
 עצמה. גישה באותה אלה דחפים שני אל מתייחם האיש
 מיובאות פטריות המלצרית מידי לקבל המתעקש הבחור

 לארוחת־ צרפתיים שבלולים וממולאות מהמזרח־הרחוק
 למאוד עד ומוזרות מתוחכמות תביעות להציג עשוי הערב,
במיטה. יותר, מאוחרת בשעה

 — לארוחתו ספאגטי בשימורי להסתפק המוכן האחר,
 אדיש בוודאי ויהיה אוכלים, זולתו או שהוא למה אדיש

 מה על לחשוב שייטרד בלא — האחרות בנסיבות גם
מרגישים. עצמו הוא אפילו או שאת

 לכם המוגש שהיין כך על בעקשנות העומד המחזר
 פארג־ מעלות ושבע בחמישים בדיוק מצונן יהיה לשולחן

 וכן מעלות ותשע מאה על יעלה לא המרק שחום הייט,
 בריצה לילותיו את לבטח מבלה — הלאה וכן הלאה

 במקום חלונות, פותח או סוגר כשהוא הבית, על־פני
להשלים. עליו שהיה חיוני יותר הרבה משהו לבצע

ס א ס ה חני  לגבר אלה מיג
ת! מוגזמים, איגס מ א ב

 ופסי- אחיות־רחמניות מורים, אמהות, דרבא,
הנו שאלה הרבה שנים לפני למדו כבר כיאטרים, <£
 לא מציאותי באורח מתנהגים לשבוע־רצון, ביותר חים
 עם החיים. שטחי יתר בכל גם אלא השולחן, ליד רק

הסעודה. אחרי גם לבלות ונעים קל הללו
 מנהגי — הוא אחריו לעקוב לך שכדאי אחר נושא
 לטוב הגזמה, כל זה במישור גם הבחור. של השולחן

 לב תשימי לא ואם לגביך, אדום אור מהווה לרע, או
 שלוש בדבר לחוש תיאלצי איתו, הראשונה בארוחה לכך

י ביום, פעמים ר ח  האצבעות קינוח לו. שתינשאי א
 וחיטוט פעור, בפה אכילה השולחן, במפת הסכו׳׳ם וכלי

 לתופעות והבטחות סימנים הם אלה כל — בשיניים
למענך. שומר שהברנש גסות יותר הרבה

ת הם מה תו או ם ה אחרי  ה
ת הגבר מגלה שבאמצעותם  א

תיו! תבונו
 דווקא לאו :משהו לך אומרת שלו מכונית ך•

 הרכב כלי של החיצוני המראה — אלא והמחיר, הדגם 1 1
בה. נוהג שהוא והצורה

 אופי על מרמזת ומרופטת, מוזנחת מאובקת, מכונית
 בלתי ובלמים גמירה עד אכולים צמיגים ומרושל. אדיש

באמ וזילזול אחריות חוסר על הם אף מוכיחים יעילים
 חשובה נהיגתו דרך אולם המינימאליים. הבטיחות צעי

מכל. יותר
 כשהוא בחייו ביותר הרבה העוצמה על חולש האדם

 מופעלת טונות, שתי כמעט שמשקלה מכונית מתניע
 קילומטר מאה ועושה סוס, כוחות וארבעה בשלושים

 הוא בה הצורה כלי־רכב. הדחוס כביש על־פני בשעה
 להראות עשויה זו בעוצמה בשימוש מזלזל, או מקפיד,

באשתו. ינהג בה הדרך על
 הנהגים כל עם גידופים דו־קרב המקיים הטיפוס

 דוגמה לידו היושבת לבחורה מעניק בכביש, האחרים
 בפראות הנוהגים לאשה. לו כשתהיה לה שצפוי למה

 והם בחייהם, תלאות די כנראה, ידעו, לא מרוסנת בלתי
 ומהווים שיער, מסמרות מוות סכנות לעצמם מבקשים
ממושך. לקשר־נישואין ביותר גרועים מועמדים

 עד ומסור קפדני טיפול שלו למכונית המעניק הבחור
 ומוכן שבוע מדי חדש צעצוע לה קונה פאטישיזם, כדי

 הנכון, אל סוגד, — ביופייה פגיעה כל על דם לשפוך
להת תוכל לא ממוצעת בחורה אשה. שאיננה לאלילה

מפלטים. ארבעה עם כזה, חדיש במנוע חרות
 האוסף הברנש או שתוי, כשהוא לנהוג המתעקש

ילדו טיפוסים שניהם — בולים כאסוף תנועה דו״חות
במחז משעשעים הם אולי כיאות. התבגרו שלא תיים
בריצות חייה את לבלות רוצה אשה איזו אבל — רים
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בן דיד״וו ד״ר רו
 בעלה את לשחרר על־מנת המישטרה לתחנות לייליות
1 בערבות

ת איזה תו ביים או  ניתן חיו
זו! בסוגייה לגלות

 צדק. או יופי קדושה, אמת איננה מכונית ך*
להס מיבצר או כלי־נשק חללית, איננה כמו־כן 1 1

 תיבת־מתכת זוהי והאכזרי. החיצון העולם מפני בו תגר
 בני- להעביר אחת: למטרה שנועדה גלגלים על מורכבת

 באותה מקווים ואנו מהירות, בייתר למקום ממקום אדם
 ברגל. לעבור עשויים שהם מכפי — בטיחות של מידה
 שלו המכונית אל ומתייחס אלה כל את המבין הגבר

מיותרות. בעיות לבת־זוגו יגרום שלא האיש הוא — כך
 לבית־מגו־ פרט המכונית: בנושא אחת נקודה עוד

ממו שאדם ביותר הגדולה הרכישה היא המכונית רים,
מכו — זאת לאור רב. ממון בה להשקיע עשוי צע

 נוהג הוא מידת־תבונה באיזו עליו מעידה הגבר של ניתו
 לבקש צריכה שבחורה האינפורמציה סוג זהו בממונו.

טיבו. את להכיר כדי לה,

אם  הגבר על המזון השפעת ה
כל־כך! דגה

 ביותר היעילים האמצעים כאחד נחשד מזון ך*
 ההזנה שתנאי ככל האנושית. בהתנהגות לשליטה 1 1

 — בחייו הראשונות לחוויות־התזונה במהותם מתקרבים
 האמוציונאליים לדחפיו הנכנע האיש של תלותו תגדל כן

 — לגביו חיונית להיעשות המבקשת האשד. העמוקים.
 — האחרון בנשק ולהסתייע הבלמים כל את להתיר יכולה
. חלב

חלב! המיוחד מה ב
 אדמות עלי שלו הראשון מהרגע :פשטות ף

 מכל. והחשוב הראשוני החיים כעסים החלב מופיע ■1
 — מהעז או מהפרה אמו, משדי אותו יונק הוא אם בין

ב ל ח  של מוחו על ועמוק־מכל עז רישום מותיר ה
 מושג של התת־הכרתית התפישה לפי האנושי. הייצור
באהבה. המשולב וההכרחי, המזין היסוד הריהו החלב,

 הבקבוק) את (או לתינוק שדיה את האם כשנתנה
 הבלתי העולם אהבתה. תחושת את כך אגב לו העניקה

מו זו זיקה החלב. בסמל כולו נשלט האדם של מודע
מש בקצפת, גלידות בחלב, למשקאות לאחר־מכן, סבת

 לקיים מוסיפים אלה כל ויין. בירה למיניהם, קלים קאות
ביומו. יום מעשה חלב־האם נושא את ולהחיות
 קילוג־ תשעים ומשקלו ושמונים מטר שקומתו הגבר

קפה־ ספל או קאפוצ׳ינו להנאתו הלוגם זה ראמים,
)34 בעמוד (המשך
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