
 היתה לא אלי שכתבה זו שקיקי מסתבר
 המכתבים זרם אם אתפלא לא קוקי. בכלל

 ממכתבה כתוצאה יגבר עוד אליה המניע
לפניכם: שהריהו
 אשר נערה אותה אליך כותבת ״כאן
 .1021 בגליון במדורך התפרסמה תמונתה

 הזה העדן כל את לוקחת כשלעצמי אני
 פשוט או וכבדיחה חשבוני, על בהתבדחות
 אני חוששת מה? אלא מוצלח. כ״סידור״

כ זאת יקבלו לא אשר אנשים שישנם
 — זאת עשיתי עצמי שאני ויחשבו בדיחה,

בשמי. זאת שעשה אדם אותו מלבד
 שהיא כפי נערה, — עצמנו לבין ״בינינו
 מסוגלת היא האם הנ״ל, בתאור מצויינת
 כמות לזאת דרושה כזה? משהו לעשות

 דם מצוי אצלי ואילו נשי, ״דם״ של רבה
 ומשום זה, מסוג נשיים הורמונים ללא
זאת. עשיתי שאני הדבר בלתי־אפשרי כך

 יציר לעצמו יצר זאת שעשה אדם ״אותו
 את הן ההולמים קווים כמה חשבון על דמיון
 אלא המופיעה, ה״דמות״ את והן דמותי

 לשנות עלולה מתאים, לא במקום שהממה
 פעם אי לי שהיו במידה הדברים. פני את

 אותי המכירים אנשים אצל כלשהן מניות
 שהיום הרי — בידידותם מעוניינת ושאני

 נערה־ הייתי ולו בהיסטוריה, רק נשארו הם
 הנ״ל המקרה את להכניס צריכה הייתי אשד,
 יומך של שלם דף על שחורה מסגרת לתוך
. וכו׳ כזה משהו ניהלתי אילו חיים, . . כו׳ ו

לצ אלא לי נשאר לא כזו, שאינני ״כיון
 חשבוני, על לצחוק שניסו אלה על חוק

 לרוחי, מכתבים בשם מדור קיים כי וזכרו
 על־ידי בשני להתנקם הרוצה אדם כל בו

 בע־ אחר מדור מופיע בשמו אשר מעשה
 עושה — בגב סכין תקיעת על־ידי תונכם,

מתנהג ככה גבר? וזה הזו. בצורה זאת

 לו שיש אחד זאת שעשה בטוחה ואני גבר?
 להצדיק ניסה והוא גבריים הורמונים אמנם

 אך כזה, פייטרי מעשה על־ידי קיומם את
קולות! וברוב נכשל,

 מתוך ההוא המכתב את שפירסמת ״כשם
 שבו, הטפשי על לגלוג גם ואם אמונה

 ונכונות הבנה מתוך זה מכתב פרסמי אנא
 של ידידותם את חזרה לרכוש לאדם לעזור

המבייש. המכתב עקב שהפסיד אלה
.״ .  זאת לקבל ממשיכה מצדי אני זהו. .

 ההגבות על לצחוק לי איכפת ולא כבדיחה,
תתקבלנה.״ אשר

 זה היה שאמנם הבטחון קוקי, לך מניין
 בהחלט. נשיי היה למשל, היד, כתב ? גבר
חברותיך. רשימת על תעברי אס תעשי טוב
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לתייל שמעבר העולם
 ממי לא בוקר. משדה מכתב אלי הגיע
 לומר לו יש מה קראו חושבים. שאתם

 אבק קצת לבלוע אתכן מעורר לא זה ואם
 עץ. עשויות שאתן הרי נגבי, מולדת

)1025/1.(
 שאהבה את ביקשתי בלילות משכבי ״על
 נא אקומה מצאתיה. ולא ביקשתיה נפשי,

 את אבקשה הנגב ובחוצות במשק ואסובבה
מצאתיה. ולא בקשתיה נפשי. שאהבה

 האבק בתימרות המדבר מן עולה זו ״מי
 הי״ח, בן הנחלאי אני, זה החול? סופת של

 שתים־ ,בריקודים עברו מחייו שנים שחמש
 האחרונה והשנה בלימודים — הבאות עשרה
 במלאכת לו אמונה שידו הנחלאי בצבא;
 חסרי דבריהם הנושאים הם שרבים הכתב,
אליו. — העניין

 עד ביומו, יום מדי יעבוד אפו ״בזיעת
 לגדרות שמעבר העולם אל נפשו כמהה כי

 רחוקות. לעתים מבקר הוא בו אשר התייל,
ש היא יום, כל המופיעה הדואר מכונית

המרחקים. תקרב
נפ ששנאה ובוזדאי רעייתי, יפה ״הינך

 חשק. ומסיבות נשים רכילות סנוביות, שך
צופים נופת ושפתותיך מחכימים אמרייך

 שלבה הלזו אל מכתבי ברח תיטופנה.
כלבי.״

חתי ל1ע הסיפוס

 יש. לי גם טיפוסים. יש לכם רק לא
 משי עתה מנשה, לינדה כי בטוחה ואני

שלכם. הטיפוס גם תהיה אותה, ראיתם
התי במועדון המארחות אחת היא לינדה
 שהיא (מה רקדנית של בקלילות אטרון.
ה את היא מגישה מלבב, בחיוך באמת),

 מכל נהנית היא כאילו ונראית משקאות,
או נפלא,״ ״זה במקום. נמצאת שהיא רגע
 נפלאים. האנשים נפלאה, ״העבודה היא, מרת
 בוקר לפנות בשלוש מהעבודה חוזרת אני

 התרגשות.״ מרוב להירדם יכולה ואינני
 בשהם. פקידה היא ,22 בת צברית לינדה,

 הכתיבה למכונת לחזור אולי תצטרך היא
 משווייץ. חברה, של שובו עם מנד שלה,
 ירשה משוגע ואיזה להינשא. עומדים ״אנו

בוקר?״ לפנות שלוש עד לעבוד לאשתו

השמועות אומרות מה
 )1025/2( אל לכתוב באמת תחליט אם

 כותב אתר, מדוע לי תסביר אם מאד אשמח
 הנשמעת אחרת אחת כל אל ולא אליה

 השמועות ו״לפי 16 בת כמעט היא כמוה.
 עם להתכתב רוצה נחמדה.״ די !)(אוף
 כתבה לא דווקא היא .20־22 בגיל צעיר
 פסיכולוגיה ספרות, אחרי משתגעת שהיא

 כלום זאת, עושה היתה אילו אך ותיאטרון,
מאמין? היית
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 המהיר. המזנון פיצה, פני על בעברי

 הרהרתי בתל־אביב, דיזנגוף שברחוב החדש
ל שבוע בעוד הנוסעת בחברתי בקנאה

מ הניחוח ריחות אלי כשהגיעו איטליה.
ל לבוא יכולה אינני שאם חשבתי בפנים,

 ניגש נכנסתי. אלי. איטליה תבוא איטליה,
 שור אלכס המקום. בעל זהו אלכס; אלי

 נראה. שהוא כפי איטלקי כך כל איננו
 22 לפני שבא יקה הוא דבר של לאמיתו

 אין לעולם הנוער. עליית עם מגרמניה שנה
סימטאי. חנן שאומר כפי לדעת,

 והלכתי בכך הסתפקתי לא פיצה. הזמנתי
 הטבח, נעשית. היא כיצד לראות למטבח

 או אביו כמו לבוש שהיה הלפרין, יעקב
 שלו, הסרטים בכל לנצר, מאריו של דודו
 המאכל את מכינים איך ברצון לי מסר

 קוראי/אותי מבין לאלה שלנו. החדש הלאומי
 מפסי־ חוץ כחובבות, בבישול המתעניינים

התפריט: הרי וכד, ומוסיקה כולוגיה
 3 לוקחים למשל, פיצות, שש של לכמות

 מלח שמרים, שמן, כוס /<4 קמח, כוסות
 היטב אותו לשים בצק, עושים ופלפל.

 עיגולים הבצק מן עושים לתפוח. ומעמידים
 רסק כפית /<2 עגול כל על שמים גדולים,

 גבינה חתיכת עגבניות, פלחי 4 עגבניות,
 חתיכת שחורים, זיתים 2־3 מלוחה, צהובה

 לי תאמרו ואל זעתר וקצת אנשובי,
 לתנור מכניסים זה). מה יודעים שאינכם

 אם היכר סימן דקות. 10כ־ אופים חם,
 אם לתוכה. גפרור תוקעים מוכנה: הפיצה

להוציאה. העת הגיעה יבש, יוצא הוא
■יו
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 0מט713ס1 הפלא חומר את מכיל
שעות 24 מסודרת התסרוקת מחזיק

צעירה! להואות חצה אינה מי
אצל תקבלי הנכון הטפול את

תמירה סלון
62417 טל. ת״א, ,26 שינקין רדו׳

 חדישות בשיטות בפנים טפולים •
ביותר.

הגוף. חלקי בכל מידית הרזיה •

מחייב. אינו הביקור חינם. - התיעצות

 שדנו לאקלים האידיאלי הלבוש
 יכול אחד שכל במחירים,
 צבעים 16 לעצמו. להרשות

 38.500 ז׳קטים
 21.500 מכנסים

 של עשיר מבחר
 בטנה ללא קלים ג׳קטים

€ 3 3 1 8^1 81183 
 חדישים כדגמים
ופיז׳מות כותנות
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מידה רפי במחרקתגו ראשונה ממדרגה חייטות




