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הדברים. פני את לשנות כאן, הולך
 בזה אחד על — ,יא בין: לנוע יכולה יודע, כמוך מי לגבר, משיכה

 איתו שדיברת לפני אפילו — וזה נחמד.׳ די >מממ, לבין: מתר״׳ אני
 תמיר מתלהבת את כלל שבדרך זה יודעת, אינך שאולי מה מאידך, מילה.
 לא לפעמים שלך, האחרון לחבר בדיוק דומה הוא לפעמים טיפוס. מאותו

 נער־השעשועים, או העולמי, החתיך שזה או משתנה: אינו הטיפוס אבל —
 — כמובן מדי, כשמאוחר —תמיד- המתגלה והמבוגר, הרציני הגבר או

כבר, כנשוי
 גופנית משיכה כל גופנית. משיכה הנקרא כזה דבר שאין כמובן לך ידוע

 מהגבר — השני לכיוון גם נכון שזה מובן בעיקרה. פסיכולוגית היא
מסוגלת את האם - בלבד גופנית המשיכה היתה לוא הכל, אחרי אליד.

עלייך דווקא ישתגע מישהו שבגללו לך, שיש אחד פריט על לחשוב
★  ★  ★

האומלל הקסמים מעגל
 שטיפוס זה — זאת לשמוע לך נעים לא אולי אם גם — היא עוכדה ך*

 שהגעת לפני עוד באישיותך ונחתם נקבע בעינייך המוצא־חן הגבר | {
 שונות, בוואריאציות תוכי, כמו הנושא על חוזרת את מאז, שבע. לגיל
בו. נתקלים שהם טיפוס כל לקלוט והילדה הילד פתוחים שבע, גיל עד

 שהוא והתברר השכונה, של מקסים הכי בחתיך התאהבת קטנה ־כילדה אם
 כל לשלילה זאת שתזכרי להניח סביר השכונה, של הגועלי הבריון גם

 כטוב־לב, שהתגלה מילד בחייך לראשונה התרשמת זאת, לעומת אם ימייך.
 היה הוא אם בך. חרות הזיכרון יישאר שלו, ובסוכריות בצעצועיו נדיב

לג׳ינג׳ים. סימפאטיה תמיד לך תהיה ג׳ינג׳י,
 וש־ סקם, או ליופי ישירות קשורה אינה שמשיכה הסיבות אחת זוהי
 מתאהבת שנערה הסיבה זוהי מילר. ארתור עם התחתנה מונרו מרילין
 הזה כשהטיפוס גם — גבר של טיפוס באותו ושוב, שוב תמיד, כימעט

 איתו והיחסים איתו, להסתדר מצליחה לא מעולם היא בשבילה, אסון הוא
 למרות לגביה. לב בשיברון מסתיימים שהם עד לרעתה ומתפתחים חוזרים

 הביטחון תחושת בגלל — גבר לאותו נמשכת עצמה חשה היא זאת, כל
הגרו רוב נוטים כך משום דומה. חווייה בעת בילדותה, בקירבה שנטבעה

 מתחתן כך משום הראשונה. לאשתם דומה טיפוס עם בשנייה להתחתן שים
 לשנייה. אחת שטאנץ כמו הדומות יפהפיות עם חייו כל ואדים רוג׳ה

לחמישית. לרביעית, לשלישית,
להשתחרר איך* ★ ★

כן, א ו  החברתי, המעמד גם קובעות. הילדות התרשמויות רק ל
תפסיד■ משחתים והסולנוע הפירסומת טולם והשסטת המשפחתי. הרסע
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שד הנופעיר בצד ננצנזן עזגזוצאווז בפח־ תנויד
 בימדוזך כן, אס־ ? גבריע ענו ביעעיהן נזנויוזרע,
 נזעגד~ אוז ודרונויר אזזת דשבור זאוז, דוזפעיע

 ז־1 שבנזוף ',וזנושימז ״נזישווע 1או בבדי וזעענויע,
בנזצי־ בעך־וזכד וזברוך עד, שעשוע זוזו כתבה.

 שעשוע גע והו אורב בעבדה. הנכון עעועך את *
 עעונזך את דעצוא דך יאפשר הוא ביותר.• רציני

בעבדה. רע דא הגבריע, בעודנו גע

 הנוופיעות הגבריע ארבעת בתנוונות התבונני
ה־ הבויפוע הוא נזהע אתה והעדיבוי וה, בענזור

 הכתבה בעוף בעבדה בעיניך. ביותר נווצא־ען
 רוועא \דנזה — בערת עיפוע אתה דך יתברר

ה־ גורד ש גע תגדי — תתר שעשוב ותה אותו.
 שיעה יש עערי איננו הגבריע דבץ בינך יעעיע

הוה. בשיגעון

 ביחסיהם הרוכבות, הן שתמיד ונשים נערות שישנן ודאי לב ***מת
ם ע  הם אם ובין להן, נשואים אלו גברים אם בין — שלהן הגברים ^ו
 יוצאות שתמיד נערות יש זאת, לעומת חופשים. שהם בתמימותם חושבים

 אהבים. או אהבה פרשת מכל ואומללות מסודרות
 זה: בהקשר לעין, תמיד בולטות מפתיעות עובדות שתי

 להיות לפעמים יכולה המכוערת, גם בהכרח אינה המסודרת הראשונה:
כאן. מכריע המין לא — כלומר עולמית. חתיכה

 ביחסיה מסודרת להיות ממשיכה המסודרת בדבר. מקריות אין השנייה:
 לכל כבר מסודרת אז.היא למישהו. נישאת שהיא עד — חדש חבר כל עם

חייה.
★ ★ ★

גופנית איננה הגופנית המשיכה


