
 את זו מוצאות אינן האבודות שהנשמות אתם כסבורים
 מתקשרות התמונות, למוצאי להאמין אם טעות. בן, אס זו?

 הס רבים ובמקרים המקוריות, הדמויות מיד תמיד אתם
 על תקראו כאשר שנייה, ופעם ה;ה. היום עד באושר חיים

 האמינו כמוני. ציניים תהיו אל תמונות, המוצאים בני־מזל
אותן. מצאו באמת שהם

★ ★ ★

נואלים 8ד הגגים
מק שאני פעם כל להצטער, או לשמוח אם יודעת אינני

 ונע- ,להתחלף הספיק לא עוד שקולם מנערים מכתבים בלת
 סנטימטרים בכמה חצאיתן את להאריך שהחלו ערונות
):1005/1135( את למשל קחו לברכיים. מתחת

 12 בגיל בת או בן להקיר וברצוני וחצי, 12 בת ״אני
וה חבריתי, נמאסו לי אתם. להתכתב כדי וחצי, 13וחצי־
ולהת להקירם רוצה הייתי אני גואלים. מאד בכתתנו בנים
חל־אביבים.״ מאד רציתי הארץ. חלקי, בכל אתם כתב

★ ★ ★

י6יו מלכת לא הוא
 למלכת עמד מ, איננו (א) שהוא: לי מודיע )1005/1136(

 שנת בסוף מתכונן, (ג) ערב, גימנסיון תלמיד וב) יופי.
 בת נערה עם להתכתב רוצה (ד) לצה״ל, להתגייס הלימודים,

 לו איכפת לא ואפילו יפה, להיות חייבת שאיננה ,15־17
 לו איכפת לא שכל. בעלת שתהיה ובלבד מגוריה, ם מק!

 שתוכל ובלבד ,15 מגיל יותר צעירה תהיה אם אפילו
במכתביה. אותו לעניין

וכר דרמה★ ★ ★
—— ■8811,11

 אבל מהי השבוע, שלי הטיפוסים מבריקים, נורא לא הם
 אל נחזור הבה קיום. זכות להם גם רוצים, אתם מה

 מיוחד. דבר שום בה שאין טוע־ת עצמה היא ).1005/1137:
 הומור, חוש 18־20ה־ בן העתיד בחברה רואה ,16 בת היא

 שמעתי איפה להיזכר: לי תנו רגע, רציני. גס להיות וידיעה
 להתכתב תשמח היא הכל: לא עוד זה חכו, קודם? זה את

וכו׳.״ ספורט ספרות, ״דרמה, הנושאים: על אתו
★ ★ ★

ודומגטיקה נאונרסיח
 ״במידה ),1005/1138( כותב התותחים,״ רעמי בין ״מקומי
כמוהם.״ ורועם רועש אני רועשים, ותותחינו

 קצת ואפילו ובודד, משכיל שקט, בחור הוא כלל בדרך
 מכתב. אותו. להצהיל יוכל מה בדיוק יודעות ואתן עצוב.
בס המתגוררת תמירה, ,18 כבת חמודה, מנערה ממי?

רמת־גן. ביבות
 ״ספרות, על שלנו? העצוב החייל לכתוב רוצה מה על

ורומנטיקה.״ גיאוגרפיה סרטים, תיאטרון, טיולים, היסטוריה,
★ ★ ★

ואשים טנקים
 כותבת רותי, אמא לי קוראה כשהיא עגול, יד בכתב

לקחת מסוגלת אינני עדיין ״אמנם :16ה־ בת )1005/1139(

ם פי סי לי1ט ה
 ברחוב נמצאה זו נערה
יו והמוצא, בחיפה, החלוץ

 ביאליק, מקריית צורף סף
 הטיפוס בדיוק שהיא סבור

אינ עליו, לחלוק קשה שלו. .
סבורים? כם

ש תחשוב שלא ״ובנדי
 הוא, אומר. אחד,״ אני.-סתם

 אני לה. שכדאי שתדע ״אז
 ימים לפני שהשתחרר חייל

 גבוה, גבר אני מהצבא, מספר
פר מכונית ובעל בלונדי,

 אבל רותי, נדוש, זה טית.
מוכרחים.״ למשות? מה

מוכרחים. — מוכרחים אם
מ הוא: שואלת שאני מה

 מוצאת לא פעם אף אני דוע
הת כבר אני תמונה? שום

ולה ברחוב להסתכל חלתי
 המון מצאתי ניירות. רים

 נייר־ מאסטיק, של ניירות
 ואפילו שוקולד, של כסף

 מס־הכנסה. של ישנה הזמנה
תמונה. שום אבל

 אז לא, ואם אחד. טנק לפחות להרים מסוגל שיהיה לכך
לו.״ נסלח מילא,

★ ★ ★
מלא צבאי משטר

הת בלי שתיכנעו מוטב ידידי, ממני, ומפלט מנוס אין
 בית־ עד אפילו הגיע שמעי מפקפקים. שעוד אלה נגדות,
 תחת חיים אנו זה ״בבסיס האוויר. חיל של הטכני הספר
 ועקב חיילים, לבין בינינו הבדל ואין מלא צבאי משטר
 לרגע שיוציאנו מהחוץ למכתב אנו משתוקקים זו אוירה

 מספר, התר, וחמימה ביתית לאווירה זו צוננת מאווירה קט
 כחניך, כשנה זה במוסד הנמצא ),1005/1140( השאר, בין

חודשים. שבעה עוד ולפניו
 עם להתכתב רוצה הוא .17,5 בן הוא הזה הגבר כל

 החולונית החברה כמו תהיה שלא ,16 כבת חיפאית נערונת
 ״שמע חודשים, תשעה אתה שהלך שאחרי לשעבר, שלו

מצערים.״ דברים עליה
★ ★ ★

רוצה גורא נורא

 עם להתכתב רוצה נורא ונורא חייל הוא )1005/1141(
 הבדידות את במעט, ולו להפיג, שתסכים ,16־18 כבת נערה

 להתכתב, אוהב דווקא הוא האחרונה. בעת נתון הוא לה
 בן חבוב. רושם עושה הוא פנים, כל ע/ אלי, וממכתבו

שמינית. בוגר ,19
★  ★  ★

לחלוקה רגשות
*

 זמני הגיע לא ועדיין היות אחד, אחד לא ואפילו טנקים,
 את הרי חתיכה, אני אם לשאלה בקשר למערכה. לצאת

 בכל סקרנותו אם אולם הטנקים. ללוקח נשאיר התשובה
 וריקודים מוסיקה אחרי: משתגעת אני אז מתעוררת, זאת
 ה־ להקת אחרי וכמובן האסים, ארבעת אחרי הסוגים, מכל

נח״ל.
 גבוה, להיות עליו אחריו, גם להשתגע שאוכל ״בכדי

ה... ועוד עינים, זוג וכמובן נורא, נורא חמוד ונוסף איז

 תהיה שהיא הגורל רוצה אך חברה, מאד אוהבת היא
 תל־אביבית שמינית תלמידת רוצה לכן ).1005/1142( בודדה

 מה כל זה ורציני. נחמד עלם עם בכתב רגשותיה לחלק זו
ממכתבה. להבין שהצלחתי

נהדר. כתב־יד לנערה אך משנה, זה אם יודעת אינני
★ ★ ★

הג׳יס היי
 הרי מה. משום בודדים, כולם השבוע? לכולם קרה מה

 כמה בן לי סיפר לא הוא ).1005/1143( אחד. עוד לפניכן
 לא ,16־17 כבת בלונדית עם להתכתב רצונו אם אך הוא

 תל־ תהיה כי רצוי כן? לא גילו, את לנחש יהיה קשה
 מתעניין בלונדי, הוא הכרח. משום בזה אין אך אביבית,

 לבקר אוהב וכדורסל, מדינית כלכלה פילוסופיה, בפוליטיקה,
בג׳יפ. ולטייל בתיאטרון

קיבוצ הוא לכן. לגלות שכחתי ביותר המעניין הפרט את
 ולחשוב ולהתגעגע חזק, במישהי להתאהב ו״רוצה ניק,

 ואת בלבי המתרחש כל את לה ולגלות עליה ורק עליה
שאיפותי.״
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