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נזלת? כשיש אוכלים איד*
 את האוטמת הנזלת למרות ם ^
?  את תיאבון, בך שרד עדיין חוטמך ל

ש מה כל ולזלול למקרר לגשת יכולה
כ לבעיה הופך הענין אבל לך. מתחשק

 חגיגית, לארוחה ומממנת מנוזלת שאת
הנוטף? האף עם אז לעשות מה למשל.

 התשובה, את עכשיו עד ידעת לא אם
 בבלי חנה הגברות אותך שילמדו מה הנה

ל שנים במשך המנסות שמחוני, ועוגניה
 דרך ישראל לנערות והליכות נימוסים למד

 כל את ריכזו אף ושלאחרונה קול־ישראל,
בשוק שהופיע חדש בספר שלהן הידע

 בבלי חנה מאת ?״,זד. את אוכלים ״איך *
שוקן. הוצאת ;,ע 78 שמחוני; ועוגניה

 ולכן חולה, בבחינת אינו מנוזל ״אדם
 הוזמן. שאליה בארוחה להשתתף לו מותר

 שעוד מרגיש והוא לדגדג, מתחיל כשהאף
 שהכיס, ממחטה מהר יוציא — יתעטש מעט
 ויקרב יספיק) (אם מכפליה אותה ינער

לאף. אותה
 על־ התעטשות למנוע מנסים ״המנוזלים

 — האף בשורש המטפחת עם לחיצה ידי
ה ליד דומה לנסיון, גם עוזר. לא זה

 יתעטש, הוא — רב סיכוי אין נחיריים
 הראש, את לסובב שלא מתבקש הוא ואז,
 את להרכין אלא ימינה, ולא שמאלה לא

ב האף את ולכסות החזה כלפי הראש
 בלבד, הכרחי בניגוב מסתפקים ממחטה.

מחזירים הממחטה ואת קולני, קינוח בלי

 את לבדוק ובלי אותה לקפל בלי לבים,
בר על ותרו :המסובים וליתר התוצאות.

לבריאות.״ כת
 של האכילה מנהגי בספר אחרת עצה

 לקיסמי־ נוגעת ושמחוני בבלי הגברות
 השיניים בין אל התגנבה ״אם שיניים:
 בולש ואתה ומציקה קטנטונת בשר חתיכת
 ב־ השולחן של ולרוחבו לאורכו בעיניך

ה — קיסמים כוסית למצוא נואש נסיון
 אל — אותה תמצא לא מחיפושיך! רפה

 לקיסם פרטי תחליף מגפרור לך ליצר תנסה
 במזלג הטורדנית החתיכה את תרחיק ואל
ש עד בשקט, סבול לשון; במציצת ולא

 ותח־ הקיסם שדין כיוון להתבודד. תוכל
מש לא — שיניים מברשת כדין ליפיו

 כשהפה לא גם השולחן. ליד בהם תמשים
 השכל: מוסר במפית. או היד ב;ף מוסתר

השיניים.״ לרופא סור הבאה הארוחה לפני
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