
 ותמורת המלונות, מאחד מתורגמן לקחתי
 פקיד־קבלח של (כשחמשבורת דולר שני
 בכל איתו הסתובבתי ליום) כדולר היא שם

המעניינים. המקומות
 ממוסדים יותר אנשים במיזרח־הרחוק

 הדברים להם יש אבל באפריקה, מאשר
 האמיתית. הגיישה למשל להם. המיוחדים

 לכבודי לבשה והיא כזאת, אחת עם ישבתי
 ושרה ניגנה מסורתית, יפנית תילבושת

 היא התה. הכנת עם שלם טכס ועשתה
 ואחרי יפן, של ההיסטוריה על לי סיפרה

דולר. 25 וקיבלה תודה, לי אמרה שעה
 הידוע מסאג׳״ ה״בודי זה העיקר אבל

 ואוהבים נקיים מאד האנשים שם מתאילנד,
אנשים כשבאים בנהרות. אפילו להתרחץ

 המלחים סוגי כל עם ואמבטיה ומראות
והמשחות.

 שהיא אחרי מיזרון־ים. יש הריצפה על
 לך עושה היא אותך, ומסבנת מסתבנת

 מגבת עם אותך מנגבת היא אהר־כך .,מסאג
 בידיים ציפורניים לד וגוזרת מחוספסת
 לד עושה ושוב באף, ושערות וברגליים,

 אם הגדולה. המיטה על נורמלי מסאג׳
 צריך מיני, מגע רוצה אתה זה כל אחרי

הטל מצלצל שעתיים אחרי תוספת. לשלם
למטה. מחכה והקפה פון

 במיזרח-הרחוק הרבה שמסתובבים אנשים
הסתו אני קבועה. לבחורה ללכת נוהגים
 מישפחות. הרבה אצל שם וגרתי בבתי

 יחד ועבדתי שלהם התילבושת את לבשתי
ובכפר איתם, וישנתי אכלתי בשדות. איתם

 נפש לידיד השייכת חמש בת קופה ״תזה״ מעניקה לאשהקופיו! נשיקה
 יקר הוא השימפנזה קוף בתאילנד. נידח בכפר עמי של

הידידותית. הקופה עליו מתנפלת לביקור בא שעמי פעם כל מסין. ומיובא בתאילנד מציאות

סוי בית
אמידה. למישפחה

 עמי את משמש האדומה סין —קונג הונג בגבול דייגים בעיירת
 ושייך ונצריס באמבוק עשוי הבית למקום. מגיע שהוא אימת כל

במקום. מביקוריה באחד עמי של אשתו נראית המירפסת על

מת הבתים, לאחד באים הם נידח ממקום
 לתיירים הגיע גם זה כך ומשלמים. רחצים

המערביים.
ידו אישי-ציבור פגשתי בפרס כשהייתי

 במיזרח־הרחוק בכנסים שהיו מהארץ, עים
 ה״בודי על ונפלאות גיסים סיפרו והם

 וכשהגעתי הכל, לנסות חייב אני מסאג״׳.
 עוסקות המסאג/ את לנסות הלכתי לתאילנד

 את לפרנס שחייבות גרושות רק בזה
 מזורז קורם עוברות הן האמא. ואת ילדיהן

 לעבודה ונכנסות הוותיקות אחת אצל
 למצוא אפשר ביניהן נקיות. מאד הן במכון.
 הן הצורות. ובכל הגילאים בכל נשים

 חד־סיטרי, חלון בו שיש בחדר יושבות
 אבל אותן, רואה מבחוץ שהמסתכל כך
 מיספר יש אחת לכל אותו. רואות לא הן
 את בוחרים משלמים, נכנסים, החזה. על

עגולה מיטה עם לחדר ונכנסים הבחורה

 הבת, עם להתחתן לי הציעו אפילו אחד
נשוי. כבר שאני לדעת התאכזבו אבל

 מינחה ומביאים לבודהא מתפללים הם
 הזמן. כל ומסתגפים שצמים שלו, לכוהנים

 של לגיחות פעם כל נוסע אני עכשיו
 ומבקש למיזרח־הרחוק וחצי חודש עד חודש
 ואני עבודות, של מיוחדות הזמנות מהם

 באוצרות הארץ את לשטוף בעתיד מקווה
שלהם.
 בבוקר בשש אבל עצום, בלחץ אני

 שבע, עד לחכות יכול לא אני קם, כשאני
 קצת אתפנה כאשר לעבודה. אצא שאז

 הנידחים לכפרים לחזור רוצה אני מהלחץ
 אנשים חדשים, כפרים להכיר באפריקה,

 העולם, בכל חדשות ותרבויות חדשים
 הבייבי זה כי לארץ, מוצריהם את ולהביא
 שגם רוצה ואני שלי, והאהבה שלי הפרטי

האלה.״ הנהדרים הדברים את יאהבו כאן
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 9.15 — 6.30 — 3.45 :השבוע במשך
״ ארצית בכורה ה ד הו ״י בן  תל־אביב ״

9.15 — 6.30 :מוצ״ש
ההצגה! לשעות לב שימו

םבטים סרטים הפצת צוינה״" ו ס ר פ ג,ו<'ו ,

מיז מג צ
לחייך ואהבה הנאה

 ״מג־צמיד׳׳. עונדים כולו בעולם וגברים נשים מיליון 3כ־
 העמיד של סגולותיו את העריד יסאן, קיסר הירוהיטו, גם

 ההצטיינות אות את טאנאקה שיוע׳י לממציאו והעניק המגנטי
 את ומעורר ממריץ חוקים, מגנטים 6 שמכיל הצמיד היפאני.

 הרוח. מצב את ומשפר הרצון כוח את מגביר הדם, מחזור
 את היום עוד והזמן הללו היתרונות כל את לו אמץ

הרצ״ב, התלוש בעזרת ״טנ-צמיד״

 תל־אביב 22620 וגד. ״מג־צמיד״, לכבוד
 ת״א. ,89 בן־יהודה רחוב •
 ״מג־צמיד״. בבקשה אלי לשלוח נא

 * ל״י 399— של סן רצ״ב
המיותר) את (מחק דואר בשיק/המחאת

ז.......................ומשפחה שם ................ת.
ה............. מלאה. כתובת מ תי ..............ח

 אוכל מרוצה אהיה לא אם .31.1.80 לתארין עד מיוחד מחיר *
שאלות. ללא אלי יוחזר וכספי יום 14 תוך תקיו במצב להחזירו

סגור. המשרד לפנה״צ בערב. 17.00—19.00 :הקבלה שעות *
 4מ־ יאוחר לא ״מג־צמיד״ את לספק מתחייבים אנו לב! שים

 בהם שיש חריגים לעיכובים פרט הזמנתך, קבלת מיום שבועות
 בחזרה כספך את לקבל רשאי תהיה מקרה בכל עליון. כוח משום
הנ״ל. המועד לאחר 2209 הזה העולם


