
1 לא לגברים! לא לגברים! לא להבו■□! לא לגברים! ל*ו לגברים!

 וכל ברודי, התרגש. דווקא מישחק. ראה
 מהמורים. לא הוא כבר. אמרתי אבל זה.

 ״רק הסביר לבד״ גילעדי את ״להפקיר
 אותו החזיק !״אצלי לא עיניים, שתי עם

 איתו נכנס גדולה. תל־אביב כי ביד, חזק
 כיוון הכיסא, על אותו הושיב האולם, עד
 לעם שיסביר איפה מן המיקרופון, את לו

 כל־מה־שהוא־ למסה שטקר עם המחובר
ה הפופו לקח רצה־לדעת־אבל־התבייש.

ה' על ממש אותו ושם פרטי,  של סימן י
יאבד. אלכס אם התמצאות,

 לא אם מילה. אדבר לא המישחק על
 דדה אפשר הארגז, על עומד ברודי טל
לבוא. לא גם

 האופקיים, הענפים בכל הקיצר, —
 הכדורסל־שמאונך, אבל חזק, איש נלסון

 לאלכס, האחריות לא אם חלש. צד זה
 בדודי, טל עם החלק בכפר. נשאר היה
 עמדו ביד השערות כל חזק. מיספר היה

ך אחר דקות. עשרים  הפסיק חלש, נהיה כ
 מדרדר הכובע, עם נלסון שם ישב האקשן.
ויסקי- מאמפולות משקה, אחר משקה,

 זדונית מחשבה הוינקר. כנראה זה —
 בהזדמנות בתי, את ללמד בראשי עולה

 בו קטן, בענף גם להשתמש הראשונה,
 הנסיעה. לזרוז הסבתא באחורי תדקור

 הבלתי־אפש־ האמא מזה, שגם בטוחה אני
 שכאשר מאוד מעניין תתמוגג. שלי רית

 מבקשת לא ילדתי בסביבה, לא הסבתא
 שחשוד מה בכלל, שכאלה הסעות ממני
העגל לא — של קלאסי כמקרה מאוד עלי
 על כלום שום לרמוז לי אסור אבל —

ההקרבה. כל את לסבתא יהרוס זה כי כך,
 מעדיפה היא איתי, נמצאת הילדה כאשר

 בדיוק, לא אומרת זאת לבד. ללכת דווקא
 במסלול שלה הטיול עגלת את לדחוף אלא

 הס שכן, מה הבית. כל לאורך חתחתים
 כלשהו, בקיר נתקעת העגלה אם וחלילה

 ומיד. תיכף החוצה יוצא המישפהתי המזג
 נושך הזה, הקצר אדם הבן שלי, הבת

 בחמת שלו הלפתע־לא־נוסעת העגלה את
 הראש את כך כדי תוך מנידה וגם זעם,

 ששיניה ולמרות מאמץ. של מטורף ברעד
 בד־ברזנט, שכבות דרך לעבור חייבות
 אלומיניום, ושילדת עבה, גומאויר ריפוד

נפגשות. הן בנשיכה. נפגשות הן
 המזועזע. האבא לכיוונה מורה ״בבקשה״

״מדוייק !שלה האמא כמו ״בדיוק '  האמא .
 צלילת לפני שנייה רק אותו אומדת שלה

 לו יש כבר יותר, מאוחר ורגע הקרב,
לקביעתו. הוכחות

 מועד, בעוד איזה־מזל, שהכין שעודחירום
 אומר, מה הפרטיים. המיתקנים לחיזוק

 כל אותו. שיגעו ווללה אלה. אותו שגעו
 שמאלה ימינה צריך היה שלו הראש הזמן

 על ממש כשיושבים כי שמאלה, ימינה
 עייפו עיניים. להזיז מספיק לא המיגרש,

 רחמנות. בלי לו, עייפו אלה, העין את לו
 לשעמם. התחיל אפשר. כבר כמה טוב
 התחיל נשאר. לא הוא — האחריות לא אם

 גופייה. לבש גופייה, הוריד בגוף. לו לגרד
 הזמן וכל מלהשתין, חזר להשתין, הלך
 פתאום כמה. כמה בשרוול לאלכם סחב
 !״תראה תראה תראה ״תראה תגלית. גילה

 ד,מצפ־ באורות ״׳סתכל להשתגע. התחיל
!צפצפים ! !שם גם לראות אפשר ! !  ״ !
 כשליד מעניין לו היה פעם עוד כך אחר

 קשה ביציע. אנשים גילה הוא התיקרה,
 כולם בעסק. להיות בלי שעתיים, לשבת

 אבל זז. לא הזמן אצלו ורק מתרגשים,
 מותח. רגע בא סוף וסוף אלוהים, יש

 עונשין. זריקות לזרוק קיבל מהאויב אחד
ההפ בשביל אימים, שריקות שם התחילו

 קליטה תהיה שלא באטמוספרה, רעות
בינ לקח המילואים, משחקני אחד בסל.
 לא נלסון לשתות. והתחיל קר, קל תיים
 סוף סוף זה. את לראות שלא היה יכול
 צרחו־על- כולם מוכר. דבר זיהה הוא

!בוז הגולית ! !בוז ! !  עם אחד ורק !
 ריאות: במלוא צרח וילה, פנצ׳ו כובע

!צידנית ! !צידנית ! ! !

 אף אבל נוראות, מתרגזת הזו הילדה
 מירווח תמיד לה יש ישר. בוכה לא פעם
 ברור, מירווח וסיבתו. הבכי בין זמן

 המישפחה, כל של הנמתחת בהשתתפותה
 לפעמים הפור. יפול איך בעיניין הצופה
 ואז מעניין, משהו קורה זה זמן בפרק
עוב המנועים כשכל ההמראה, לפני ממש
 אף היה לא כאילו עיניין עוזבים דים,
 לזכור יכול לא קטן. יצור זה מעודו. פעם,
 — כשלא אבל צ׳וכח. לפעמים אז הכל,
 כך אחר שפה. השמטת זה ראשון סימן

 נפשי, שוונג אוספת — בהסלמד, שאיפות
 תיק תיק חיק תיק תיק כך אחר ויבבה.

 המון עם הגרון, בתוך נשמע לא בכי תיק
 היבבה אחרי שהשקט ככל מונה. פעימות

 כי בצרות, אני יותר, ארוך הראשונה
 למען רוצחת אני ראשית רציני. העסק

 שיוקל בכדי זה שאשם. מי כל את בתי
 אני לה, גם שיוקל בכדי כך, אחר לי.

 חזק, בידיים ואיתה ליבי, אל אותה מאמצת
 עם שיער, מסמר לגובה קפיצה מבצעת
שם ישן פעם המיטה. על סמוראי נחיתת

1 החומר
כאב מפסיק

 טס מסומם, זבוב כמו בחדר שמסתחרר
 מאוויר נפוח כבלון בתזזית לפינה מפינה

 יוצר הצ׳ופצ׳יק, את לו משחררים שפתאום
הכמו והגיגיו מטורף, לולייני סילוני קו

 1 אך 1 ב״אוח מסתכמים ביותר סים
ה :אך :איי ״ !

 להתקע לא רבותי, לב שימו ראשית,
 אותה מצוי האיש המסלול. באמצע לו

אש חיפוש של בילתי-רצוני באמוק שעה
 ומקרית ראשונה והתקלות — למצבו מים
 הרשעה זו שכזה, במצב אחר, עצם בכל

בדוקה.
 לעזרתו מלבוא לנפשכם השמרו שנית,
 הצבעה ע״י האשם, חיפוש זמן בקיצור
:כסו מישפטים הדבר. בעל לעבר אמיצה

 את לתקן פעם אלף כבר לך אמרתי —״
 אם גם לרצח. הזמנה הם הזו!״ הסתימה

 שהיה ארוחה כל האחרון, החודש במשך
 בשלמותה מתנקזת היתד, — בולע האיש
 יהנה שהגוף ובכדי שבשן, הבור לתוך
 משם אותה לגרד היה צריך תזוזה, מקצת

מילה. לומר לא נא — אז גם מגרפות, עם
בבית, שיהיה לקנות זה לעשות, שכן מה

 שקוראים עסק לחניכיים, ה״גינגיזן״ ליד
שיניים״. כאב נגד ״בזק והוא ״1״ץ££! לו

 לכאב ורק אך בזאת להשתמש מותר
 בשן. חור שמחמת שיניים

שהצטבר מזון השן חור מתוך מסלקים

1 >| 1 ן י;.״■*^ןוו.<
 ז כל והמיסכן לשמיכות, מתחת שלה !אבא

 ל את לו גם לעשות שנאלצתי עד נפגע, *כד
^ ביי. ביי. הסיפור. אותו:

;פצצי
טיל כמל

 האלה הסנדלים משתפשף. מהר כך כל ולא
 על בהם לדרוך מוצלח הכי הדבר זה

 כינרת, אילת, חוף של האבנית שפת־הים
 כמו זה המקומות. שאר של הזפת וחוף

 מאות בחמש נמכר העסק יחף. ללכת
 בהוד־השרון, ביריד־המיזרח, בלבד לירות

בת״א. בכיכר-המדינה ששון, וברונלד
יפה, שקופה באריזה זה את מקבלים

 שונים, בצבעים שרוכים זוגות שלושה עם
קשירה. ואופני רעיונות עם ציבעוני ועלון

ב רק נמכר במיספרים. זה הפאשלה
.40ו־ .38 ׳,36 מידות

 גפן צמר זערערה כדורית מרטיבים בו.
 כדי המצורף בקיסם משתמשים ,£1££ב-׳<

 חור בתוך הרטובה הכדורית את לשים
 זה ברירית. לגעת שלא ומקפידים השן,
 מכה על מפסיק !אגדה הזה. העסק אגדה

 פעורים, מבורות שבא שיניים כאב כל
 ישר וקודח שמנסר קטלני, כאב אפילו
 שיניים רופא של ריח לזה יש למוח.
 נהיגה סביר, זמן פסק מאפשר וזה ממש,
ה את שיעשה הבחור עד צלול בראש

סתימה.
 האריות אחד את ראיתי עיני במו

 לעצמו גומר במערכת, משתוללים הכי
 אחת טיפה עם הקריזה, את המקום על
חומר. של

 אין ואם בבית-מירקחת, זה את קונים
 סטפורד־מילר, הוא שהיצרן הרי להשיג,
 דנטל- זה את ומייבא אנגליה, הרץ הטפילד

אביב. תל 27 קלישר דפו,

בגינאה נדפון רפי
שס וטל פה סל

 מפסיקים ו ׳8
 שיניים כאב

מכה ער
 פלא חומר על כתבתי זמן הרבה לפני
 בכל נפשות מציל בתור להמצא הראוי
 של אדירה נפיחות לכבות ומיועד בית,

 !(בושה שעוד למי העסק שם חניכיים.
 גינ־״ — המדור את קרא לא !)בושה

״.  מהעסק טיפות שלושים מטפטפים גיזן
 השהיה, תוך ומגרגרים, מים, כוס לתוך

נפו הדלוקים החניכיים מעל התמיסה את
 בהם, טיפול שום מאפשרים שלא חים׳

נור לא משהו זה נפוח. במצב הט כאשר
 את להשלים באה אני — הפעם מלי.
הסט.
אדם בן פתאום לראות לכם יוצא אם

בקלושמרל חדש מה

□נדלים

ב ולא בארץ, נמכרים זמן כמה מזה
 עדינים, קיץ סנדלי היאה, פופולאריות

חתיך. עירום מראה לרגל המשווים
 סולייה למעשה שהוא בסנדל, מדובר
 ועיצוב בגימור נפלא, יצוקה פלאסטית
 בלבד, שרוכים לזה שמחברים נהדרים,

חלומית. קיץ נעל לכם והרי
 פעם בכל השרוכים את להחליף ניתן
 מעדיפה זאת בכל אני אבל אחר, לצבע

הפלאס לסולייה מתמזג למראה צמידות
 כשל שקוף סגול תכלכל גוון היצוקה, טית

 כ-וון מהדימוי, להיגעל לא ונא — מדוזה
 מים, בתוך מדוזה — יודע שלא שמי

מרהיב. מראה זה
 שלא נדמה העסק, את לובשים כאשר
 מאוד, נקי כאמור העיצוב כלום. על דורכים
הרגל, כף עם נפלא הולך כזה. ״חכם״


