
)14 מעמוד (המשך
 רוצה הפרה לינוק, רוצה שהעגל ממה

 הם כאשר שהרי להם, מתאימה להניק״
 ומפורטים, ארוכים הסבריהם מסבירים,

הפו עצמם. על חוזרים אפילו ופעמים
 שהיא מפני אולי אותם, מושכת ליטיקה
 שילשו!. וגם דיבור גם בתוכה מגלמת
 זאת. מוכיח — אריה — פרם שימעון

 ילד בהיותו שכבר מספר, עצמו הוא
התפ ואת השילטון את עצמו על קיבל

 למד. שבה כיתה בכל הציבוריים קידים
 בזל בני של הטיבעי המאפיין אינו הוא
המש חזקים עקרביים יסודות בגלל זה,

האס במפה והמופיעים עליו, פיעים
 בפני מופיע הוא כאשר שלו. טרולוגית

 היציב, ומבטו משתנה לא הבעתו קהל,
מת דורס), (עוף פרס של מבט המזכיר

 לאריה. מאשר עקרב למזל יותר קשר
 ״ארית שהוא בגין, למנחם בהשוואה
זו וכולו אור מתמלאות פניו אמיתי״,

קהל. בפני ניצב הוא כאשר הר
 התנשאות של שילוב קיים באריות

 רגישים מאוד הם במייוחד. פגיע ואגו
מעריכים כשלא ונפגעים עצמם, לגבי

 להרשים הצורן ונדיבותם. חוכמתם את
 את מייד מסגיר שהוא עד חזק, כה
 המתלבשת אשה רואים כאשר המזל. בן

 את מושכת והתנהגותה מייוחדת, בצורה
 בצורה המתנהג גבר כשרואים או העין,
 הראשון החשד בלתי״שיגרתית, מאוד

אריה. :הוא
בגו ביותר הפגיע המקום הוא לבם

 איכפת ללב״, ״לוקחים הם לכן פם,
 בסביבתם סובלים אנשים כאשר להם
 והנשמה. הלב כל עם לעזור, מוכנים והם

מסיי הם שלהם באלה יזלזלו לא לעולם
 כבוד-מל- להם יתנו הם ההיפן, עים,
 אליהם. מקורבים היותם בזכות כים,
 אריות דבר, בכל מערבים הם הרגשות את

 סובלים הם ליבם, את ״חשים״ רבים
 הגב גם קשות. או קלות ממחלות־לב

 מהלכים הם אצלם. רגיש מקום הוא
 להם מציק גבם ,אן וגאים זקופי־קומה

לעיתים־קרובות. וכואב
 החום, האריות. כמו אין — באהבה

 וכן מהם הקורנים וההתלהבות הלהט
לבני־זוגם, מעניקים שהם הרגשות שפע

 חשוב רבים. אנשים אליהם מושכים
 כלשהי, עמדה בעל יהיה שבן־זוגם להם

מי מבחינה גם בו. להתגאות ושיוכלו
גור מקרינים, שהם והחום האש — נית

טו חמים, מאהבים שיהיו להם מים
 מי ומעוף. דימיון ומלאי נילהבים בים,

 שנכווה מי ז אלה לתכונות ימשן לא
 להינתק יוכל לא באש־אהבתם פעם

 בחיי-הני- משברים צצים לעיתים מהם.
 כבודם־העצ־ כאשר וזאת שלהם, שואין

 להתייחס לדעת בן־זוגם על נפגע. מי
 פעם, מדי שבחים לחלק בכבוד, אליהם
 החופש צעדיהם. את להצר לא ובעיקר

 לשלול וכשמנסים זה, מזל לבן נחוץ
 אריה נעלם. פשוט הוא חרותו את ממנו
 למישפח- ממנו מסור אין חופשי, החש

 אליהם, וקשור אוהב הוא ילדיו את תו.
 יכול לא הוא הפינוק. הוא חסרונו אך

 ולמעשה ילדיו, של בקשה לכל לסרב
ב לשלוט שמסוגל היחידי הוא הילד

 את רק לא ילדים, אוהב אריה אריה.

 מורים ליבו. את מרבן ילד כל ילדיו.
זאת. מוכיחים זה במזל רבים וגננות

כאריות. בזבזנים אין ממון בענייני

ב מצוי שהכסף ההרגשה להם חשובה
 בתי- במיסעדות, אותו יבזבזו והם שפע,
 בתי״אופ- אירועי־ספורט, הימורים, קפה,

לפ ;חברים על וגם יצירות־אמנות, נה,
 נדי״ מיקריים. מכרים על אפילו עמים

 מתנות להעניק אותם מביאה בות־ליבם
 אינם הם ריק נשאר כיסם וכאשר בשפע,

 הוא שלמחרת משוכנעים הם דואגים,
 את ימחיש קטן סיפור מחדש. יתמלא

 בספרייה, בהיותי :מכל יותר בזבזנותם
 שיחה אוזני קלטה ספר, אחרי בחיפושי

 דרשה היא הספרית. לבין אריה ילד בין
 על לירות שתי בסך קנס שישלם ממנו

 הקטן האריה בזמן. הספר החזרת אי
תמי ובפנים לירות, עשר של שטר הוציא

ה את לן ותשמרי ״קחי, אמר: מות
עודף."

המנצ הם אצלנו מפורסמים אריות
 העיתונאי פוס, ולוקאס רודן מנדי חים

 אבי- שלמה הפרופסור נקדימון, שלמה
 בני והשדרנים אופק, אברהם הצייר נרי.

יונג, קרל :ובעולם בן״ארי. וגד הנדל,
 פידל מוסוליני, בניטו בונפרטה, נפוליון
היצ׳קוק. ואלפרד קסטרו
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