
 משעשע אולי שלן ההובי. ירושלים: קוסובסקי, שרה
 אין אותך. לאכזב שעלו חוששת אני אן סחתיין! אותן,

 נל־נך את ואם מדברת. את מה על מושג של צל לי
 לי כתבת איפוא, מדוע, כתובות, אחר בהתחקות מתמחה

 בנות נגד דבר לי אין הביתה? ולא המערכת כתובת לפי
 להדגיש צריכה היית לא בעדם. לא גם אן ירושלים, ובני

 מאמינה הייתי יר,שלמית. שאת סימני־קריאה בשלושה
זה. בלי גם לן

■ מתכתבת אינני חביבי, מצטערת, פויירשטיין: בנימין
 השנתון אינן מזה, חוץ אותי. להכיר שרוצה מי כל עם

עשה המכתב. בגוף כתובתן את ציינת לא אגב, שלי.

זוכה מספר כל
 אל כתבי מהולנד? מזכרת לקבל רוצה

)1038/43.(
.״ .  של בארצם בניכר, עתה נמצא אני .

 בין הרב המרחק אף על אולם ההולנדים.
שבוע העתון אלי מגיע — וישראל הולנד
 ואספקלריה יומן ומשמש בארץ, הופעתו אחרי

בארץ. מהנעשה
כוי פשוט לך לכתוב דעתי על עלה___
מכתבים יותר קרובות לעיתים לקבל שאוכל

 באמצע ארצה שובי שלאחר כמובן עברית. כתובים הארץ מן
ת... המכתבים יוחלפו נובמבר, שו  שתכתוב, נערה כל בפגי

 מתכונן אני — לארץ חזרה מדרכי או מהולנד במזכרת תזכה
מעניינות. ארצח וכמה בכמה לבקר

.״ . סטודנט שאני לכך פרט אכתוב, לא עצמי על .
 19־17 בגיל נערה עם ולהתכתב לבלות האוהב ,23 בן

שאינם האנשים מאותם והנני מאחר וכו׳. המודה שתדיה
 בעל שהינו חברי גם כאן נמצא — בעצמם עסק עושים

 לשאת יוכלו שיגיעו והמכתבים דומות, סטודנטיות תכונות
חתימות.״ שתי גם

★,בשנזן. טנדעה ואפרסם זאת,  ★  ★
★  ★  באוטובוס אחת נערה שטעתי טיים,״ גוד לי נתן ״הואהיפים הרגעים★ 

בילינו לוטר, למשל, דעתה, על יעלה, לא לחברתה. מספרת
)?1038/41( פיוטי נחלאי מאשר יותר חבוב משהו יש כלום

 וחומים. ירוקים נרחבים, שדות ובהירים, כחולים ״שמיים
 שירה, יצירה. חדוות תוך עבודה לאורך, משחירים תלמים

הדשא. על הווי ערב
 בני ובמיוחד בני־העיר, לעצמם מתארים ודאי ״כך

אידיליה. בנח״ל. החיים את תנועות־הנוער,
 קולחת, זיעה צורב, חום במקצת: שונה המציאות ״אך
זבל. לרחצה. כלים מטבח. —לעתים וקשה, מעייפת עבודה

 הרגעים מספר את להגדיל 17־19 בגיל בת ״התוכל
מכתביה? שיגור ידי על הללו היפים

 פגישה שתתאפשר כדי חיפאית, להיות היא ״התוכל
הבודדות? החופשות בזמן עמה

הכל. על — תכתוב? מה ״על
 ספרים, ספורט׳ קולנוע, היינו: ״הכל״, על לא ״לא,

כך. על לא — וכד׳ מוסיקה
רעיונותיה, על והגיגיה, מחשבותיה על — הכל ״על

אלה. כל על התלבטויותיה, על
 לא מלומדה. אנשים כמצזזת לא — תכתוב? ״כיצד

בכתוב. הדף את למלא רצון מתוך
דבר.״ הסתר ללא ולב, לב בלא בגלוי, בכנות, ״אלא

חושים רגליים, עיניים;★ ★ ★
 חבר. רוצה היא ס. או. ס. בקריאת פונה )1038/42(
 בעתיד לנסוע המתכונן אחד אלא חבר, סתם לא אחד. רגע

 אומרת לה, נדמה לדרך. בחברה ומעוניין לאירופה הקרוב
בשניים. יותר ליהנות שאפשר היא׳

 תוכניות לתכן היא מציעה לזו, זה שיכתבו במכתבים
ודעות. רשמים ולהחליף משותפות

 חזקות רגליים ״בעל להיות: עצמו את שיציע זה על
 לראות פקוחות עיניים צורך. יהיה באם — ברגל לטיולים

חברותי.״ גם כמובן אותו. לקלוט דקים וחושים היפה, את
כזה. לבחור בהחלט מתאימה עצמה וחושבת ,24 מורה, היא

 אני ״כי קריאתה, את היא מסיימת לי,״ עזרי ״רותי,
הרחוק.״ בעולם בודדה להיות פוחדת
ללב. נוגע כמה

★ ★ ★
טפלות. באמונות מאמינה ״אנ׳לא טפשעשרה: מפי נשמע

רע.״ מזל מביא זה

 משחקי לשחק דעתכם מה רעיון. לי נתן זה בנעימים•
 מילולית. אותם ולתרגם לועזיים ביטויים לקחת מלים?

0 זקן׳ ילד פנימה, טפטף למשל, כמו, ן1,מ 01)1 <!7  )1ע0(
למעלה ישבנים 10 1'1זג1 3 <:!13111 צמח, לרוץ

.1'1מ 111100^11 דרן אני 1<0110ת8 1<ןנ

★ ★ ★
הכל זה

):1038/44( לא? לענין, שנחשב מה משערת, אני זה,
מיותרת, התשובה ?17 בנות נערות שתי רוצות מה ״ובכן,

 מרמת־גן, אחת תלמידות׳ דננו לעצמנו: אשר כן? לא
בינתיים.״ הכל, זה עוד? מה מתל־אביב. שנייה

★ ★ ★
קיבוצניק צגחן

 שהוא ),1038/45( אומר בשורותינו,״ למקובל ״בניגוד
 אם עירונית.״ בת להכיר אני ״מעוניין קיבוצניק, צנחן

 אחרי ומשתגעת ונתניה תל־אביב בין מתגוררת ?17־18 בת
 הוא, מתרה בו, לראות תנסה אל אך קדימה! צנחנים?

 במיוחד. תואר יפה הוא אין ומצוחצח. מגוהץ יצור מין
 תואר יפה הוא אין ומצוחצח. מבריק מגוהץ, יצור מין

במיוחד.

#י... ל• יחטזה טן0<ן \ר9צי
ה נ ץ, ח ר  בתיקה אתה נושאת אנהבת, שאני האשה מ

 לקפוץ החשק אותי ויתקוף ״במקרה ומגבת. בגד־ים תמיד
.היא אומרת לבריכה,״ .  התל־ לבריבה כמובן הכוונה, .
 נערות־ לכל פרט לראות, גם תוכלו שם ובהיותכם אביבית,

 קלצ׳קין, רפאל השחקן את גם התל־אביביות, הזוהר
בבריכה. ושוב הלון פעמים עשרות במרץ שוחה

קצין־ נכנס בתל־אביב: המתהלכת האחרונה הבדיחה
 שהזמין, הקפה את המלצר מידי מקבל לבית־קפה, שריון

 ״אבל הלה, משיב ״כן,״ הוא. שואל סוכר?״ כבר ״יש
הגיעה.״ טרם התחמושת

י

———ווו <רז■! ויו—

לרעת אץ לעולס

 ב<!נ<ו|, תסתכל אל או:
בו עייש בסוז תסתכן ואל

 של בחזייתה תמיד חב,יים טבעיים אוצרות רק לא
 וזמביא משוכלל, מכשיר־האזנה ישנו זו, בתמונה אשה.

את מסמנת האות מסוייס. לשירות רבה תועלת
 8 מטר, 200 של למרחק משדר הוא 8 המיקרופון,

 היא \ שעות. כשמונה הפועלות סוללות שתי הן
 להפעיל. רק זה, מכשיר • הנושאת האשה על האנטנה.

 מאשר פרט דבר, יותר לעשות ולא המיקרופון, את מראש
משו השיחה שידבר. כך לידי בן־זוגה את ולהביא לעניין

 פסקולו על מוקלטת היא שם מטר׳ 200 של למרחק דרת
במכונית. לרוב היושב השני, הסוכן של

 חשופה שמלה לובשת את מה? ופשוט, קל מקצוע
 פעם, בכל שונים טיפוסים בחברת לבלות יוצאת והדורה,

בחובך. סוד צופנת שאת הרגשה בן מקננת הזמן כשכל

אהבה קשרי הם חזקים
 על־ידי להתחזק עלולים והם

 לבד. שצלמתם צלומים החלפת
ממכ יותר מסוגלים הצלומים

 ואהבה. געגועים להביע תבים
 יפה. לצלם מסוגלים אתם גם

אצל תקבלו הדרכה

1פ ר1ו1 נ ד ב -
ב חז ר פה״ ט חי ו ל ח 31 ה

!פקידי?
!תלמידים

!סטודנטים
 גרג״ ב״אולפן היום עוד הרשמו
ל־ בשבוע) x 2( הדו־חודשי לקורס

ת ו נ ר צ ו ל
אנגלית ו/או עברית

 .5 גורמן ח׳בר־קמא׳ אצל בת״א:
 .13 החלוץ ״במעלה״, בי״ס בחיפה:

ה ח ל צ : ה ת ח ט ב ו מ

ה העולם16 1038 הז


