
ה אבל שמות. להזכיר נעים לא באמת,
מה שביקשתי ארוכה, כל־כן היתה צנה

 את בחזרה לחבוש לפני, שישבה כרת,
 מסע על לחלום יכולתי אז ורק כובע.

הבוקר. תון אל רון
-*• * -*•

לעשות עת
 מבקש )?1211/43( על אומרים אתם מה~

מו (והוא מד, את שלי, בהימור אעשה
 כבד וזאת לעצמי. לעשות יכול שאינו ר,)

 לכשעצמה. טובה דיהה
 בן שה.א ובצדק, טוען, הוא לזאת, אי

 עדיין, לך ידוע לא הסיפור סוף ואם .1
 הטיפוס בדיוק את הרי לדבר, יש מה ז

שבילו.

ככתובת טעות * *
־1־11־ ■!—ו■ 11■ אןו 1)11■ ווו

 בחברת יצא כבר )1213/44(ש למרת
 ואם לו. היתה טרם משלו חברה הרי :נות,

 הביטוי, על לי וסלחי להיות, לך איכפת א
 ובכלל, יתנגד. שלא דומני שלו, ;ראשונה

 שעד מפני אותו. לשכנע יהיה קשה א
 האוהבים מאותם אינו הוא שהבנתי, :מה

 כלל לו איכפת שלא ועובדה בעיות. עשות
 שאלת אם או שלך, כולו שערך צבע ום

במספרה. וותו
 שעברת חושבת את אם רגע, רגע, אבל

 — 18 גיל היינו, המסוכן, הגיל את :בר
בכתובת. טעית ברתי,

★ ★ ★
ה?כ שירת

שהוא עצמו על מעיד היה לא אם
אלתרמן. שהוא נשבעת הייתי ),1213/45

 השקיקה בבוץ מולך לבוסס / — ״את
מבעד חודרות / סביב. בעיניך מוקף ,

 האי! במי לטבוע / חשוקה. עצבות / לדוק
 / חזן על שלובות תמהות כשידיך / סוף

 כשראשן / לנצח עיני לעצום / בכמיהה.
 מיואש / הרוגע בלבי נח / מחשבה זסר

זציפיה.־׳
★ ★ ★

 השעורים, את להכין לן ״דני! לבן: אב
לי!׳׳ לנדנד תחדל שאמא כדי

★ ★ ★
?עט הכר/ה

ה ואת ישראל את להכיר רוצה ״הייתי
 ודלטר לי כותב בתוכה,״ היושבים אנשים
 למצוא המבקש ,18 כבן בחור שהוא ברנרד,
לעט. חבר/ה זה מדור בעזרת
ב בפוליטיקה, מתעניין הוא כן, על יתר

ב השגורות השפות בגיאוגרפיה. אומנות,
 ואנגלית. גרמנית פיו:

היא: הכתובת למע־ניינים,

 8111;615ת3.1ד1£3586 32,
\¥16ת1 22/147, ס.8181££
★ ★ ★

הגב ע? הדשא, עד
 שלי. השנתון אינם )1213/46ש־( חבל
ב להם כותבת לודאי קרוב הייתי אחרת,
עצמי.

 אי־פעם לך הזדמן אם יודעים ״איננו
 משעמם, זה אין זמן־מה. בקבוץ לחיות

נתק פעם לא זאת, ובכל במיוחד. רע או
 נותר לא כזה, ובמקרה משעמם. בערב לים
 הרענן, הדשא על הגב, על לשכב אלל לנו

ולחשוב.״ ולחשוב
 בחברה הנמצאים נחלאים שני — הם? מי
 ידידותינו הן ״הבנות ואומנם רבות שנים

 זאת שבכל אלא מדי), (טובות הטובות
 הצניחה, אימוני לקראת משהו. לנו חסר

 בלי להישאר רוצים איננו בקרוב, שנעבור
ו נאה, מכתב לכתוב שתדע נערה נערה.

 חבילה לשלוח לשלוח שתדע הצורך, במקרה
בחופ צנחן הולמת בצורה ולקבל קטנה,
שה.״

 על מעידים החיצונית. להופעתם באשר
 ובהירי־שער, גבוהים בחורים שהם עצמם

 לנושאים שנוגע במה מוגבלים אינם וגם
 לעשות, שנשאר מה כל בקיצור, להתכתבות.

 לעשות תוכלנה לא ואם אליהם• לכתוב הוא
טוב? מהר. זאת עשנה לפחות אז סוב, זאת

★ ★ ★
 מוכרזז אתה ״אם למנהל: חדשה פקידה

בגלל הקודמת, מעבודתי פוסרתי לדעת,

■.........י—י -18

 אתן•״ עליה לחזור חושבת שאינני מעות
★ ★ ★

שבתמונה? הקלעית על דעתכם מה אז
אין הרוחות! לכל אבל נהדרת! היא נכון,

/47( לאיבודז ללכת שכזה לדבר נותנים
ה על מתגוללת אותה שמצא טוען )1213

מתוק. יצא מעז, .. .ומאז כביש,

 מישהו אם הרצינות. בכל עכשיו אבל
 לו למסור ויוכל אותה, מכיר שהוא חושב

 התודה, על יבוא רק לא הוא עליה, פרטים
בפרם. יזכה אפילו אלא

★ ★ ★
הפעמונים? צלצלו ?מי

 לעזור, שתוכל בטוחה אינה )1213/48(
אבל. לה.

 כה עד אשר ,17 בת בנערה הוא המדובר
 הלא־רחוק ובעבר סלונית, לחברה השתייכה

 חסרים לא ואומנם, חלוצית. לתנועת־נוער
ש אלא וידידות. ידידים (נתניה) בעירה לה

אכז לה סיפקו כבר טוענת, היא החיים,
 אני המעטות־יחסית. שנותיה אף על בות,

 או פחות מספק, החיצוני שמראה מבינה
להא אם דוחה, אינה בפנימיותה וגם יותר.

לדבריה. מין
 לטעום שאפה התבגרותה בראשית ובכן,

 קיב־ כלל ובדרך שיותר, מה מהחיים ולקבל
 התחילה האחרונה, בשנה לפתע, אך לה.

ל־ יכולתי שלא ״דבר אחר, משהו לשאוף

השבוע (ער

 הוא אבד — זאת יודע לא אולי מריו
 עיני במו לי. האמינו שלו, לגיסארה נשוי

 כיצד אותה. ומטפח מלטף הוא כיצד ראיתי
 אחת. ועוד עיניים, בשבע עליה שומר הוא

 הירח, השמש, הכל. היא מריו בשביל
.בלעדיה הכוכבים. ואפילו .  לא מילא, .
חשוב.

 ונשמע נראה שנותיו 25 שלמרות מריו,
 עובדה משוס־מה, להיות, הפן כילד, עדיין

 להודות לא או רוצים אס שבין מטפיסית,
קיימת. היא — בה

 סיגו־ אנדריי על שסע לא מריו אז טוב,
 על שמע הוא זאת, לעומת יש? מה ביה,

 ו־ וסוררוס קורידות על ואנדלוזיה, ספרד
אולה.

אולה, / וברצינות אולה, / מקווה מריו
 רפרטואר את להגדיל ויוכל יום יבוא כי

האז ידי סל לא אולה, / שלו הפלסנקוס
 האזנה ידי עד אלא אולה, / לתקליטים נה

אולה. אולה, / מהמקורות ישיר וליסוד

 שלנו הנערה אקבלו.״ לא לעולם ואולי קבל,
 ולמרות לה, מתאים בלתי באדם התאהבה
 הנראה) (כפי שקועה עדיין היא שנפרדו,

בו. — ורובה כולה
שאומ מה אומרים שכולם הרגשה לי ״יש

 האמת. על המחפה בצורה מתנהגים או רים׳
 מקנאות או רכלניות, שהן או בגילי, הבנות

 מכולן, מתרחקת שאני כך ברעותה. אשד,
 הייתי ״הסנובית״. את משחקת ובינתיים
 מעצבנותי, זו, מאהבה להשתחרר מעדיפה

 או נוגה שיר כל לריק. ההולכים ומחיי
 רצון לי וגורם נשכח, עבר לי מזכיר יפה,

״לברוח לצעוק, לבכות, . . . 
 רוצה אני הכללית. התמונה בערך זאת
 כיצד ותדע הבעיה לעומק שירדת לקוות
לה. לכתוב תחליט אם לנהוג,

★ ★ ★
מודרנית ישיבה

 טוען הוא החורף. הגיע )1213/49( אל גם
 לו קר טועה, אינני ושאם בחוץ, לו שקר

בפנים. גם
 אם הפנים, את לחמם לו לעזור תוכלי

 לך אין ואם שש־עשרה, לגיל ב״ה הגעת
 (מודרנית). ישיבה תלמידי נגד קדומות דעות
 לתעודתו, יגיע שמכתבך רוצה את אם ואגב,
המעט גבי מעל שמך את לציין שלא זכרי
 מה כאלה. עיניים זוג לי תפתחי ואל פה.
מבינה? אינך יש,

★ ★ ★
בית, וגס קאריירה גם להשיג יכולה נערה

 שניהם את להעמיד אין יודעת היא אם
הראשון. במקום

★ ★ ★

הבדידות תהום
 עמו הביא אשר הזה האיום החורף ושוב

 בכם שפשטה נוראית עצבות גם גשם, מלבד
 והוא פסחה, לא היא )1213/50( על מגפה. כמו

 להימלט מוכן הוא בדידותו שברוב מאיים
 שתפ־ לפני אבל אליך. אפילו מקום, לכל
 לו שיש מה את שמעי אליו, כנפיים רשי

לאמר:
 ! דמות היא טוסקה כי יודעת אינך אם .1

לקרוא. שתמשכי צורך אין אופראית,
 לא אז שקספיר, על שמעת לא אם .2

התכוונתי. אליך
 מאריו על פרסלי את מעדיפה את אם 3

הכרתיך. שלא שמח אני לאנצה,
שאו. ב. ג׳. של מעריצה אינך אם .4

עצמך. את להשלות חדלי
הקטנות מהשעות הסיוט, רוח אם .5

מצט — לרוחך לא הן הלילה, של
להתאים. נוכל לא ער,

מעוניין איני מלכת־היופי, הנך אם .6
ב המלכה במקרה את אם להכירך•

 לסוף תרדי לא ממילא הרי עצמה׳
דעתי.

 הרי פה, עד אותי לקרוא יכולת אם .7
היסוסים. ללא לי לכתוב תוכלי

 מלה הוספתי לא רואה, שאתה כפי ב. נ.
 תכעס שלא מקווה אני אבל דבריך, על אחת

הכ שגיאות אח לתקן לעצמי הרשיתי אם
שלך. תיב

ל׳ לחמיה <ז©טז צימר
לבסוף, שנים. על שנים לאושרו חיכה הוא

 אשתו, היתח משל בביתו, והתיישב זה, בא
 משהו. עייפות פנים חיוור. עור גוון — ולה

נערה. גוף וגופה,
 נהיתי לו האושר הנן את האס לה: אמר

כל־כן? חסרתי שאותו זה מכבר? זה
1£ •המתן, לו: אמרה מ  ותיווכח ,111011 ו
בעצמן.

 הפלורין. במהירות רצו חלפו והימים
 תחילה שנראה ומה יקרות. הפני אבני־חן

.אולם לאפופיה. יהיה — כאפיזודה .
שנש והקנאה הלעג חיצי למרות בינתיים,

 למשרתה האיש הפן צד, מכל לעברו לחו
 ה־ כשרק שלוי, ביאטריציה של הנאמן

לרגליו. נר משמש 8318011 )16 006111•
).£,11611 : לו אמרה אחד יום והנה

 הלכה' והיא לביתי. חוזרת אני תסמז. 3ת1ג
שבאה. כלעומת לה

 הייתי לא כה עד אם האיש: אמר למחרת
 אכן לי משוכנע, אני כיום •הרי בטוח,

האושר. באמת זה היה
★ ★ ★

 כשהוא שניאור אברהם את שרואה סי
 טבעו שכאילו לחשוב יכול בגפו, מסתובב
צפרדעיט. של בים ספינותיו

החי
המדע חידושי

דון, ך■  כי מדעני.. הצהיר! בריטניה, ?ונ
שה סוסית נתברר מקיף מחקר ^לאחר1

 את מערער האדם, בריאות את מרופף עוני
כאחד. והנפשי הגופני במצב ופוגע העצבים,

אנשי*רב
 צרפתית תיירת חדרה כפר״הכ״ד, ך■

ה ר עי צ  סירבה המקומי, הכנסת לבית ל
 עם שיפגישוד, עד אולם־הגברים את לעזוב
 נערכה הכלא מן שיחתרו שלכבוד הרב,

ל רק החסידים להפצרות נענתה החגיגה,
שנד- 164 לפני שוחרר הרב כי ששמעה אחר

הכשדים תענוגות
 שלט קצב תלה סקוטלאנד, אדינכודג, ■ס

עבו ״מקום איטליזו: של *,בחלון־הראוזה£
 מזון לו מובטח לשולייה־מתלמד. פנוי דה

עדיף.״ צימחוני — וטלביזיה בשפע

מודרני תחליף
 ב־ שהתנהל ויכוח בלהט תל־אכיב, ף*

הנו אחד הטעים הביצים, יצואני _ארגוו1
 מאיימת שהטכניקה הטענות ״כל כי אמים
 פצצה ושום מכונה שום הבלים. — עלינו

התרנ של במקומן לבוא תוכל לא אטומית
והביצה-״ גולת

והחיה היפהפיה
 פירסמה שהממשלה שעה נידזילאנז/ ף■

 הגישה לתליין, פנוייה מישרה על מיכרז—1
 מועמדותה את לרפואה צעירה סטודנטית

 ציבים, שעצביה לעובדה נוסף כי בטענה,
 נשמתם את להוציא הנידונים ודאי יעדיפו
חיננית. נערה של הענוגות בידיה

שמאמין מי חמוד
 על תלונה שמיעת בעת רמת״השרון, ן*

מקו עגלון טען הציבורי, הסדר הפרעת
 הדמוקראטיות הזכויות כי בבית־המשפט, מי,
 לנעור לחמור מתירות ישראל מדינת של

רעש. הקמת על אף־על־פי־כן נקנס בפרהסיה,

מונעת רפואה
 כי פקחי־העיריה הודיעו תל״אכיב, **

ץ2 א  המסתובבים חתולים להשמיד בכוחם .
 מורעל, מזון פיזור ידי על העיר בחצרות

 הרעל, את להכיר למדו שהחתולים מאחר
ממנו. משטועמים מורעל מזון כל מקיאים

המסוכן הגיד
ל ך> מ ב ^ ל ו נ ^ ל ט י ס ־ ה מ ו ה א ד ק ו  א

ר הי צ ה  סיום לאתר סטיוארט צ׳ארלס ל
 חייב לדעתו כי דיינס, לאידה נשואיו טכס

 לשאלת גילה, מאשתו, מבוגר להיות הבעל
 בת אשתו כי במקום, שנזדמן כתב־עתונות
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