
ט סיו
 כדי לשם הלכה החברה למסיבה. סיבה התוכנית של להקלטה חברה ליוויתי שעבר בשבוע
 ובמשך בקהל, ישבתי בסדר. שיהיה לה ולהגיד היד את לה להחזיק כדי הלכתי ואני להתראיין,

שלי. שמאל מפרופיל חלק המסך על ראו שניה רבע
 בטרוניה אמרה השניה השכנה טוב. כל־כן־ נראתי שלא השכנה לי אמרה בבוקר למחרת

 אשתו חולה. בכלל אני ואולי חיוורת, מאוד שהייתי האיש לי אמר במכולת אותי. ראו שבקושי
שפתון. קצת לשים צריכה שהייתי אמרה

 לי אמרו במערכת זוכרת. לא שאני דברים המון אנשים המון עוד לי אמרו ברחוב אחריכן־
התכוונו. הם למה הסביר ההמשך וחוסר אותך...' ״ראינו אנשים: שלושה

 למיספרה, קודם ללכת אדאג הבאה שבפעם ואמרה מירושלים שלי הדודה טילפנה בערב
 יחסי. באופן די־כסדר, הייתי שדווקא אמר הדודה של ובעלה

אתכם? שאלתי אני תגידו,

 במרוום
לאומי שרות

 אזרחי מודיעין חברת שעשתה במחקר
 מה־ 37$מ־ שיותר הוכח פרדייז, חברת עבור

 שנים 10 בני מיזרנים על ישנים אוכלוסיה
ומעלה.

 לבעלי לעזור מבקשים פרדייז חברת מומחי
 כדי בהם לטפל תוצרת) הישנים(סכל המיזרנים
 גם יקבל טיפול שאותו כמובן ימים. שיאריכו

 היטב. לשמרו כדי שקניתם, החדש המיזרן
הצעותיהם: הנה

 לא אך מדי־פעם, המיזרן את לאוורר יש •
שמתחת. הספוגי ולחומר לבד מזיקה זו !בשמש.

 מדי־פעם, המיזרן את להפוך מאוד רצוי •
 כך המיטה. גבי על כיוונו את לשנות וכמו״כן
 על־פני המשתמש של הגוף עומס יתחלק
מסויים. במקום שקיעה ותימנע כולו, השטח
 על־ ילדים של השתוללות למנוע חשוב •

הקפיצים. את להרוס עלולה זו המיזרן. גבי
 כגון קשה, מישטח על מונח המיזרן אם •

 משטח עדיף כשלעצמו, רצוי לא (עניין עץ
 עלולים אלה איוורור. בפיתחי צורך אין קפיצי),
 בליטות ליצור פני־המיזרן, את ולקלקל לעוות

 יש הנחוץ האיוורור את הקפיצים. את ולקלקל
 ו/או המיזרן, הפיכת באמצעות כאמור, לבצע,
מאוורר. במקום הנחתו
 המיזרן, פני על כותנה פד לפרוש רצוי •
 כתוצאה לחות, מעבר ימנע הדבר לסדין. מתחת
המיזרן. תוך אל מזיעה,
 רק אלא במים, מיזרן לנקות אין •

יבש. ניקוי באמצעות
 שונה. אורך־חיים מיזרן לכל לבסוף, •

 בתי־המלון עבור מחייב כתקן שנקבע הממוצע
 לילות־שינה. 2800כ־ עד הוא בארצות־הברית

הנדר רמת״השרות בשל מאוד, מחמיר זה תקן
 להחזיק יכול ממוצע צרכן מבית־מלון. שת

לערך. שנה 12 עד 10כ־ היטב) מיזרן(מתוחזק

שוחד הצעת
 לעיריית בקשה הגשתי ינואר בחודש 7ב־

 הפרטית. בדירתי שינוי לי לאשר תל־אביב
 את להגדיל מבקשת שאני בכך מתבטא השינוי

 בסך־ שלי, המירפסת חשבון על חדר־הילדים
תרשים). (ראה מרובעים מטרים שני הכל

 אינו הרישיון אלה, שורות לכתיבת עד
בידי.

 לעשות מוכן בעיריה בכיר פקיד איזה אולי
 כאן, מתחייבת אני בתמורה פרוטקציה? לי

 העלבונות התלאות, סיפור פירסום שבעת
 לא הרישיון, להשגת בדרך הכספיות וההוצאות
 שאני כפי ומגעילות, גסות במילים אשתמש

 לעשות. משתוקקת
לתרשים: הסכרים

 המרוסק הקו הקיים, הקיר הוא השלם הקו
לבנות. שצריך החדש הקיר הוא

שאלות1
ותשובות

 השנה התחיל לוין אילנה הקוראה של הילד
 אילנה לו מכינה יום כל לבית־הספר. ללכת
 בטענה אותו, אוכל לא הילד יום וכל כריך

 מיכתב לי שלחה אילנה משעמם. שלו ׳שהכריך
 בתוך העניין את לה אפתור שאני כדי ס־או־ס,
 הסנד־ בתוך לשים אפשר מה בנה. של הכריך

 שואלת צהובה? גבינה או מנקניק חוץ ביץ׳
אילנה.

 מארוחת־ערב), (שנשאר ביצים סלט אפשר
 אבוקדו, מימרח אפשר טונה, סלט אפשר
כבד, מימרח ריבה, ואפשר שוקולד, מימרח

מתנה
רכה

 לגיל תקליט־ילדים אף בבית לי אין הבר
 נמצאים מזמן כבר שלי הילדים שני כי הרך,
 הרן־ מהסוג התקליטים כל ואת הקשה, בגיל

הסמוך. לגן־הילדים בשימחה העברתי
 עשרות את אשכח לא לעולם אני אבל

 במשך הפטפון על מסתובבים שהיו התקליטים
 הרכים לילדים ומשמיעים ביום, רבות שעות

 יונתן הקטן, השפן את ההרוסים) (ולהוריהם
 עוגה עוגה אווירון, אלינו רד נד, נד הקטן,

 שרצה מי כל לפני התלוננתי, אז כבר ודומיהם.
 קטן הוא שירי־הקטנים שמיבחר לשמוע,
 הפרטיים ילדיי את העברתי מאוד מהר ביותר.

 הקלאסית, המוסיקה על הסיפורים לתקליטי
 בעניין שליטה איבדתי בערך, 6 בגיל כך, ואחר
 שלפי דברים לשמוע עברו מרצונם, והם, הזה

להם. יפה השתיקה רעתי
 של פעוטות תקליט אור ראה אלה בימים

 בתקליט בעיניי שנפלא מה סי־בי־אס. חברת
 עוגה עוד לא השירים. של הבחירה הוא הזה

 מתי של בן כמו נפלאים שירים אלא עוגה,
 זהבה, הבובה רביץ, יהודית סגור גן כספי,

 שגם שירים ועוד בגן יפה הכי הילדה
מהם. ליהנות יכולים מבוגרים

 גם מתכוונים הקלטות צמד או התקליט
 זה אבל ב; הא׳ אותיות את הילד את ללמד
 זאת, בכל משהו, הרי חשוב. פחות לי נראה
לבתי־הספר. להשאיר צריך

 אותו מגיש אתה שכאשר תקליט, זהו
מתבייש. לא אתה גם — קטן לילד כמתנה

בן־יהודה פינת
 מעולם מהן שחלק חורף, של מילים הפעם

שמעתי. לא
 דברו חורף, בגדי לקנות לחנות כשתלכו

עברית:
 סוודר. במקום סורגה אימת
 לצוואר. צעיף במקום סודר אימרו
 של. במקום רדיד אימרו
 בטלדרס. במקום מותנית אימרו
 קרדיגן. במקום מיקטורה אימרו

 וסט. במקום לסוטה ואימרו
 המילים, לפי יבין החנות שבעל להיות יכול
 הנחה. לכם ויתן מהרחוב, אנשים לא שאתם
לנסות. שווה

 נחת
נו־שסגדות

 הרוח עם מייד ממוצעת, אשה כל כמו
 ומורידה כיסא על מטפסת אני בחוץ, הראשונה
 במקום אותם ושמה ביגדי־החורף את מלמעלה

 אני ככה להיפך. כמובן וגם ביגדי־הקיץ, של
 הבגדים השנים במשך בשנה. פעמיים עושה

 שלא לאנשים במתנה ניתנים חלקם משתנים.
 הולכים חלקם באשפה, נזרקים חלקם גדלו,

 זה כל אפשר!). הכל שלי הילדים לאיבוד(אצל
 אחת חבילה רק משעמם. יהיה שלא כדי

 מבלי למקום ממקום בשנה פעמיים מועברת
 הצעיפים חבילת היא זאת תוכן. לשנות

 זורקות אלגנטיות שנשים מהסוג והמיטפחות
 או כתפיהן על לצווארן, מסביב בנון־שלנטיות

וכו׳. וכו׳ למותניים מסביב
במיוחד, אלגנטית אשה אינני כידוע, אני,

 אבל סובלת. אינני נון־שלנטיות מתנועות וגם
 לציבור כנראה ידועות לא אלה עובדות שתי

 לכל לי לקנות ממשיכים הם כן ועל הרחב,
 מיטפחונת או קטן שאלצ׳יק איזה הזדמנות
 אצלי התאספו ככה יפה. צעיפון או חמודה,

 וכל וצבע, גזע מין, מכל מיטפחות 40כ־ בבית
 לקומה יורדות הן שבחורף בזה מסתכם תפקידן

השניה. לקומה ובקיץ הארון של הראשונה
 רדיקאלי שינוי על החלטה מתוך הפעם,

הבד חתיכות כל את לאסוף החלטתי בחיי,

י מ # :

 פרוסות בתוספת לבנה וגבינה חביתה, ואפשר
 אפשר חמאת־בוטנים, אפשר ומלפפון, עגבניה

 על אנשובי מימרח אפשר קשה, וביצה מיונז
 דברים. המון עוד ואפשר חמאה,

לאמא לטלפז לד מציעה אני הכי־הכי אבל

 .ן מה אצלה ולברר בנך, של הכי״טוב החבר של
 לי ברור הסנדביץ׳. בתוך שלה לילד שמה היא

 שיש מה אוהב פשוט כולם, כמו שלך, שהילד
לאחרים.
כספית.) תמורה ללא אישי. (ידע
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 ילדים ועל צעירים על לכתוב מספיק די,
 דרכם. בתחילת וגברברים צעירות ועקרות־בית

 שהסתיו לאלה גם מילה להקדיש ושם פה צריך
חסותו. את עליהם פרש כבר

 למה הבנתי לא פעם אף אישי באופן אני
 להם יש וסוף־סוף מזלם, להם שהתמזל אנשים

 מאחר אבל אותו. לצבוע רוצים שיער־שיבה,
בחיים, מבינה לא שאני היחידי הדבר לא שזה

 החושבות המאפירות, לגברות הודעה הנה
 תהליך את להן יעצרו לבנות לא ששערות

ההזדקנות.
 ואומרים ,2000 גריישן ליידי לזה קוראים

 את לשיער מחזיר צבע) (שאיננו שהחומר לי
שבו שלושה של טיפול אחרי הטיבעי ציבעו
 בחומר השיער הרטבת הוא כולו הטיפול עות.
בשבוע. פעמיים וסירוקו, הנ׳ל

 לקנות ואפשר שקל, 11,867 הבקבוק מחיר
אחרות. ובחנויות בבתי־המירקחת אותו

 מזמן. קיים כבר לגברים תכשיר אותו אגב,
 לנשים החומר בין ההבדל מה מבינה לא אני

 הפיגמנטים האם השם. מלבד לגברים והחומר
לנקבה? זכר בין להבדיל יודעים

♦  ♦  ♦

 לקנות ברדיו לי אומרים הזמן כל
 לכם נראה זה ביוקנעם. בריטיש־קוטג׳

הגיוני?

בסבי יהיה לא אחד וכשאף הללו, הציבעוניות
השכנים. של לזבל אותן להעיף בה,

 האמיצה, מהחלטתי מתרגשת אני בעוד
 אם מי — נכנסת לדירה בדלת. צילצול והנה
תכונו שלי(שאת השוויצרית החברה — לא?
בעבר). פירטתי כבר החסכניות תיה

ש במילה להזכיר אפילו יכולתי שלא ברור
 של בהבזק אבל בזבל, דברים לזרוק הולכת אני

 לי שיש לה אמרתי מהכלל יוצאת נדיבות־לב
 לחיקה שפכתי ומייד בשבילה, נהדרת מתנה

 השתגעת?׳׳ את ״במתנה? המיטפחות. 40 כל את
 שהם רק שלא מסתבר החסכנית. לעברי שאגה

 אוהבים לא גם הם החסכונים, לתת, אוהבים לא
לקבל.
 וחצי וחוט מחט לה שאתן ממני ביקשה היא

שלושתם. את לה נתתי שקט. שעה
 המגעילות, הכריות כל היו שעה חצי אחרי
 משי בבדי מצופות שלי, והמוכתמות הישנות

 עבודה בחומר, חיסכון אמיתי, יופי ציבעוניים.
 לבקש אפשר ישראל. לעם ותיפארת עצמית
יותר?




