
 אומר ששמעתי נער אותו ותוק,5 פשוט
 פעם ״כל הקולנוע: באולם בחושן, לחברתו

 רחוק הולך שאני אומרת את מתקרב, שאני
מדי.״

★ ★ ★

מחושיסטן הטובה הנפש
 רצה, לא או ששכח, )1110/109( חותם כך
 משעשע משהו כתב הוא וכתובת. שם לתת

 לראות מת שהוא בטוחה שאני וכיוון למדי,
 המון לי חוסך והדבר ומאחר מודפס זה את

 את כך, סתם להעתיק, נכש ועגמת מרץ
 לפניכם: הריהו מכתבו,

 הוא — המים לפני מתחת צולל ״כשאדם
 בסופו לפרוץ — שיתאפק ככל — מוכרח

 שהמים עוד מה פני־המים. מעל דבר של
 הדואר מן קבין תשעה ודאי מעופשים.

 כזה לאור. זוכה אינו — במדורך המתקבל
 סתם מכתבי. את גם לראות רוצה הייתי

 מכתבים אומלל מדור לאותו שכם על טפיחה
לרותי.

 ״הנוער״ לזכר דום דקות בחמש ״אפתח
. רק ממנו נותר שכיום . .  — (השלמה ה

הזקן). שפירא דברי כל ראה
ה כל עוסקים שביום־האם כמו ״ועתה,

 לרגע אני גם אקח — הבית בעיסקות ילדים
ש ממה להלעיטך ואנסה מדורך תרווד את
 גליון. מדי לו זוכים אנו

 :ליחו שנס ודנטינו ראשון: סוג
שלום, ל״רותי״

 עוד) (ואפסי אני כי מילל ומי פילל מי
. למדורו אי־פעם אזדקק . .  אנכי, הזה. ה
 עם הבדיחה את נורא (מזכיר בבנים היפה

 הצעת־נישואין־משח־ שקיבל שאו ברנארד
 בנימוק־שילדם־יירש־את־יופיה־מחד־ושכ־ קנית

 לו־מאידך־ושהוא־ענה־לה־מה־יהיה־באם־ילדנו־
יירש־ממני־את־החד־וממך־את־האידך).

 של סוג מאותו בנות של עצומה ״ערימה
 התחלתי מאחורי. כבר מעלה־הריר מדורך

 .17,5 בגיל החלש המין עם משחקי את
תמ אולי רבע־לשמונה־עשרה. בן אני כיום
 אחת — סחורותיו שפע בין שמה, לי צאי

 עליזה או תל־אביבית) זאת (ובכל פקחית
 השאר בין שתחבב ירושלמית) זאת (ובכל

ספורטיולימחזותסכיתימוסיקהומוריקודים.
פר לכמה פרט חשובה. אינה חיצוניותה

 ,90 — שוקיים ,85 חזה רוחב צדדיים: טים
 אצל פרטים ראה — וכו׳ משקל תואר גובה
ב.ב.

 על משהו הנימוס, למען רק ״לבסוף,
 על מלים כמה פנטסטי. משהו אני עצמי.

 שיער שכאלה, שרירים שכזה, גוף חיצוניותי.
 (זהו, לדבר יש מה בכלל, שכזה. בלונדי

 וצנוע. חברותי מאוד. נבון גם אני שתוק!)
 :לירי משורר - שני סוג

 פסקה חיי השמימ/צפור פני קדרו ״קדרו
 פסק לבן ענפים/פח מלבלב לא משיר/העץ

 העיקר חשוב, זה מה חרוז? (אין משרוק
הפרינציפ).

 הלבה מאוד/כבשתי חריף מר, לי רע
. הירח על כמו מאוד/ואני , למאד). (חרוז נ
 המואבית גלגול רותי, הו נא, ״סעדיני

 התרצי בנפש. היד אשלח כן לא אם כי את,
 בלתי ישראל בת לי נא מצאי אתאבד. כי

 כמוני שתאהב אותה) חנכו (שלא מחונכת
עצמי. ואת קרעפלך משנה,

 גורלנו זהו כן, להתעורר. אפשר ״גמרתי.
מט ולעכל לאכול שצריכים הקוראים אנו,

 פינכה רק הוא מדורך אלה. כגון עמים
 העולם מטבח של הגדולים צי־הסירים בין
.הזח .  זוהי מזבניהי זה מה לך ידוע .

 למזבלה. הולכים העגבניות עודפי בה העונה
 בצערך להשתתף הקוראים אנו צריכים האם

 ערב־לחך זית אף שלנו לנוער אין כי על
בגרות? של תבונה, של

.״.  אולקוס קיבלת לא איך בעיני מופלא .
סטו של זה משפע אחרת, מארה כל או

 וסמוקי חמודות טפשעשרה עליזים, דנטים
 אני אף והשלישי הראשון (את כומתות.

 לכבס החשק בי ניעור לא ומעולם עברתי,
 קבל- — צנחן או סטודנט של אלה מדים
.״ להושיע בידך אין האם עם). . . ו? נ ל  

 לחשוב לך נותן מה לי: אמור עכשיו
 שפיר- הסיבה האחרים? מן יותר חכם שאתה
לי ממלא שהוא היא מכתבך את סמתי

לע בדעתך יש מה אך והשלישית, הראשונה
השנייה? עם שות

★ ★ ★
בסלץ דרגה

 אומרים ומכיריה שישית תלמידת היא
 סימפטית שאני ״מפני מה, כבר יודעים אתם

 אני לכך נוסף בחברה. יפה להסתדר ויודעת
תכ ועיניים שטינית צמד, בעלת גבוהה, גם

 צעיר להכיר רוצה היא אז מה? אז לת.״
 ותל־אביבי הומור חוש ובעל ונחמד גבוה

 הקשור צבאית, דרגה בעל ״רצוי ,21 ובן
חברה־סלונית.״ שהיא איזו עם

 הוא מותק, )1110/112( זקוקה, שאת מה
לעברית. מורה

★ ★ ★

ay העקב
 ואני מחיל־הים צמד־חמד הם )1110/113(

 מכתבם ג׳ובניקים. שהם להישבע מוכנה
 עצמם על מעידים הם להפליא. מודפס היה

 לבלות ויודעים ותל־אביבים נחמדים שהם
בע תל-אביביות, שתי להכיר ורוצים יפה
 יגיע העקב, עם יחד שגובהך, הופעה לות

מ׳. 1,70ל־
המ בשם מכונה מהם שאחד לך איכפת

״בייבי״? תוק
★ ★ ★

30ל- מתחת ;20 מעל
):1110/114( אל כותב שלא זה כלב

.״ .  אתו להתכתב רוצה שאני האדם .
 בהחלט, רגיל בחור להיות לכאורה צריך
 למצוא קל כך כל שלא מסתבר זאת, ובכל
 בחור עם להתכתב רוצה אני כזה. אחד

 לו להיות צריכה שלא ערבי, או יהודי
במוסי גדול מבין להיות צריך ולא מכונית

ש רוצה אני בפילוסופיה. או קלאסית קה
 לעבוד שידע חזקות ידיים עם בחור יהיה
 אינטיליגנאטים. סובלת שאינני משום בהן,
הכ על ראש קצת לו להיות צריך מזה חוץ

ש בדברים אותו לשתף שאוכל כדי תפיים,
לפ מנסה שאני בעיות עליהם, חושבת אני
ולהבינן. בעצמי תור

 השואף נאבק אדם יהיה שהוא רוצה ״אני
 למען להיאבק שלנו, בעולם משהו לשנות
 דרוש כמובן לזה יותר. וטוב יפה משהו
 כל בערך זה מפא״יניק. ולא דתי לא שיהיה

 עצמו. לו אספר כבר השאר את התכונות•
ש אבל יפהפה, בחור להיות צריך לא הוא

מד אני מי אל גם שאדע וכדי גבר. יהיה
לא? אצלך, רגיל זה תמונה.״ רוצה אני ברת׳

 שמנסה רגילה בחורה סתם לעצמי, ״ואשר
רו אני אותן התכונות לרוב להגיע בעצמי

 מצב־ על הולך הכל אצלי בו. למצוא צה
היי קצת, שונה היה מצב־הרוח ואילו רוח.

 על יותר עצוב מכתב לך כותבת אולי תי
 שאינם חברים על שהכזיבה, עולם השקפת

 בחיים. דרך בחיפוש התלבטויות ועל עוד
 עצמו. לאדם לספר רוצה אני זה כל את

 20 מעל להיות עליו אחרים: טכניים פרטים
 בינתיים, חיפאית ,17,5 בת אני .30ל־ ומתחת
למלאכה.״ מורה להיות ורוצה

לי רחעזה mop צימר
 בסיורה מאיר גולדה את שהסיע הנהג

 לבקש מת בגליל בהפגזות שנפגעו במשקים
 את לטש הוא העז. לא אך משהו, אותה
ה השרה של הגפרורים קופסת לעבר עיניו

 שנשאה פשוטה מתקפלת קופסה סימפטית,
. מאיר״ ״גולדה השם את  למשוררת . .

מוכ היא בעיות. יש הר־אכן שולמית
 אם שלה, הקוקטייל שמלת את להרחיב רחה
 שתיערך הקוקטייל למסיבת להגיע רוצה היא

 כל משתגעת שהיא לא מספר. ימים בעוד
ה הפעם אולם קוקטייל, מסיבות אחרי כך

 בימים לכבודה. יותר או פחות היא מסיבה
ל ולנרוד קונרד הספר בתרגומה יצא אלה
 לקק- רוצה הפועלים וספריית מיצקביץ אדם
 » מת־ שולה המאורע. לכבוד אנשים כמה טייל

והרא היחידה שהיא סיבה, בלי לא פארת,
 שתרגמה הצעירה הגווארדיה מבני שונה
 היא ולמה המקור. מן ישר קלאסית יצירה
 לילד מצפה היא השמלה? את להרחיב רוצה

. שני .  אינו שוב כפית איש חצקל .
 אשל. חנה בציירת זועפים מבטים מעיף

קצ בחצאיות ויותר יותר נראית החלה היא
 רגליים, לה יש שדווקא גילתה וצרות, רות
 כשהיתה גם הזמן כל בו חשד שחצקל דבר

 ריקה • .. ארוכים במכנסיים מסתובבת
 שבוע שאפשר לכם מתארים (אינכם זראי

 את זמנית, היא, אף זנחה כן?), לא בלעדיה,
 היא והצבעוניים. ההדוקים מכנסיה שורת

 די- בסיפורי יתומה כמו להיראות החליטה
 תמימה הבעה פרוע, בשיער מתהלכת קנס,

מו רבים כמד, ותתפלאו שחורות• וגרביים
עליה. לרחם להתחיל כנים

 עשרה על לעבור לי וחוסך טור בדיוק
אחרים.

אומץ לה אין★ ★ ★
המת מחנה על נמנית איננה )1110/110(

״ יום שיבוא לי תיארתי ב״לא חילות . . . ו  
״ לי ״משעמם של זה על אם כי א... ר  נו

 להתכתב, רוצה היא זאת, למרות או ולכן
 שלושים. כבן גבר עם הביטוי, על לה סלחו

 תכונות לפרט לא גדלות מספיק בה יש
נדרשות.

 אוהבת שהיא אומרת היא עצמה על
.ברירה? ״יש לחיות. .  האומץ.״ לי אין לא, .

 וכל סרט טובה, הצגה מעניינים, מכתבים
 ירוק. בצל משערת, אני כולל, הירקות, שאר
 מה גם לפרט לעצמה חובה רואה היא

 וטפשים וצינים שוזיצרים וזה שונאת, שהיא
 חכמים או — חכמים להיות המתימרים
זוכרת. אינני — טפשים להיות המתימרים

 יחד שניכם והטו אליה כתוב מה? יודע
 בשם לי, והניחו להשתעמם הפועל את

אלוהים.

מכוערת לא תמימה, לא
 מאד לאקוני הוא )1110/111( של מכתבו

מאד: ולעניין
מכו וחסר ביותר מוצלח לא ,24 בן ״גבר

 טפשה, לא נערה עם להתכתב מבקש נית׳
 מכוערת.״ ולא תמימה לא

הדרישה על להודות מוכנה אולי תהיי את

השבוע נערת

בומ חתיכה שהיא עליה אומרים החברה
מש והיא חומות ועיניה בלונדית והיא בה

 ננהג־ לקלל ויודעת גיטריסטים אחרי תגעת
 פעם מדי להתערטל לה איכפת ולא משאית
 שגעון לה יש מזה חוץ החברה. בשביל
בארדו. בריג׳יט שהיא לה נדמה גדלות.

החי
!חדיד זו לא

 ,35 בת מקידש, רחל ירדה גן, רמת ך*
מ ביקשה הערב, בשעות מהאוטובוס ■1

 לה יראה כי בדרכה, שנקרה אלמוני, צעיר
ש לצעיר נלודתה. חפצה, למחוז הדרך את

 עליה התנפל הדרך, את לה להראות התנדב
 את וגנב אותה היכר, צעדים, מספר אחרי

ארנקה.
★ ★ ★

ומוצלחת טובה בשעה
 הכתה תלמידי פירסמו גכעת״חיים, «■
 מודעה המקומי, הספר בבית החמישית ^

 כתה ^ני ״אנו׳ הלשון: בזו הקיבוץ בעלון
 שקיבלנו על חברי־המשק לכל מודים ט׳,

 לנדנד לא ומבטיחים השעונים, את סוף־סוף
השעה?״ ״מה בשאלות יותר

★ ★ ★
עשן מסף

 למחסן־המזון גנבים פרצו ירושלים, ךי
J מצרכי־ משם גנבו חברון, ישיבת של 

 טבח־הישי־ ידי על במלאכתם הופרעו מזון,
 בחסות נמלטו פצצת־עשן, לעברו הטילו בה,

שללם. עם העשן
★ ★ ★

יעקב ידי - והידים
 ארצות־הברית, קולורדו, מדינת כראש, ך*

 ויסברט הרי היהודי העסקן הובל כאשר
 עשרות כמה מהעיר הרחוק לבית־החולים,

 במטוסו לטוס יעקב בנו החליט קילומטרים,
 אביו את לגלח כדי לבית־החולים בוקר מדי
יום. כל ידיו במו

★ ★ ★
אחים מלחמת

 ב־ ספסל על צעיר ישב תל״אכיב, ף
 ידי על נעצר פלורנטין, רחוב גינת ^
 אליו נילווה כשוטר, עצמו את שהציג אדם

 תמורת ל״י 10 לו שילם המשטרה, לתחנת
 שעצר במדים שוטר להזעיק מיהר שחרורו,

 אותו העביר האזרחיים, בבגדים השוטר את
לכלא.

★ ★ ★
הולד שאתה איד תראה

 לדירה, גנבים שני פרצו ירושלים, ך■
 כרטיסים ושני שונים חפצים כסף, גנבו ■1

 ״זיי ושומכר דז׳יגאן הקומיקאים להצגת
 הולך), שאתה איך (תראה גייסט״ דו ווי

 .שחיכו שוטרים ידי על נעצרו להצגה, הלכי
במקומותיהם. להם

★ ★ ★

אסורים משחקים
 העליון בית־הדין הוציא הולנד, האג, ך»

 פלסטיק, יצרני־צינורות על האוסר צו ■2
 הולה־ חישוקי לתעשיית מוצריהם את לשווק

 בהולנד הכללית שתנועת־הבנין אחרי הופ׳
 פלסטיים בצינורות מחסור בגלל נפסקה

לצרכי־בנין.
★ ★ ★

אש בלי עשן
 מאת כתבה למרחב פירסם תל׳אכיב, ך*
a הסילבסטר בליל שערך סיור על כתבו 

 עצי־אשוח הדלקת תיאר ובה בתל־אביב,
החג.* לכבוד

★ ★ ★
הרצון גי5ב העומד דבר אין

 הנשיא מלון הנהלת פירסמה ירושלים, ך»
ה מחדרי חדר כל כי הבטיחה מודעה, 41

ורצון. טלפון, רדיו, באמבטיה, מצויד מלון
★ ★ ★

שכר־האימה
 כי נ. א. האזרח קרא ראשוךלציץ, ך»

 לחזור מתגעגע אשכול לוי שר־האוצר *2
 בו מכתב לו שיגר המחרשה, מאחורי אל

 המחרשה, מאחורי אל יחזור השר ״אם כתב:
 לתשובת זכה שלמה,״ שמחת־העם תהיה

 ביקשני ״השר שכתב: השר של מזכירו
 האצילות מחשבותיך הבעת על להודותך

 במכתבך,״ ביטאת אותם העדינים ורגשותיך
 ממס־הכנסה תביעה למכתב בצירוף קיבל

ל״י. 2898 של סכום על

 בכריסטמס אשוח עצי מדליקים כידוע *
בסילבסטר. ולא

ה העולם18 1110 הז


