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״17 בגיל אם עצמי את רואה ״אינני נשיקה״ עד ומגיעים בנים עם יוצאת ״אני זנזונת״ שאני תאמר ״אמא

 הומור: של בקורטוב עונה הילדה
 להחליף מה, להתחתן? מה ״בשביל
 לאיזה ולבשל תחתונים לכבס מצעים,

 ילדים? לי שיעשה בהמי, גבר
 הסיפור! כל בלי ילד, יש כבר ״לי

אהיה אני א׳ בכיתה יהיה ״כשהילד

 ואמר השניים בין ביחסים להתערב
 יחסי־מין מקיים כשהו>ו שיזהר לנכדו

 וביקש עזרה הציע גם הוא הנערה. עם
בעיה. תתעורר אם אליו שיבוא מהנער
 היה זה בעיה, שיש כשהתברר אך

הלחצים התחילו ואז מדי, מאוחר כבר

 הגרושה? ואמה קטינה לתינוק ניק
 סבא, לאבא, תהפוך שהסבתא לנו נאמר

ובו׳. ודודה דוד
 ולבלות, לצאת זמן לכן יהיה ״לא

 לאסיפות־הו־ קטנה ילדה תלך ואיך
לילדה?״ ׳אמא׳ יקרא הוא והילד, רים?

בדיס לבלות הלכה הצעירה כשהאם
קוטק.
 שתיהן כאשר בתינוק יעשו הן ומה

 — כולן שעושות ״מה עסוקות? יהיו
מטפלת!״ ניקח

אמה להתערב. מנסה הטריה האם

 שוכב ולא כבוד רה נותן אני קבועה חבוה ו■ ..כשיש
זאת...״ שששות נעוות עם וק שוכב אני איתה...

 ללכת כדי מספיק מבוגרת ,20 בת
לאסיפות־הורים.״

 למישפחה בן וחצי, 15ה־ בן הנער
ניסה הסב סבו. בבית גר הרוסה,

לאימוץ. הלישכה מכיוון
 ״שלא הסבתא, נזכרת לנו,״ ״נאמר

 מוטב כן ועל בעצמנו, לגדלו נוכל
להע־ יוכלו מה לאימוץ. אותו שנמסור

הלי אחרי עד נמשכה שטיפת־המוח
דה.

 ביום מצויין. מסתדרות הן היום
כביבי־סיטר, סבתא נשארה השישי

 עצמי ביטחון שתפסה עליה אומרת
 מריגשי־ סבלה קודם המיקרה. מאז

 עצמי. ביטחון ומחוסר נחיתות
לעתיד? דואגים ואמה אביה

14 בת סידני
דבר״ אותו עושה ״הייתי נותנת״ שאני -אמרו

וחצי 13 בת ליליאן
מספרים״ לא ״לאמא

 לבית־הספר חוזרת היא ״מחר
 מן אחד אף רפואי. אישור בליוויית
הת ולא היה לא וההנהלה המורים
 פלוס, 30 בת רווקה מורתה, קשר.״
 בשכונה. מסבירים לנושא, מאוד פגיעה

 שאין על מאוד כעס המורים אחד
וש לספסל־הלימודים, אותה מחזירים

 איידס?!״ לה יש הבעיה, ״מה אל:
 ברעננה התיכוני בית־הספר בחצר

בעניין. משועשעת די אווירה שוררת
 ״האם כל: בפי הנישאת היום, שאלת

 הילד?״ אבי שאינך בטוח אתה
 בני ונערות, נערים לשאול הלכנו

 ואחרי מאז בחייהם קורה מה ומעלה, 12
המיקרה.

 ארצות־הברית, יליד ,18 בן גרג, •
 לא בכלל ״אני בארץ: שנתיים נמצא
 מסביבו. שנעשה הרעש את מבין

 ביום.״ פעם לפחות קורה זה באמריקה
)31 בעמוד (המשך

י אביד; לילי


