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 .ע עם ומסור מהיר מקצועי שרות מלווה מכשיר לכל

 2 להספקת בישראל" סאבא ״שירותי של התחייבות
2 שנים. שבע מינימום אוריגינליים חילוף חלקי
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 בונס של ידיו מעשה משרשרות־אופניים עשוייה חגורה :הגיעו כבר לזה גם כן,
 לונדון, בפרברי הצעירים מהחוליגנים שאב הוא לכן ההשראה את מלונדון. הידוע

 שלהם. במלחמות״הכנופיות למדי, קטלני ככלי־נשק, בשרשרות־אופניים המשתמשים
 בחגורתו חמושה לרחוב שתצא ליפיפייה קטלנית: פחות אינה בונס של יצירתו

 המעוניין לכל ממליץ בונט מירבית. תשומת״לב מובטחת — בה רק לא כמובן, —
למשל. ביקיני עם — קישוט בתור גם אלא בגדי״רחוב, על רק לא חגורתו את לחגור

שלי [המינלצוו!
למפ המדור את היום אקדיש ברשותכן,

 אימו: לי סיפרה שלי. לא זרה, לצת
 הוא שחינוך־מיני לי ברור היה תמיד

 בזהירות. זח את לעשות וצריך עדין, דבר
 עם החלטתי חמש, שלי לקטן כשמלאו אז

שהילד תהיה, טובה הכי שהשיטה בעלי

ממש.״ יולדת היא
 זח השיב אמא,״ יודעת, לא ״הנקבה

בננה. בשלווה לעצמו מקלף כשהוא
 בן. ״שטויות, מלא־עליונות; חיוך חייכתי

יולדת.״ הנקבה רק
זה מה משמין. התחיל הזכר סוס־הים

אפילו רואה שאני לי נדמה היה — משמין בעולם עיניו, במו התורה כל את יראה

מעי? לחזון־ זקוק כאן מי מעניין,
 אקוואריום הביתה והביא בעלי הלך החי•
 אמר שהמוכר אמר בעלי דגים. מלא ענק
 רק וצריך ונקבה, זכר זוגות, שהם לו

מי. הוא מי להכיר כדי אליהם להתרגל
 הי־ כבר שבועות כמה אחרי צדק. הוא

 די בצורה שם האוכלוסייה כל את כרנו
 פרו־ורבו, במיצוות עסקו הדגים אינטימית.

 — בריתוק ואני בעלי בהם: צפינו ואנחנו
 בקור־רוח, והילד — מעניין כל־כך היה זה

כאלו. לדברים רגיל הוא כאילו
שא שום לו אין שותק, שהילד ראיתי

 מה ״נו, אותו: לעודד החלטתי אז לות,
בעדי אחד, יום שאלתי הדגים?״ על דעתן

רבה. נות
קבע. נחמדים,' די הם ״או,
 ולנקבה?״ לזכר לב שמת מתכוונת, ״אני

 הק־ נולדים אין ״ראית בנפשי. אזרתי־עוז
האמא?״ של התפקיד מה מבין אתה מנים?

 באנןת ״וזה בביטחון. השיב בטח,״ ״כן,
נו שלי והאחים כשאני אמא: לי, מזכיר
 אותם, דווקא לבלוע ידעת איך אז לדנו,

בחיים?״ להשאיר ואותי

 נהיה הוא תופחות. שלו הקרסוליים אין
לחודש. 23ב־ טוב, במזל לאמא,

מק רק ״אני בני. קבע מאוד,״ ״מעניין
 זה אמא, להיות י ל ש הזמן שכשיגיע ווה

הנ את להחזיק יכול לא אני ביבשה. יהיה
זמן.״ הרבה כל־כן למיס מתחת שימה

★

 זוגות שני והביא בעלי הלך שכן, ראינו
 למוכר. החזיר הוא הדגים את סוסי־ים. של

 מהם. ללמוד שאפשר חינוך מן איזה באמת,
■ גועל־נפש

 ש־ רוצה ״אני חמודים. היו סוסי־הים
 לבן. הסבר במיוחד,״ לנקבה תשים־לב

 משמינה, שהיא אין תראה אתה ״לאט־לאט
איך ונראה מזל לנו יהיה אפילו ואולי


