
 כל זולה בצורה התנהגה הערב כל הרוחות. לכל בו, מצאת מה יודע אינני ....
 טענותיה כל הריקוד.״ בשעת עליו התרפקת איך לראות צריכה היית ! כך

 היחיד הדבר כי החשדן הבעל את לשכנע יצליחו לא האשד, של ומענותיה
 השרוך היה בן־זוגה־לריקוד של כתפו על לרגע להישען אשתו את שהכריח

 מקנא בלעדית, בעלות דורש החשדן הבעל העקב. גבוהת בנעל־הריקוד שניתק
 בקנאתו לאשתו יציק שאם מובן אולם אפשריים, כמתחרים בעולם הגברים בכל

- אמיתית. לבגידה ביותר הבטוחה הדרך את בפניה יפתח י
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 ואין לתהומות ליפול רק אפשר כידוע, מפסגות,

 מלאכים, ד,ן כי באזניהן לוחש אתה כאשר מאד
 יותר קדושה של בהילה עטופה להיות מוכנה

 אשת־איש. של — והאפור היום־יומי המעשי, —
 יצורים הם לבנים עכברים הפוך. ממשגה להיזהר

 *עכברי שלך למשה לקרוא יכולה את מרטטים.
 אם מתיקות, טעם בו ומצא כלשהו עכבר עדיין

עכברוש־ דווקא הנוכחים דעת על עולה ועדה, עם

 מציג — לרוב הבעל — הזוג מבני אחד
גבוה, כה כן על חברו־לחיים את לפעמים

 לעשות עצמו לו שנותר מה כל כי עד
ולצ־ מהשתאות פעור בפה לעמוד הוא
באליל. כמו בהערצה מלמטה בו פית

 אוהבות נשים : שתזכור כדאי הבעל, כנפיים. קצוץ־ ממלאך יותר טרדני אדם
 איננה אשר, שום אולם החלש. המין מכלל זה בעניין עדיין שונה אינה אשתך וגם

 תפקידה את למלא לה מפריעה רק זאת שאולה גלימה מכן לאחר דקות. מחמש
 האשה, את, חייבת מאידך, בכנפיים. עדויות בידיים תפוחי־אדמה לקלף אי־אפשר

 וורודים באפים רעהו את איש ומרחרחים המעבדה בכלוב מקפצים כשהם חמודים
 טעם לא איש עצמנו, לבין בינינו כי, (אם ביחידות כשאתם רק אולם — המתוק״
 קבל בעלך את לעכבר מתחילה את כאשר כי עכבר־סוכריד,). הכלל מן להוציא

 בלבד, אחת ידידה בפני אפילו או בחברה הבעל על ביקורת מתיחת האשפתות.
 מימי עו-ד כיותר, הטובה חברתך הנישואין. בחיי ביותר עזת־נפץ הזמן פצצת היא

 המיגרעות כל את השורש עד לחשוף מרובה בהתלהבות לך עיזרת בית־הספר,
 סוף, סוף והוא׳ י), להפסיד לה יש (מה בבעלך להיות יכולו שהיו או שישנן

 גם לו יש הרגילות מעלותיו שבצד נורמאלי אנושי יצור מאשר יותר איננו
 הערכתך את קנה־מדה, כל ללא לאבד, מתחילה שאת ברגע אולם רגילות. מגרעות

 ביותר, הטובה התרופה המשותפים. חייכם של הסוף התחלת גם זוהי — לבן־זוגך
 שלך, בחסרונותיך גם מלא, בגילוי־לב יום־יום, להיזכר נסי : לביצוע הקשה אולם

יותר. הרבה גדולה בסלחנות כלל בדרך מתייחסת את שאליהם

 תופעה הס חסרונות כי היטב לך יתברר — קרובות ולעתים — כך תעשי אס
 י להם מייחסים חשיבות איזו רק: היא העיקרית והשאלה מאד, כללית אנישית

 בהכרח ז־, אין — שהתקלח לאחר בלתי־מנוגב ,חדר־ר,אמבטיה את השאיר הוא אם
 יום שאחרי ייתכן המצוחצחת. הדירה על לשמור ובמאמציך בעבודתך גס זילזול
 שאת כפי מעט■ להתעצל השתוקק פשוט הוא המחניק במשרד קשה עבודה

 כבד לעוול זאת לך שתחשבי מבלי אחר או זה עניין להזניח לפעמים משתוקקת
 מי אמר ולהבין, אותו, להבין יש אולם — צודק שמעשהו אומרת זאת אין מנשוא.
 כל לרא־ת — היא העיקרית שהבעייה תיווכחי מהרה עד לסלוח. פירושו שאמר,

 : חשוב בנכם לזכית יכולה את ובתמורה, הנכונה. ובחשיבותו הנכון באורו דבר
 על אפשרי, רגע בכל ממנו לברוח ישתוקק לא ביתו, הוא הבית כי יי־גיש בעלך

אחר. במקום לחולשותיו הבנה למצוא מנת
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§ לי2 בו

׳ מצחיקות בחברה שומעים שאתם החותנת על הבדיחות כל
1 בחברת מספר שנים לחיות נא נסו אולם — מוות עד אותכם

1 של מקורם היא החותנת לפעמים, עצמה. שלכם החותנת
1 צעירים. זוגות של הנישואין בחיי ביותר החמורים הקשיים
< דוגמה החותנת תהיה תמיד תשתדל, כאשר האשד, תשתדל

ז היא הבית. משק בהנהלת ומעשה מעשה לכל יותר טובה

. .  ד מאז אושר ויראו לרעותו איש נישאו ואז .
 הדבר שאין יודע המדע איש עתיקת־יומין.

 תו מגיע הנישואין לאחר דווקא תהילתן. רק
 מתז זאת ועם החתרנית כפעולתם בחשאי.

 תמיו לא כאושר. לזכות המקסימה והנסיכה
 הניח *אם :צרפתי פילוסוןש של מימרתו תעיד

 כעתיקותו השני המוסד הוא הגירושין הרי
א ערכות על וכראשונה כראש ל ת-ו די ד  ה

 לעיניהג מצטייר הוא זה. דכד של פירושו מה
 טו חיים לקראת משותפת חתירה וכהנאה,

 ש; הדרך את רואים הם אולם ילדים. וגידול
 מוקשים טמונים ושם פה כי להם ידוע אפילו
 המצ האהכה שככוח לא-עמוקות שוחות כמין

או המכשולים. כל על יתגברו כי חושפים חם

 צילצלתי י ילןירי מהעבודה לחזור הערב אחרת כל, ״מדוע
 שאין אמרה והיא לאמך, פניתי היית. לא וכבר למשרד,

 ביום לצאת שוב חייב אתה ומדוע נעלמת... לאן מושג לה
 ן הפגישה את לבטל יכולת בח־דאי ישיבה... לאותה שלישי

ן אותה תבטל לא בעצם למד, הנציגים... א־תם עם הטפשית
 כך כל אני ! בכית אתי שתישאר רוצה כך כל אני עכשיו...

1 ספק. אין בעלה, את אוהבת באמת רותי !״ אותך אוהבת


