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 כסוף נחשול ברסיסי רוסס
 בכנר-זעם קיפד עב שרוח
 חדל, בלב
— ואת
 סמוק-גדם אביון ילל

 אמי אינך ואת
 חידלי-הנפש מורד בנפתולי
 ארז בבקע כקרדום

 ברז אימרי נוסף
 תם עגל וכתיתות

 צ׳יפס עם
 וסלס.
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 וורדסוורת שלי
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שלום! יבוא מתי ה
 — חלום חלמתי אתמול

 !שלום שבא
 נבהלתי; ונורא

שאגדל, רוצה אני כי

 — וחייל גיבור להיות
 למילחמה, ולצאת

 וצהלה, בשימחה
 האוייבים, כל את ולהרוג

 — ערבים בכלל ישארו שלא עד
 השלום. יבוא ואז

 !אללי והצטערתי,
 בלעדי, בא שהשלום

 — פתאום והתעוררתי
חלום. רק זה כל והנה

 כ״ץ שלום צעיר) (כתב כ״ץ
כ״ץ פרדס

 שוגל אתה
משיב. המדריך

:שואל זיקפה ממושב ד. רמי
מר אני חודשים כמה ומזה ,16 בן אני
 אני בכיתה. לבנות חזקה משיכה גיש
 אני האם ולדגדג. אותן ללטף אוהב גם

לסבי?
לה עליך משיב: המדריך יורם

 בגיל לסביות שנטיות יקירי, רמי בין,
טב הן לנקבות, זכרים בין בעיקר זה,

 יעשה שהזמן להניח יש ביותר. עיות
 לביו־סכסואל תהפוך ואתה שלו, את
כולם. כמו
ב שואלת: מכיודזרע נ. ג.

 שאבר- נחמד) (דווקא אחד בן כיתתי
 הבנים כל ס״מ. 84 של באורך מינו

 טבעי. לא שזה ואומרים לו לועגים
 מבחינה מפגר הוא האם היא: שאלתי
 עדיין שהוא סיכוי יש והאם מינית,
).15 בן כבר (הוא ? יתפתח
החמו ג.נ. :משיב המדריך יורם

 חשובים נתונים מספר צירפת לא דה,
 שאלתך. על לענות קשה שבלעדיהם

 וכמה מדובר, בית־ספר באיזה :למשל
פר לנו תשלחי אס לידידך. יש רגליים

שאלתך. על לענות אשמח אלה, טים
מיד־המעביר המיואש אודי

 שנתיים ומזה ,6.5 בן אני :שואל
יו או פחות סדיר באופן מאונן שאני

מזה? להיפטר איך תר.
 ידידי, אודי :משיב המדריך יורם
ו ספורטיבית בפעילות לעסוק הרבה

תשב פתור באלגברה, עסוק נפשית.
 ידעך טבעי ובאופן שש־בש, שחק צים,

 בשמי שתופיע נערה מעצמו. העניין
 לבש הבעייה. את כליל תחסל חייך

 באמת מזה להיפטר ברצונך אם וורוד.
 ותעבור האוננות את תעזוב ובתמים,

לגרזן.
שואל: מקריית־אשך ג. תם

 ילדים באים איך :חלקים שני לשאלתי
ל לגרום עלול סיפיליס והאם לעולם,

? אימפוטנציה
 פעוטי, תם :משיב המדריך יורם

 הילדים את שמביאות הן החסידות
 הסיפי־ ,השנייה לשאלתך אשר לעולם.

 אלא מזיקה, מחלה אינו כשלעצמו ליס
 החסידות מן אחת דופק אתה כן אם

לעיל. האמורות
שו מרמת״אכיונה ה. פאני

חמו לתאומים ואם 13 בת אני אלת:
 בן עם יוצאת אני חודשים 4 מזה דים.
 לי. לעשות רוצה הזמן כל והוא אחד
מדי? צעיר לא הוא האם

מ בבעיות :משיב המדריך יורם
ה הוא הפיזיולוגי הגיל לא זה, סוג

 הרוחנית והבשלות הבגרות אלא קובע,
 חצלופ טריליבים טרלבס קריצ קריצ

!קרומפףףף שלמפוף קרצפיח

הטעויות את מצא

חשבוני שעשוע
 האחד ברזים. שני השחיר. לבריכת

וה שעות 4 במשך הבריכה את ממלא
 פתחו אחד יום שעות. 12 במשך שני
 ילדים כמה יחד. גם הברזים שני את

? הקיץ בחופשת בבריכה יטבעו

ושעשועים חידות
חידה

 פלדה כובע לראשי
 היחידה רגלי על עומד

 חסידה. ואינני
אני? מי

01.0* 1411.0(

הסבא? נעלם לאן

 נפלו במלאכתו, מאוד שמיהר כיוון תרנגולת. צייר בילבולי מר הצייר ידידנו
 את לתקן בילבולי למר ועיזרו מוחכם אימצו ילדים, דקות. טעויות 12 בציור

נכונה. הפותרים בין יוגרלו (איראניים) פרסים הטעויות.

ץ שב ה ת ר בו הג

 לדני עיזרו היער. בסבך הסבא נעלם לפתע טרף. לצוד ליער יצאו ודני סבא
 פרסי פטרוסילנון. קורט והוסיפו מילחמה בציבעי יפה ציבעוהו סבא, את למצוא
בתיאבון! נכונה. הפותרים בין יוגרלו פיתות

 לישראל הגנה צבא .1 :מאוזן
 ה־ באלף־בית פינתית אות .3 (ר״ת).
עיברי.

 למכוניות מקובל סימון .3 :מאונך
 ואין ל.. הביישן אין .4 נהיגה. ללימוד
משו / מדידה מכשיר / מל... הקפדן

״קרייזי״. ולא באנגלית גע
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