
 ברבר אזז\ז שה א ראהוב
 שה נש וה כי — ברברינת וג

הארדנגז. כר שבה ר שר
ניטשה

גילה. את מכירים ולכם
 מעל יום יום אליכם מציצה היא
 בעזרת לכם ומוכרת העיתונים, דפי

אחר. או זה מוצר חיוכה
ידו צילום דוגמנית היא היפהפיה גילה

 פיקחית, בחורה — ובנוסף ומבוקשת, עה
ומקסימה. אינטיליגנטית

 מנסה ומישהו לבלות יוצאת גילה כאשר
 הוותיקים הזאבים מנענעים אחריה, לחזר
 הם בצער. בהשתתפות ראשם את יותר

 והת־ מזמן כבר ניסו הם אותה. מכירים
 את מנחמים הם לסבית״ היא ״אולי ייאשו.
 סיכוי שאין שהשתכנע אחרי הטרי המחזר

איתה. לו שילך
 מעו־ לא פשוט היא לסבית. איננה גילה
ב הראש מעל מאוהבת שהיא מפני ניינת,

אחרת. לאשר, הנשוי גבר ויחיד. אחד גבר
ש ידעתי אותו שהכרתי אחרי ״שבוע

 לא גילה. מספרת בו״ להתאהב הולכת אני
 שלי לחברות וטילפנתי לעשות, מה ידעתי

וש נשוי, שהוא להן סיפרתי להתייעצות.
 עומדת אני צלול ובראש מלאה הכרה תוך

חד למיטה שלי הבריא הראש את להכניס

ה ■יא״ ווהן־ אל
 שידעתי מה לי אמרו שלי החברות לה.

להיפגש מיד להפסיק שעלי — ממילא
צרות. לי אחפש ושלא איתו,

 רצופים ערבים חמישה במשך ״הפסקתי.
 השישי ובערב עליו, וחשבתי בבית ישבתי
 כי אלי, שטילפן אחד אידיוט עם יצאתי
ש הבחור ההוא. את קצת לשכוח רציתי
ה את לי לטמטם הפסיק לא איתו יצאתי

 הפסקתי לא ואני שלם ערב במשך שכל
זה השתאות. ולערוך הנשוי על לחשוב
שיילך לעצמי אמרתי למחרת לי. הספיק

אליו״. וטילפנתי לעזאזל הכל
 כמו שלה בנשוי התאהבה באמת גילה

 והוא אותו אוהבת עדיין והיא שחשבה,
 גילה שנים. ארבע עברו מאז נשוי. עדיין

 יפה ואפילו יותר חכמה יותר, מבוגרת
עצובות, הגדולות עיניה רק יותר. עוד

עצובות.

 ־ נשוי לא נשוי,
שיש מה תופסים

פיל להיות נערה מסכימה דון}
ל דווקא קורה זה ומדוע גש?

והמשפי הפקחיות, היפות, נערות
ביותר? לות

ברירה. להן אץ פשוטה: התשובה
 ועלוב. דל הוא בארץ הרווקים מיבחר
 פרפר כמו בעליזות עף המוצלח המיעוט

 בדיבשו להסתפק מוכן לא לפרח, מפרח
 על לו. קורץ השדה כל כאשר אחד, של

 מילה. לבזבז כדאי לא מוצלח הלא הרוב
 וחיים מוצלחות הלא את מוצאים אלה

באושר.
ל ומעדיפה לפשרות, מוכנה שלא נערה

 נודניק איזה עם לצאת מאשר בבית שבת
 היא לה. ורע בודדה היא בבית. יושבת —

 ולו בעיניה, חן שימצא מישהו מחפשת
אפ לא שהתיקווה לעצמה להוכיח כדי רק
 פוגשת, היא אשר כאלה. יש ושעוד סה׳

 בה שמעורר גבר רבים, חיפושים אחרי
 תוותר לא — לה נעימה ושחברתו ענין
בקלות. עליו

 אחרי הזה הגבר את פוגשת היא אם
ל הליכה או בבית ישיבה של שבועות
 את פוגשת היא אם — חברות עם קולנוע

מוצל לא פגישות של סידרה אחרי הגבר
 עליו תוותר לא היא — אחרים עם חות

נשוי. שהוא למרות
— מידה באותה אותו מושכת היא אם

 שהוא למרות עליה, הוא גם יוותר לא
נשוי.
— סופו אשר סיפור, של ראשיתו וזו

עצוב. תמיד הוא — שיהיה מה יהיה

 מבינה לא אשתי
ז״ל אותי______

ב י ש חו הקלאסית שהאימרה ש
ב עדיין אותי הבינה לא אישתי

נאיבי. סתם הוא שימוש,
 להגיד מזמן כבר הפסיקו הגברים

יו הרבה שיטה מצאו הם כאלה. דברים
החדי השיטה בעזרת ויעילה. מחוכמת תר
ה רגשי את אחת בבת מחסלים הם שה

 שהמאהבת האפשרות וגם שלהם אשמה
בטענות. כך אחר אליהם תבוא
ה באיבוד להסתכן בלי — זאת כל

מאהבת.
סוע התעלסות אחרי כך: עובדת השיטה

 אל מלב חמימה שיחה פלוס במיוחד רת
 בתיקרה נועץ נוע, בלי הנשוי שוכב לב,

 שבתוכו חסר־הבעה ובקול פאתטי, מבט
אומר: הוא סבל של קלילה נימה שזורה
 ממנה אתגרש ולא אשתי את אוהב ״אני

לעולם.״
 ואז עמוקה, דממה של שניות שלוש

 לתיך מסתכל אהובתו, לעבר פונה הוא
 את ברוך מלטף קץ, אין באהבת עיניה

 לחזה ניצמד פתאומית ובתנועה שערה,
 אני אותך!!! אוהב אני ואומר: עיוור בייאוש

מעניקה את בלעדייך!!! לחיות יכול לא


