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 מימין: בתמונה המזרון. שבתוך הבלתי־פוסקים הגלים של הגדול הסיוע סל לספר
ואליזבט. למרים היישוב מן למיטה הופך המים ומזרון — כריס כמה צבעוני, כיסוי

 הגבר את ולעורר לשוב כדי ומשונות,
הב לא הזמן, וכל שבע־המין. המודרני

מ שהסתתר מכל, הפשוט בפתרון חינו
המכ לגופם: מתחת או — לאפם תחת
מיטת־מים. שנקרא הרפואי שיר
 ב־ מיטות־המים מקלות שנה 70ש־ זה

 רוט־ חולי של כאביהם על בתי־החולים
ארוך. לזמן המאושפזים וחולים טיזם,
 שב־ בקליפורניה שנים, שבע לפני ורק

 שתורגמה — השמועה התפשטה ארה״ב,
 של שטרות להרבה מסחררת במהירות

 במים הממולאים שהמזרונים — מרשרשים
לברי גם אלא — לחולים רק לא טובים

 אף גם אלא — לבריאים סתם ולא אים.
לאוהבים. טוב יותר

 בתחום מיטת־המים של ההצלחה סוד
היו הגלית, המים בתנועת טמון האהבה

 עם פוסקת ובלתי מופלאה הרמוניה צרת
עליה. השוכבים של תנועה כל

ה במיוחד, חזק ויניל עשוי המים מזרון
 לא סיגריה גם הייסורים. בכל לשאת יכול

 על לדבר שלא חור, בו לעשות תצליח
אחרות. פעילויות

 על- ובאירופה בארה״ב שהחלה האופנה,
 על־ דווקא בישראל מתחילה צעירים, ידי
דוק עורכי־דין, הטובים. הבורגנים ידי

 הנישואין לחיי הדואגות ואמהות טורים
לקו על נמנים אלה כל — ילדיהם של

קט חנות שפתחו ומיטש, איי של חותיהם
 את מוכרים הם בה תל־אביב, בצפון נה

שלהם. המתוקים המים
 לאהבה,״ רק לא טוב ״מיטת־יהמים

 מהר, יותר עליה ״נרדמים איי. משוכנע
 רגועים.״ יותר וקמים טוב, יותר ישנים
 על לבטח יודע הוא בפסיכולוגיה, כבוגר

מדבר. הוא מה
 החק- אל להצטרף זה שנשאר, מה כל
בצורת. תהיה שלא בתפילתם לאים

 של בחנותם ניצבת הזוגית מיטת־המיםאחת בסירה שלושה
סטו צמד — ואיי מיטש השותפים, שני

 על השניים יושבים בתצלום, להישאר. והחליטו טוב, כי ראו לישראל, שהגיעו דנטים
 לשבת יכולים איש שלושים אפילו מיטש. של חברתו מרים, עם המיטה

במים. הממולא המזרון עשוי שממנו החזק הויניל את לקרוע בלי זו, מיטה על
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