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רגליים אנרגיית
 ״קיצוצים״. למושג מצולמות הגדרות כמה הבאתי שעבר בשבוע
 התמונות שכל לכם לספר צריך שהיה הקטע את קיצצתי הרבה בלהיטותי

יותר. טובים לחיים קטלוג ששמה אנגלית מחוברת נלקחו
לחיסכון מהכלל דופן יוצאת הצעה הנה הקטלוג, את מזכירים כבר ואם

הוי ענתיקות חידוש
 שיש אנשים בכלל מכירה לא אישית, אני

 אם כאלה. כמה שיש שמעתי אבל בנות, להם
 ילד בבית אצלכם יש ואמנם נכונה היא השמועה

חיוך ועם ארוכות שערות עם נקבה, ממין

 שלכם, הבריאות לריצת לרחובות ויוצאים בבוקר קמים כשאתם באנרגיה.
 והקציפו המתוקה השמנת את קחו אורחים. לכם יש שבערב תשכחו אל

 היום אנרגיה בתמונה. הנראה הנייד ההקצפה במיתקן ריצה, כדי תוך אותה
רצה. היא ברגל. הולכת לא

 לכם תדעו ועדינות, טובים נימוסים ועם מלאכי
 אני החינוך, בגלל אבל מקינאה, מתה שאני

זה. את להראות לא משתדלת
 לחדש איך מצויין, רעיון גנבתי בשבילכם

 היא שלו היחידה שהבעיה וטוב, ישן סוודר
 ותיראו בתמונה הביטו הנה, מהאף״. ״יצא שהוא

 יפה כזה כיס מין שעה, בחצי לסרוג שאפשר ■
 לחבר סרוגה ובשרשרת מתאים, בצבע מצמר ו
 מכמה צמה לעשות גם אפשר לסוודר. אותו /
 הגב על ולתפור סרט עליה לשים צמר, חוטי 0
 יפיס חרוזים כמה לתפור גם אפשר הסוודר. של >
 על מעניינים כפתורים כמה לשים או החזית, על י־
חדש. כמעט סוודר ויש השרוולים -

מיו לי
רו! מונ לי

 שגרים חברים יש לכם גם בטח
 עצי בו שיש במקום סתם או במושב

 מוזמנים כשהם האלה, האנשים פרי.
 מייד למשל, לארוחת־ערב, אליכם

 ק״ג 15 להביא צורך מרגישים
 לימונים. ק״ג 20 או עץ, תפוחי
 אחרי אבל מצידם. יפה באמת

 הביתה הולכים הם ארוחת־הערב
 פרדס עם תקוע נשאר ואתה

במטבח.
 אבל אחרים, לחברים לחלק שאפשר נכון

 תפוחים כמה לקחת נזכר שאתה עד איכשהו,
 מתחילה הערימה הולך, שאתה מקום לכל

 המסייע פושע כמו מרגיש ואתה להירקב
פירות. להשמדת
 ק״ג 20 מחבר קיבלתי שבועיים לפני

 בעצמי אכלתי שלוש חילקתי, חלק אשכוליות.
 במקרר הירקות של במגירה אצלי נמצא והשאר
אי־נוחיות? שזו איתי תסכימו לגואל. ומחכה

 מגירת את סותמות האשכוליות ובעוד
 טובה חברה ונכנסת צילצול נשמע שלי, הירקות

 דווקא ביד. לימונים ק״ג 5ו״ הפנים על חיוך עם
 שהיא האמנתי לא אינטליגנטית, מאוד בחורה
 הלימונים את מניחה היא כזה. דבר לי תעשה

לי: אומרת וככה.היא השולחן על
 הורידה רובינשטיין, אירמה שלי, ״השכנה

 לי ונתנה שלה הלימון מעץ גדולים ענפים כמה
 היא רובינשטיין, אירמה אבל לימונים. ק״ג 10

 נתנה גם היא הפרי עם ויחד חכמה עקרת־בית
 שלא כדי איתם, לעשות מה עצום רעיון לי

הלימונים, כל את קחי בבית. עצם כמו ייתקעו

 המיכל את הזה במיץ ומלאי מיץ מהם עשי
 יהיה כשהמיץ למחרת, קרח. קוביות לעשיית

 אותן והעבירי הקוביות את הוציאי לגמרי, קפוא
 ומאותו לפריזר. ובחזרה פלסטיק שקית לתוך
 טבעי, לימון מיץ צריכה כשאת והלאה היום

אחד." לימון ששווה אחת קוביה הפשירי
 הצליח עשיתי. וככה חברתי לי אמרה ככה

למשוער. מעל
 הלימונים בעד רובינשטיין גברת לך תודה

 פטנטים עוד לך יהיו אם המבריק. הרעיון ובעד
כאן. אנחנו — כאלה

 להרגיש בשביל הבן־אדם צריך מעט כמה
 ועל חוכמתו על לפעמים, מנופח, ואפילו גאה

שאיננה. ידענותו
 עצמו עם עושה אחד, בוקר קם בן־אדם

 13 את דף של אחד צד על רושם חשבון־נפש,
 רושם הוא השני ובצד מבין הוא שבהם הדברים

 מושג, לו אין שבהם הדברים 2340 את
 של שבמקום כאלה יש תמיד מאושר. והבן־אדם

.0 אצלם רשום 13ה־
 שואל מישהו ופיתאום הימים, עוברים ככה

 יוצאת ואיכשהו 2340ה־ מתחום שאלה אותך
 הבן־אדם תיכף חכמה. תשובה במיקרה, לך,

 השני הצד ועל 14 הדף של אחד צד על רושם
.2339 רושם הוא

 המקום זה עיתונאי במיקרה אתה ואם
 של יחסי־הציבור אנשי לתמונה שניכנסים

 הכושר ואת עצמם את להוכיח שבשביל חברות,
 יודע שאתה קרדיט לך לתת מוכנים הם שלהם,

 כל על מעניינת דעה לך ויש בכל, מבין הכל,
 למשל כמו מוצר, איזה לך שולחים הם דבר.

 והריח השמפו את מנסה אתה לשערות. שמפו
 נדמה פיתאום וגם בעיניך חן מוצא שלו

 הבן־אדם מתמיד. מבריקות יותר שהשערות
 כותב בעיתון, חללים למלא זה שלו שהמיקצוע

 מופיעים חשבון־הנפש של הדף ועל השמפו על
.2338 לעומת 15 המיספרים פיתאום
 לך שולחים אותך. לנסות ממשיכים והם
 אנשים עם אותך ומפגישים ותקליטים ספרים
 לחכמים עצמם את חושבים הם שגם אחרים

 את למלא צריך כי הכל, על כותב ואתה גדולים.
 — מזל לך יש ואם להתפרנס, וצריך העיתון
כותב. שאתה מה את לקרוא אוהבים אנשים
 הדף על מסתכל אתה אחד בוקר פיתאוס ואז
 במקום — 630 המיספר את אחד בצד ומגלה

 מה עם לך מסתדר לא וזה .13ב־ שהתחיל
 לך שניפחו מרגיש אתה עצמך. על חושב שאתה

 ממך ועשו השכל את לך וניפחו האגו את
זה. עם לך נוח ולא לא. שאתה גדול מומחה
 לא זה השמפו על נחמד משהו כתבת אם
 כתבת ואם בקוסמטיקה, מומחה אותך עושה
 מומחה לא עוד אתה — תקליט על קולע משהו

 אותך חושבים האחרים אבוד. זה אבל למוסיקה.
 וממשיכים אליך מתייחסים הם וככה למומחה
 את עליהם שתחווה כדי דברים לך לשלוח
 וכל דעה ומחווה מנסה ואתה המלומדת. דעתך
 את מבלף קצת אתה שבעצם מרגיש הזמן

העולם.
★ ★ ★

 הגעתי אחד בוקר כי נכתב, הזה הקטע כל
 שני ובה יפה חבילה שם ומצאתי למערכת
 להיזכר יכולתי לא לי. המיועדים יין בקבוקי

 לא ולכן שעשיתי, במיוחד טוב מעשה בשום
 שעה אחרי כזה. פרס לי מגיע למה הבנתי

 את לי שלחה אליעז חברת האמת. התבררה
 אני מה ואכתוב מהם שאטעם כדי הבקבוקים

גדולה. יינות וידענית אנינת־טעם בתור חושבת
 בדיוק במשקאות מבינה אני היקרים, ידידי

 כולי המולקולות, בחקר מבינה שאני כמו
 בשבוע אלי יפנה לא וייצמן שמכון תיקווה

 המחקרים על דעתי את שאחווה כדי הבא
שלהם. האחרונים

 בסדר שזה לי תכתבו אם יקרים. קוראים
 גדולה יותר ברצינות אלי מתייחסים לא ושאתם

 לדווח אמשיך עצמי, אל מתייחסת שאני ממה
 הדבקתם כבר אם אבל חדשים. דברים על לכם

 יש — הגדולה המומחית של התווית את לי
 של החדש המשקה אגב, בעייה. ממש לכם

 והוא ותוסס מתוק הוא ולנטינה ששמו אליעז
מאוד. לי טעים

שקר 4ב־םםם דרמינית מתנה

 אבל דברים, הרבה עוד אפשר לכם, אגיד מה
בנות??? בכלל יש למי

 לי שלחו הזה הרעיון את מתנה? שוב צריכים
 מתאים מקורי, לי נראה שהוא ומפני בדואר
 בימי התרוצצויות מצריך ולא ולאשה, לגבר

 חברת לכם. גם אותו אציע הגשומים, החורף
 נייר של חבילה לכם לספק מוכנה שרדניר

 צבע בכל מעטפות 150 וכן דף) 600( מיכתבים
 רשום יהיה המעטפות ועל הנייר על שתבחרו.

 פרטים ועוד כתובתו השימחה, בעל של שמו ,
יוגש הזה העסק כל בשבילו. תבחרו שאתם ׳

לאיחסון. שתשמש קרטון באריזת
 לטלפן זה לעשות, צריכים שאתם מה כל

 את ולהזמין ,650155 טל. שרדניר לחברת
 אני וכרגיל שקל, 4000 הוא המחיר מבוקשכם.

ביוקר. או בזול זה אם יודעת לא
 לבית־הדפוס גשו נבונים, כצרכנים אתם, לכן

 אצלם. עולה זה כמה ותבררו לכם, קרוב הכי
 תזכרו אבל זול, שהכי מי אצל כמובן, תזמינו,

ממני. בא כזאת מקורית למתנה שהרעיון




