
 ים לנו אין או לנו יש סוף סוף אז
 לגמרי ברור היה פעם כי הרבה. וזוז נקי.

ברור. לא כבר ועכשו נקי. ים לנו שאין
 הבטיח והוא נקי, שהים ברור לראש־יןזעיר

שית לי בשקט. בו להתרחץ יכולה שאני אי
 את שאלתי הנקי?״ בים כבר ״התרחצת

שלנו. ראש־העיר
ס בגאווה/ נמיר ענה ״בהחלט,״ הת ״וג

מלוכלך.״ היה עוד כשהוא בו רחצתי
 נראו המים הים. אל ירדתי מאושרת

 ראש־ אבל שעברה, בשנה כמו צלולים
 אבל גמור, בסדר נקיים. שהם אמר העיר
י החוף? את גם יטהרו מתיי

מתכוונת. אני הפושטים, סן
וחחיידיב מידי★ ★ ★

 אנשים על השאיר יום־ד,עצמאות מיצעד
 בלילה, עין עצמה לא מילי עז. רושם רבים

מכתב: לי לכתוב התיישבה ובבוקר
זקו שצעדו לישראל ההגנה צבא ״חיילי

 עורי בקירבי. גאווה עוררו ותמירים פים
הת בשמי חגו כשמטוסי־הסילון הצתמרר

 הכחול־לבן המדינה ודגל ארצנו, של כלת
 ישבה היא הגולש.״ שערי על ברוח התבדר
העץ. במרומי

 לרקוד. יצאנו שוב בערב, כך, ״ואחר
 המסמר. הייתי אך להתפאר, רוצה אינני

 צנחתי בוקר שלפנות עד ורקדתי, רקדתי
 ופני אדומות, היו החומות עיני מעייפות.
העצמאות. חלום שטופי היו העירניים

.הייתי בודדה זאת ״ולמרות .  בת נערה .
 בלוג־ וחיילים תקליטים ספורט, חובבת ,17

סנטימטרים.״ 175 מעל דיים
וכ אתלטי בחור לה יענה אם בקיצור,

 בימיקרה ירוקות, גם ״אפשר עיניים חול
מאושרת. תהיה )1/1446( מילי הצורך,״

 האפשרי, בהקדם לה שיענו מבקשת אני
 היא אולי בחורים. יותר שאפשר כמה

לי. לכתוב תפסיק
★ ★ ★ חשמלי מרחוב מפגר

שלמאי. שלמה אביבי
בחו אחרי רודף לא מצויץ. בחור הוא

 כמה וחובב זכוכית אוכל לא ברחוב, רות
 סלונית, בחברה היה לא הוא מעולם זמרים.

 ולכן נגד, הוא כי
 אף לו היתר, לא

 למרות חברה, פעם
כ נגד. לא שהוא

 ,ו־ מסגר, הוא רגע
ב שגם לשער יש

יי הוא הבא רגע
 ״אבל כזה, שאר

 עובד אני בינתיים
 לבידור.״ במשרד

מרגישים.
 ,21 בן הוא שלמה

 וחצי 175 וגובהו
מב הוא סנטימטר.

 שהתמונה לציין קש
תמונת־פספורט, אמנם היא שולח שהוא

ד/׳דו/צ..1 י/ר^ . ^ ___י

חזק משמר בליווי
יקירתי, רותי

 הים. אל ואני חברותי יורדות בצהריים
 עלינו מתיזים פירחחים מיני שכל היא הצרה
 פיהם, את מנבלים אלינו, נטפלים חול,

 פינג־ עלינו משחקים או לידינו, נשכבים
 למציל פעמים כמה פניתי וכדורגל. פונג

 עסקי,״ לא ״זה אמר והוא שרתון, בחוף
 ליווי בלי לים האחרון בזמן ללכת חדלנו

 יש תמיד לא אבל שלנו. חברים של כבד
 לים לבד ללכת אז בשבילנו. זמן לליזזי

לוותר? או לפרחחים, ולהחזיר
תל-אביב אורה, א.

לחזור רוצה אינך אם להחזיר, לא רק

שימאי

 שולח יותר, טובים ימים שיהיו ״בתקווה
התל־ הגבר כותב תמונתי,״ את לך אני

 כחול. פנס עם הביתה
פרחחים. שהם

טוענת בעצמך את

 הארץ את לעזוב מתכוון לא הוא אבל
הבאה. השנה במשך לא לפחות לעולם.

 לו להודיע יכולה בו שמעוניינת מי
 טוב. כל תל־אביב. ,19 החשמל לרחוב ישר

בגרות★ ★ ★
 אחרי חמש בשעה לפתע, אתמול. היה זה

 פתאום התבגרו. שהן חשו הן הצהריים,
 השריריים החתיכים להן. נמאס הכל־הכל

 מכוניות־הס־ המירוץ, סירות משפת־הים.
ד,גועליות. והמסיבות פורט
 יום ובאותו ).2/1446( חברות שתי הן

 למסיבה. יצאו ולא בבית נשארו אפילו הן
 ולא התגברו הן אבל בחוץ, שרקו החבר׳ה

 כמה והירהרו ישבו שתיהן למרפסת. יצאו
 היו הן וכמה להן, נמאס כבר הכל־הכל

 חתיכים שני להן כותבים היו אילו נותנות
ובוגרי־^ימ־ גבוהים שריריים, משפת־הים,

 מכוניזת־ספורט סירות־מירוץ, בעלי נסיה,
ליל־שבת. בכל משגעות ומסיבות

★ ★ ★
עה בניגוד ה לי הסבירו המקובלת, לזי

ט ניפנוף הרי שבוע, לפני אדום בסמרטו
 שרק היא, האמת אותי• מרגיז אינו השור,

ת פרה  ארוס בסמרטוט כשמנפנפים מתרגז
 כש־ מתרגז כן שהשור הסיבה אבל מולה.

לו מנפנפים טה: היא אדום, בסמרטוט מו שו  פ
 בפרה. אותו ומחליפים שטועים, מתרגז הוא

העצוב הפסגתרן★ ★ ★
 על ניגנו והגברים הבחורים הנערים, כל

 ובגיל שש, בגיל כינור להם קנו כינור.
היו )3/1446( לו רק אותו. מכרו שבע

ש הבטיח התורן הסמל במשטרה. שאלתי
לשמי עירוני פקח זה בחוף בקרוב יציבו

 בקרוב יהיה שזה מקווה אני הצדק. על רה
 רק ללכת עליך לצערי, אז, עד מאד.

בתל־אביב. היום זה ככה כבד. משמר בליווי

★ ★ ★

 רטוב ספורט
*■!■**ס•■■*■**

יקירתי, רותי

 של 18ד,־ הולדתו יום את חגגנו השבוע
 אך כמעט. שותה לא אני כלל בדרך חברי.
 כמו המאורע את לחגוג החלטנו הפעם

ושתי מועדונים בכמה סיור עשינו שצריך.
 ספורט, עשינו אחר־כך יין. כוסות כמה תי

 בקבוק חצי להזמין התחלנו שנישאר ובכסף
קונ כוסיות 2 שתיתי אחר־כך שאמפניה.

 שלא נהגתי האם .16 בת רק אני יאק.
כשורה?

צהלה אסתר,
מאד. יתכן

השבוע נערת
 התגלחו, התחתנו, -מאושרים, היו כולם השבוע. היה בעומר ל״ג

שרפו הסתפרו מתלבטת. עוד פלדמן ציפי רק ונאצר. היטלר את ו
ומת פרשת־דרכים על עומדת ממש היא מילה. לא זו מתלבטת

ת ייסרת  או עצמה, את שואלת היא להתפלג, עלי האם הדור. בבעיו
ת האם בתלם? ללכת להמשיך שוגעת להיו  האס נורמאלית? או מ

ת לי לאמץ שיו  פלדמן הציפי אותה להיות שאמשיך או חדשה, אי
לנצח?

כל כי המון. וזח ציפי, אותה שנה 18 כבר היא סוף־סוף כי
תיה  אחת אחר. משהו כבר היא אחת כל הן. לא כבר הן חברו

 ואחת דיין, יעל ואחת קארדינאלה, ואחת סופיה, ואחת ב״ב היא
 רק מישהי. כבר היא אחת כל נייטינגייל. פלורנס ואחת רובינא

נורא. ציפי. עדיין היא ציפי
 המצח את מקמטת לשפת־הים, הולכת היא אחר־הצהריים יום כל

 להיות לשמון? או לרזות בלונדית? או חומה להיות ומתלבטת:
שהו, של החברה  להתגייס כולם? של הידידה להיות להמשיך או מי

ביוני, אתגייס אני אם בהנהלת־חשבונות? ביוני לעבוד או ביוני
ת, אעבוד לא אני שבונו אעבוד אם זאת לעומת אבל בהנהלת־ח

ת, שבונו  לקנות לעשות, מה אז חיילת. אהייה לא אני אז בהנהלת־ח
השניה? את או ההיא השמלה את

ודי? שאתחתן ואולי
זעיר־בורגנית! לא אני להתחתן? פתאום מה
 אז להתחתן? יכולה אני איך אז בכלל, חבר לי אין מזה, חוץ

 יותר הרבה מודרני באלם שיגעון. לא, בלונדית? להיות אולי
להת מדי מאוחר שזה אותי הזהירו החברה רגע, אבל, לי. מתאים

ת הנעליים את אקנה זאת, בכל בגילי. חיל  היום, שראיתי הפתוחו
מן, לי יהיה ואם מאתמול. ההן את ולא לצבא. אתגייס נם אולי אז ז

תו יכולה אני אם לצבא, שאתגייס למה אבל מן באו לעבוד ז
ת, שבונו ת או בהנהלת־ח ת לפחו בלונדית? להיו

 עד ישנה הביתה, הולכת רעבה, פתאום נעשית היא אחר־כך
שבת בחורה היא כי אחרי־הצהרייס, למחרת  למנוחה. וזקוקה חו

 להתלבט וממשיכה לשפת־הים יוצאת אוכלת, קמה, היא ואחר־כך
ת הנעליים את לקנות אז אתמול: שהפפיקה במקום  יותר או הפתוחו

לצבא? שאתגיי! טוב

פסנתר. לו קנו הם חכמים. הורים
בש הוא עכשיו צימח, שערו גדל. הוא
 מנגן עוד הוא אבל בירושלים, תיכון מינית

פסנתר. על
 בחברה. נורמאלית לא הצלחה לו יש
 המסיבות כל המסיבות. לכל מוזמן תמיד
 תמיד מתבקש הוא כי פאטיפון, בהן שאין

 לריקודים מוסיקה ולנגן הפסנתר ליד לשבת
 כבר שלו לחברים מנגן הוא וככה לזוגות.

 רבות, חברות כבר היו לכולם שנים. ארבע
שלה הפסנתר של החבר נשאר הוא רק בזכותו,

 את עזב הוא התייאש. הוא לאחרונה
 המאוחדת. לתנועה וניכנס הסלונית החברה

 עב־ משם. גם התייאש הוא לאחרונה אבל
 סלונית, בחברה ולא בתנועה לא הוא שו

מזה. גם התייאש הוא ולאחרונה
מעונ (הפסנתרן) והוא חמוד כלב לו יש

המודה. מוסיקאלית נערה להכיר יין

בתנועה אסנות
 תערוכת מתקיימת תל־אביב במוזיאון

 ללבוש אי־אפשר בינתיים ותנועה. אמנות
 כבר באמריקה אבל אגם. של התמונות את

נעות. תמונות ללבוש אפשר
 שם הקינטית האמנות של האחרון החידוש

 שחור־ בקומפוזיציה היצירה השימלה. היא
 ב־ הוצגה מאורגאנדין, שיפט בדוגמת לבן,

 של גופה על מסלול, על מיוחדת גאלריה
 לא (השימלה, מייד. נמכרה היא דוגמנית.

בסיטונות. שמלות מיד יצר האמן הדוגמנית).
לתנו בהתאם משתנה הקינטית השימלה

 כזאת שימלה לכל בה. הצופה הגבר עות
הוראות הבאות. הוראות־השימוש מצורפות

מוזי של בקאטאלוג התפרסמו מאד דומות
והתנועה. האמנות על תל־אביב און

שת ״היצירה  שיתוף־פעולה. מהצופה דור
ב הוא מכ את לפענח כדי סביבה, לנוע חיי
 כדי תוך לעיניו המתגלות הצורות לול

 אחר. מראה הצופה רואה צד מכל הליכה.
ת כך פגנו ה מו תי עו ת תנו שיו ה של הממ

תיה יצירה, רו תנות שצו ת ני  ומהוות לתמורו
 לצירופים מקומם המפנים נעים, צירופים

 אמנות.״ של חדש סוג ויוצרים חדשים
 הלובשת נערה, מכל עושה כזו יצירה

 הגבר מהאמנות. אינטגראלי חלק אותה,
 ולנוע פעולה, איתה לשתף כמובן, חייב,

 דיבורים. חוסך הדבר העברים. מכל סביבה
ולהתפעל. לשתוק הגבר של תפקידו כי

 הברכיים עד המגיעים והשרוכים הנעליים
 משוגעים. סנדלרים של האחרון השיגעון הם

אלינו. יגיע גם זה שנים כמה בעוד
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