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טלי המיפלצות
 הצרות. לכל ל', חסרים היו ■אפרוחים רק

 שרה הדודה של מביקורה התחיל הנל
 נחמדה דודה היא שרה הדודה מהקיבוץ.
אר מתנה: הקטנה לדנה שהביאה מהקיבוץ

ומצייציס. קטנים אפרוחים בעה

 איבדתי שעבר שבשבוע אומנם נכון שלי.
החמ ביום זה היה עשתונותי. את לרגע

שה פיתאום היבחנתי באשר הגדול, סין
 גילתה מהירת חקירה מציוצים. שקט בית

עיי־ נראים שהאפרוחים החלימה שדנה לי

בעלי־וויים? רצעו האגודה יודעת גגה
 ריאורגניזצית הבית עבר יום חצי תוך
 חברי־ סביב התרכזו וחיי־המשפחה שלימה

החדשים. הקומונה
 ננסי היכרות ימי היו הראשונים הימים

 בצורת דרגש בבית לנו יש מדעיים: יונות
 דנה לקחה ראשון, בשלב קטנה. חבית־יין

 צידו, על אותו העמידה הזה, הדרגש את
 ושמה הריצפה, על אותו לגלגל התחילה

 לראות כדי אחד, אחד האפרוחים את עליו
שיווי־מישקל. על לשמור יצליחו הם אם

 האומללים היתומים ארבעת הצליחו כיצד
 אחד שלאף בלי הפרשה את לסיים
 עד יודעת אינני — ראשו נימלק מהם

בש אלוהים יש זאת שבכל כנראה היום.
יצוריו. כל על פקוחה ועינו מיים,

 חוריה לאפרוחים נועדה השינה, לקראת
 ל־ אותם הכניסה הילדה נוספת: מרתקת

 היא הסיר ואת שלה, הישן סיר־הלילה וזוך
 נחושה היתה החלטתה בבית״השימוש. שמה
 נאו׳ היגיינה סידרי בני״טיפוחיה את ללמד

 כנראה האפרוחים ראשון. מרגע כבר וזים
 כא״ כי התרגיל, מטרת את כל־כך הבינו לא
 כע״ לאחר החוצה, דנה אותם הוציאה שר
 פרש להפריש מיהרו הם — דקות של

ידיה. לתוך — בדיוק
 פר־ התקדמה יותר, או פחות זו, בצורה

 לעולם־החי. שלי הקטנה בין שת״ההיכרות
 ל־ התרגלתי כבר כשבועיים, לאחר היום,
 מתרגזת ואינני ציוצים, לקול לישון גמרי
בארון־הבגדים נוצות מוצאת כשאני בכלל

השמש לאור דו־קד□

 לפריז׳י־ אותה והכניסה — מהחמסין פים
 נפשי עוד כל אותם להציל הצלחתי דר.

 שאני חושבת אני מזה, חוץ אבל בקירבי.
מקווה. אני הם, גס מתרגלת.

המת הדו״קרג במיסגרת שנורה האחרון, הצרור את מדגמנת זו יפיפייה
 סידרת־תכשירים הוא זה אחרון צרור תשומת־ליגך. על יצרני״היופי בין חולל

,3זטז31 \¥0זש^ח בשם חדישה  ״וכליו". חברת לשוק עתה זה שהוציאה א
 הלוהט שהקיץ עור-שמן, ולבעלות לבנות-הנעורים בעיקר נועדה הסידרה

 איפור־ בסיס־לאיפור, חדישים, שפתונים 17 כוללת היא סיבלן. את מגביר
 במיוחד מיוצרים כולם — רב״שימושי לחיים ואודם אבקת־פידור פנים,

 על להגן הזכות על המתחולל במאבק ועודף־שומן. אקנה מוכות לפנים
הנישכרת. את יוצאת — הלוהט הקיץ מפני יופייך

ר  את המקפיץ הכדו
אירופה של היפהפיות

 באירופה: ביותר הרציני הדבר כיוס הוא שבתמונה הזה המצחיק הכדור
 רק ולא — היבשת יפהפיות של 1 מימפר הבעייה על להתגבר נועד הוא

 טוב דבר זה שהתעמלות יודעת מאיתנו אחת כל כי העצלות. בעיית היבשת:
 המרחק לביצוע ידיעה בין אבל קדושה. חובה זו — יום כל ולהתעמל לגיזרה,

בכך? הכרוך הפיזי המאמץ את שונאת אינה מי — גדול
 זה לעשות, שעלייך מה כל הדילמה: את שיפתור הגואל, הכדור בא עתה

 .את רגלייך, בעזרת כמובן. עליו, רכובה כשאת — הריצפה על אותו להקפיץ
 רק משתולל. סוס על לרכב כמו בערך זה ממנו. תתגלגלי שלא לשמור חייבת

 שעשוע של מיספר דקות וכעבור — משעשע נורא זה אבל פשוט. כל־כך לא
כואב. שאינו בגופך שריר שאין מגלה את זה,

יפה. גיזרה פירושם לך, כידוע כואבים, ושרירים
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