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 שזו נשבעת אני זו, מעין פנייה רואה כשאני פעם, בכל
 הרי אתם אבל כזה. דבר מפרסמת שאני האחרונה הפעם

 ;וני בהחלטיות: אומרת אני הפעם לבי. טוב את מכירים
 כשאתם בעיקר ומה אבודות, חתיכות לכם למצוא מסרבת

 אלי, למשל, הנה, בעצמכם. ענייניכם את לסדר לב מוגי
תל־אביב: ,1293 ד. ת. היא שכתובתו
 פינגווין בקפה 25/7 ששי ביום רקדה אשר *הנערה

 בן־ עם התחלף אשר גבר עם האחרון הריקוד את בנהריה
בלונ היא דחוף. עמי להתקשר מתבקשת הממושקף, זוגה
 לבנה חלקים שני שמלת ולבשה מ׳ 1,60כ־ גובהה דית,

אדומים.״ פסים עם
אתו? להתקשר מתכחינת באמת את

7לחדו או להיות★ ★ ★
 הסטודנטים את עושה מה סוף סוף לי תסבירו אולי

 שכתב הדברים מחצית כך? כל לחכמים הירושלמיים
 יעשה שזה בטוחה אני אבל כלל, הבינותי לא )1088/14(

רושם: דוזקא עליך
 בו יום מאותו אומר הוזי שנים, יובל חצי כמעט ״זה
 בי נטושה עולמנו, של הצח אווי־רו את לראשונה נשמתי
 השאלה רקע על מאזוכיזם, עם הגובלת פנימית, מלחמה

 העולם פייטני מגדולי אחד להציגה היטיב שכה הגדולה,
לחדול?״ או ״להיות גבוריו: מגדולי אחד בפי

 811601ז51(661כותבים- שאין ידעתי לא עדיין אז הוא, מובן
 מחזות שמחבר ידעתי לא ואף 81131ד631<631-6 אם כי

0נףנ6 1(10111״ של מחברו גם הוא האלמוות  שיר אותו ,״3
.קולע וכה קצר כה . .

 דברים המון ועוד שניהם, את יודעני כאשר ״היום,
 יש בכלל אם — במוחי מתנקרת עדיין השאלה אחרים,

 מוח. בשם כינתהו שהאנטומיה אפרפר חומר מאותו בי
 למדורך, לפנות עוז הרהבתי ופקפוקי, יאושי בגבור והנה,
 צער דמעות של לעזרה, קריאות של קיבול בית אותו
 והתייהרות, תחנונים של וחדווה, זעם התפרצויות של וגיל,

 בלב פייטנים משוררים, יצירות של גם האחרון, ובזמן
 מתחרזות, בשורות העזים לרגשותיהם ביטוי הנותנים ונפש,

.בפחות ומי כשרון, ביתר מי .  תהייה שנות 23 אחרי .
הנכונה. הכתובת את סוף סוף שמצאתי דומני דרך, וחיפוש

 נפש החמה פינתו במחבואי אי־שם התימצא רותי, ״ובכן,
נגזר שמא או הנוקבת? לשאלה להשיב תוכל אשר כלשהי,

 מהאופנה, לחרוג לא ובכדי לחידלון? דיני
 עצמי: על פרטים מספר הנה

 ועשרים. ושתים חצי הגיל:
 כמעט שהגיעה ספרים תולעת המקצוע:

דרכה• לסוף
 בו אחד, מלבד הכל לכתיבה: נושאים

 משפיעה כיצד להתמחות: הספקתי לא עדיין
 אייג־ של היחסות ותורת הקוסמית הקרינה

יהודי?״ מיהו השאלה: של מהותה על שטיין
ונחמו גבוה★ ★ ★

 שהיא לכם תארו מקורית. כך כל באמת, היא, )1088/15(
חוש ובעל ונחמד גבוה ,20־23 בן בחור עם להתכתב רוצה

טילי הסיפוס

 שהיא מוצא שהוא זה
 ממש דאג שלו׳ הטיפוס

 כתב אפילו .הוא לנל.
 שנל כיוזן החומר. את
 היא, ועצלות חם כך

 לרוסי, נרדף שם כידוע,
 לומר, לו יש מה נשמע

כלשונו:
 חינה בתמונה החמודה

 בצה״ל. העשור טירונית
 גולדשטיין טובה שמה
 מחזור •17,5 בת והיא

 עתה העובר הטירונים
 סדיר לשירות חיולו את

 ומגובש ניעים בצה״ל
מידה כך על במיוחד,

 שנה חצי בצה״ל לשירות התנ-דבה טובה מיודעתנו טובה.
 אוהבת ללבשס, וגאה המדים את אוהבת היא זמנה. לפני

 והנוף צח האוויר שם בחיפה, בעיקר בארץ, ולטייל לסייר
עליה. האהובים מהתחביבים הוא החופשי הטיול בכלל נהדר,

 הספרים מאד. טובה אוהבת ולשמוח לבלות ״להתלבש,
 הפסיכולוגיה. על לימוד ספרי הם לקריאה עליה האהובים
 אוהבת אף היא והמתח. הדמיון הבילוש, ספרי לעומתם

 הקולנוע כוכב הוא עליה האהוב הקולנועי הטיפוס לצייר.
 טובה אומרת בו,״ מאוהבת ממש ״אני ז״ל. דין ג׳ימס

* בהתרגשות . . .
 שכוונתו אבל, בטוחה, אני לא? ירחמיאלי, נורא נשמע

 הודו מזה חוץ טובה. היתה תמונתה את ששלח הצעיר של
לא. או ז״ל דין ג׳יימם — מקסימה שהיא בעצמכם

 ותלמידת 18 בת שהיא משום כנראה, וזאת, הומור•
נושא״. כל ״על לכתוב ומסוגלת שמינית

ז*ר ★ ★
 היא לעתים האחרונה. המלה יש שלאשה נכון זה אין

אחרת. אשה עם מדברת

★ ★ ★

?אז או מהתלה
 לכן גדולה׳ אחת מהתלה איננו שמדורי בטוח אינו הוא
 על ההכרחיים הפרטים את רק למסור )1038/16( רוצה

 מושבניק, הוא זאת. לעשות אותו שמכריחים כאילו עצמו.
 בולאות, ארכיאולוגיה, בהיסטוריה, מתעניין ,29 בן חקלאי,
 כבת צעירה עם להתכתב רוצה וריקודים, ספורט טיולים,

 לפחות המתעניינת נאה, הופעה בעלת ״אינטליגנטית, ,26
 שלנו שלפלח הרושם לי יש אך הנ״ל.״ הנושאים מן בחלק

 צורך ראה מדוע כן׳ לא שאם אחרות• משקיות כוונות יש
 שם שחסרה רושם לי יש ומשגשג? מבוסס שמשקו לציין

 למה איכפת, לא לך אם אבל הפרות. את שתחלוב מישהי
לי? איכפת שיהיה

★ ★ ★
מפשח (לא) לגמרי

 הרעיון את הראש מן לתמיד אחת פעם לכם הוציאו
מכ את קראו מאמינים? לא אחרת. עשויות שקיבוצניקיות

):1088/17( של תבה
 ילי.דת אני לך, לכתוב החלטתי רבים היסוסים ״אחרי

 בקיבוץ, נמצאת אני שנים שמונה .22 הוא וגילי הארץ
 שזה כפי לא אך בעיני חן מוצאים המשותפים המשק חיי

 דבר, משנה לא זה אך קיבוצים. לא שהם במשקים עתה
 עם להתכתב מעוניינת אני הענין ולעצם הפרטי. עניני זה

 להתכתב מעוניינת שאני להגיד יכולה איני :30 גיל עד בחור
 איני אך — מוסיקה אוהבת שאיני לא — מוסיקה על

 מה, על חשוב לא באמת מזה חוץ הרבה. בזה מבינה
 לא במיוחד ולא טפשה לא לגמרי שאני שאומרים מפני

 ששים מטר גובהי חומות, עיני חומות, שערותי מעניינת.
"קילו 55 משקלי ושמונה, . . .

★  ★  ★
מהונג־הונג

 לשמה בהתכתבות רוצה ובאמת אנגלית, כותבת את אם
 הסיני הצעיר אל תכתבי לא מדוע את־יודעת־מה, ולא

 אינני יותר .21 בן הוא לעט? לחברים המת מהונג־קונג,
שהם: וכתבתו לשמו פרט עליו, יודעת
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