושרה
 שתוכלנה בטוחות הן )1081/97( קונים?

 שיש משותפות חוויות המון על לכן לספר
 רוצים. שאתם איך בעל־פה, או בכתב להן.

דומות פדדן★ ★ ★
 ״המון 19ה־ בן )1081/98ל< שהיו אחרי

 אולם דומות. שכולן למסקנה הגיע ידידות״,
 על אבל טועה. שהוא להשתכנע רוצה הוא

 להיות באמת זאת לו להוכיח שתרצה נערה
 מקורי.• באמת הוא הוא. קובע מקורית

 מזה חוץ מספר, שנים משך באלט למד
 מבלה זה, במדור בשר כל בדרך הולך הוא

 אותו. שיזמינו רק ומסיבות. בנשפים
★ ★ ★ ירצה, דא ;יכתדם ירצח,

יכתוב לא
 עליה אומר שאני רוצה לא )1081/98(

נחמדה. שהיא עליה שאומרים אומרת שהיא

לא. שהיא כנראה
אוהבתי■ נורא היא

כש מכתבים לכתוב
 ל- נוסע שלה הבוס

ל באשר תל־אביב.
היא, אומרת נושאים,

יודעת.״ כבר ״את
אתם. שגם מקווה אני
 לשבת אוהבת היא

 היא בבית־המשפט.
 התמזגה שכמובן בלי נפלא, משהו אמרה
 והיא בגופו.״ לוקה בקשרים ״החושד לכך:

נתנייתית.
★ ★ ★

 בדיחת- שוטעת שאני פעם כל סדוע,
 אותת על כמו בלילי? נזכרת אני זוויעה,

שבות שמרוב אשה  בעלה את רצחה התח
הילדים. את להעיר לא כדי וקשת, בחץ

* * *
והרגליים הראש

ו במדים אחד ).1081/100( שניים הם
החליטו, והם מזמן, לא אותם פשט השני

השבוע נערת

פן נבזית. אהיה לא השבוע  מיוחד באו
שוני  שושנה. ששמה תדעו אז ל. שלא ביק

ת שמחה, שלמי  למשפחה בת ,19 בת ירו
 ביעיר הלאומי בבנק ופקידה דווקא דתית

 בכל הצייד. הוא העיקרי תחביבה הקודש.
 כשהיא הנאה שוש נראית בבוקר שבת יום

 צפוריס לצוד ויוצאת צייד רובה נושאת
ת. ויונים שו בחור

 אז שאני, שאומרים כסו הייתי אילו
 המין בני לציד ישר עכשיו עוברת הייתי
 שאי־ זה על אוקלי אנני של ולשירה החזק
 כאמור, אבל, וכר. ברובה, גבר להשיג אפשר

שלא. הבטחתי

 ארוך טיול לטייל יוכלו שלא ,מה, משום
 בלי — לעשות ברצונם שיש כפי בארץ,

 דוזקא. דתיות, לצידם• סמינריסטיות שתי
 הוא מה, משום מהן, מבקשים שהם מה כל

מ ושתהיינה בריאות״ ורגליים בריא ״ראש
הסביבה. ו/או חיפה

■̂ל
הלב על ספרות

אז משהו. לשכוח מוכרחה )1081/101(
 כיצד לראות ורוצה ,25 בת היא לה• תעזרו
 הנושאים? .30 בן גבר של כתב־ידו נראה

תיאט ספרות, החיים, ״בעיות תאמר אם
 הלב״, על העולה ככל ובכלל קולנוע רון,
לה? תאמינו האם

★ ★ ★
פעם ״כל באנחה: לחברתה, אשת־רוול,

ת אני אייפל, מגדל את רואה שאני שב  חו
פאריס.״ על

★ ★ ★
להתפתבות לא

להת רוצה ).1081/102ו( סטודנט ,21 בן
 מודה .18־20 כבת נאה נערה עם כתב

(בש להתכתב בשביל לא־כל־כך זה שבעצם
הכל. זה לי, האמיני תמהתני?). מה, ביל

גדולה סימפוניה קטנה, תיבה

מש שהוא כמה לי מספר שהוא אחרי
 שהעולם ואיך וניגודים, סמלים אחרי תגע
 כל שתיבה מוזר שזה וכמה אותם מלא

 צלילים להפיק פתאום יכולה קטנה כך
 כך כל סימפוניה לבטהובן, החמישית של

 תהיי שאת )1081/103( מודיע — גדולה
 וארבע בעשרים התקשר שאליה החמישית

מישהו. מעניין שזה כאילו שנותיו.
 ומבריק יפה שאיננו לך מבטיח הוא
 לו ואין צבר. נורא הוא אבל ונוצץ,

 העבודה אבל וספה׳ אפילו או מכונית
 ז׳ואן, דון איננו והוא אותו. מעניינת נורא
 מחזרת נערה כאשר ברצון נענה הוא אבל

 את פיברקתי שאני חושבת את ואם אחריו.
 של הסוף את קראי האלה, הדברים כל

אך: הרבה, אדרוש לא ״ממך מכתבו:
 רק נעימה, וראשונה בראש להיות עלייך

יפה. — זה אחרי
 — זה אחרי ורק פקחית, וראשונה בראש

חכמה.
 אני גם כי תל־אביבית, וראשונה בראש

אלה. בימים כזה,

לך.״ מחכה אני — מהרי
 מתכוונת באמת את האמת: את אמרי
למהר?

 טזנדסח ספריס
תס1א טאןראת

חה אני  אתה לך. גם קרה שזה בטו
מן מעלעל אמ צרפתי, אנגלי, כלשהו, ברו
 — בתרגום אפילו — רוסי או ריקאי
 לפחות, אחד, משפט שם שתמצא ובטוח

מן בכל שנמצא לך שנדמה  צרפתי אנגלי, רו
מן באמת, קח, רוסי. או  מוכרחה אנגלי. רו

 למשל, גוונדולין, ליידי איזו שם להימצא
 ושואלת בידה, הכסף קומקום את המחזיקה

ך מון, ״עם וקריר: מלבב בחיו  עם או לי
תר פשוט איננו האוויר מזג האם חלב?  יו

 הטרקלין, של השני בקצהו נפלא?״ מדי
שוט אתה  הילארי הלורד את לשמוע יכול פ

קן, ילד אומר, ״אני הנרי: לסר אומר  ז
בקלוב?״ היום שהיה מה שמעת

מן בן נועץ רוסי, ברו ת עיניים אי  דלוחו
שקה ומתייפח: בחלל  אני רחימאית. ״בבו
 כולם הס הו, נולדתי?״ למה גדול. חוטא

שותים תמיד מדוכאים שם  והנפש וודקה ו
 והם כך, כל סובלת שלהם הרחבה הרוסית

חטא. תוך מיטהרים

 בוואדי מרתף באיזה מקנח מילר זיגפריד
קיות את  מקציפה בבירה והזאורקראוט הנקני

ם ואומר: מני בדיחה.״ לא וזאת השתנו ״הז

תי אותי. רוששה ״היא הצרפתי:  לה קני
 אל חזרה בסוף טואלטות. פרחים, עדיים׳

פרנוו״ עוד — גארסון שלה. המשורר

ע מה ק בלש? לאיזה בנוג ״ מ  האמר, ״
 באדישות. ידיו את ניער הפרטית, העיין

ת היו לרגליו הם מוטלו תי  סלים של גופו
 ״או־ בונאבנטורח. וטוני הלחשן קיט הלטפן,

 אשתה ״אני הבאר, לנערת אמר בייבי,״ קיי
הוויסקי.״ ארבעת את

ר׳ רח<ו>ה סגוז <ן ר1צפ
 עליזה של מקצועה את מגדירה הייתי
 היא כך: בערך הקוסמטיקאית, עולש
 דידי . . . לחתולה כלבה כל הופכת
 עם ידידותיות השמצות מאבק לנהל מסרב
 הוא, אומר חוכמה,״ ״לא ממסור. יורם

 על אמר זאת, לעומת חומר״. יותר יש ״לו
 שבכביסה, השאור שהיא הנדל נחמה

 יוחנן שם על זיראי בעצם שהוא זירה, ועל
 אש״ד נהג על בדיחה אפילו וסיפר וריקה,

 שאתה לך ״תאר חברו: עם המשוחח אחד
 אז מת. עצמך את ומוצא אחד בבוקר קם
 האם . . . חיים?״ זה אותך. שואל אני

 לביא שריק לו נקרא שאם סבורים אתם
 ה־ יהיה אריק אגב, במשהו? יעזור זה

ד הפלאטרס בהופעות קונפרנסייה ש  ו
 . . .- במשפחה נשאר דמארי. שנה
 שלמה דמארי, שושנה של בעלה

 את לגלות קנאית באבירות מסרב בושמי,
 משנה באמת שזה כאילו הגברת, של גילה

אח רבים ושל שלי הכסף בשביל משהו.
 ביותר הנהדרת האשד, היא שושנה רים,

בישראל. איננה כשהיא גם בישראל,

החי
ורגל אונם ציונה שאו

 באניה שבאה תיירת התלוננה !,חיפו ך*
 בלב האניה בהיות כי מקובה, ציון ■4
 לספר הצתת מאנשי שלושה התנדבו ים
ואנ לתאה באו ישראל, מדינת על לה

סוה.
★ ★ ★
חבל הבל חבלים, הבל

 בן חבלים יצרן התאבד תל־אכיב, ך*
 אחד על עצמו את בתלותו 43 ■4

מחבליו.
★ ★ ★

בכפו נפשו שם
, ך ו נ רי  המשטרה תפסה איטליה, טו

 דרך סגור ממוסד שברח חולה־רוח ■1
 חפר אותה מטר, 20 של באורך מנהרה
האוכל. מחדר שגנב כפית בעזרת

★ ★ ★
ים בגד) (בלי כת

■ ■יי •■ * •■ •■ •■ ■ ■ *
 מקומיים שאזרחים אחרי כת־ים, ך•
 נוהגות המקום בנות כי התלוננו •4

 לבושות כשהן מבתיהן, לים בקיץ לצאת
המקו המועצה הוציאה בלבד, בבגדי־ים

 להתהלך נשים על האוסר חוק־עזר מית
בבגדי־ים. בחוצות

★ ★ ★
הממוכן הגיל

 בן זקן המשטרה האשימה טירה, *1
 בהיותה ,65 בת זקנה בנשיאת 70 ■1

אחר. לאדם נשואה
★ ★ ★

חם־קר־חם
 בסריקה המשטרה עסקה רעננה, ף•

שנעל 11ו־ 7 בני ילדים שני אחרי ■4
 אחרי אותם גילתה הוריהם, מבית מו

ב ישנים כשהם חיפושים, של שעות
הסמוכה. בחצר ירקות ארגז

★ ★ ★
במינו מין

סל סרב דרום־איטליה, ג׳יפוצה, ^
 כרמלה את לשאת אלברו בטורה •■

 לאשה, בנות, עשר לו ילדה אשר סוברו,
 לנשואין הסכים בן, לו תלד אשר עד
לסי נסעו מבנותיו ששתיים אחרי רק

 הפכו מין, לשינוי ניתוחים עברו ציליה,
נשים. להם ונשאו גברים

★ ★ ★
כאובה נקודה

 להתאבד 20 בן צעיר ניסה חיפה, ך*
 בו מכתב אחריו השאיר בדקירה, ■4

שהת משום הצעד את עשה כי הסביר
רא עזרה בתחנת שקיבל מטיפול אכזב

שנדקר. אחרי שונה,
★ ★ ★

שחור חתול
 יוניוף דויד התרגז תל־אביב, ך•

לה מנהגה בגלל שכנתו על )48( *1
 מת חתול לחדרה זרק חתולים, אכיל

 והיה דירתה שמשות את שבר זב־דם,
 חלונה, לתוך אשפה להריק גם נוהג
 להאכיל תפסיק לא אם ברצח עליה איים

 לקנס בית־משפט על־ידי חויב חתולים,
ל״י. 150 של

̂ל ^ל ̂)ל ־
האולימפית הלהבה

 מועצת פירסמה שוודיה, גכלי, ך•
 להעסיק הבטיחה בו מיכרז, העיר ■1

 היכול אדם כל העירוני הכבאים בגדוד
 דקות, מארבע בפחות מטר 1500 לרוץ

 רצים שלושה הכבאים לשורות קיבלה
אולימפיים.

★ ★ ★
סולידאריות

, כו ע *  תופיק את צבאי שופט דן ■
 השתתפותו על למאסר )20( כנעאנה 4

 ״תתן מוסר: לו הטיף אסורה, בהפגנה
 היהודים מפלגתך חברי בפני הדין את

ה ניגשה כאשר הופתע בפניך,״ שירקו
 לנאשם, העם קול של היהודיה סופרת
במצחו. לו נשקה

1051 הזה העולם


