
 לי. מחמיא אתה הצעיר: בן־אל״עזר מר
 הייתי לא באמת. לעונג, ראוייה אינני
 ביותר הוורודים בחלומותי דעתי על מעלה
אותי. לקרוא עלול שאתה

★ ★ ★

 כחולות. עיניים עם בלונדית אף אינני
 שמנמונת, אינני אף קומה, קצרת אינני

 בכנות. אומר זאת קצר, אינו שערי אך
 בחרוזים). לכתוב נוהגת אינני כלל (בדרך

זה: ממך רוצה שאני מה
מה דבר זו חסר

):1122/174( חרזן! ראו־נא:
 עצמי את / אפסיים מכל נערות ״שלום

 / משקפיים עם מכוער כזה לפניכן: אציג
 גובה לי ויש שחיף קצת אני לזה נוסף
 צרוב הוא שערי / ושתיים שמונים מטר
״בומ הוא ושמי / שחור פעם שהיה שמש

 מבוקר /. חור״ בלי ״רשת או ברשת״, בה
 / טון, השתים־עשרה למען אעבוד ערב עד

 ושטארה רומנטיקה חלומות אחלם ערב ועם
ניחו תרבו לא ולמען /. האדום הסלע על

קיבוצ /, נח״ל איש אני סודי: אגלה שים
 ובלי סרק בלי בהחלט, ונורמלי פשוט ניק

 גם תוסיפו המעלות לאלה ואם /. כחל
 דמותו לפניכן הרי / באקורדיאון נגינה

. דן — אומרים איך — של . . . ./
 וכותב נזעק לך מה שאול: תשאלוני ״ואם
 לקרות עלול זה לכן! אומר / כאן? ליריקה

 הוא היום /, קם כשהוא אחד יום נער לכל
אולם... בהחלט רגיל כש יום אותו / ו
 / שפם. לו יש — כי מגלה הוא קם הוא

ולהקים ולרעוש לצעוק מתחיל הוא ומאז
 מתחיל הוא לגבר, היותו עם כי /, מהומה

הר זאת / מד, דבר לו חסר כי להרגיש
 מיואש אני וכך / מביכה. ממש נוראה, גשה

 אפילו / עצמה מרותי חברות בקשת כדי עד
בתמונה. למעלה שם נוראית כך כל שהיא
 לא וזאת הכל על לכתוב אפשר ״לי
.כמובן ראשון כתנאי אך / הגזמה . .
/״ תמונה.

וזהו: - גבוה★ ★ ★

 ס״מ), 176מ־ (למטה נמוך תהיה שלא
״סנוב״. קוראים שהחברה מה או טיפש

 דון־ לא אף האיטלקי, קזאנובה תהיה שלא
טמבלית!) ספרדי, היה (הוא הצרפתי ז׳ואן
. תהיה שכן מה . ה.  לא מבין, אתה ז

כן?
 16 לי מלאו אך זה תטעה: שלא ״כדי

לכן: שנה,
 בן לא אף שנה בן שתהיה רוצה אינני

שלושים,
 לשני אב או גרוש, תהיה שלא כן כמו

ילדים.״
★ ★ ★

קל קרקוס
 לעשות יכול שהוא חושב )1122/180(
 לדעת רוצה שאני מה במקומי. העבודה את
בא הם באוניברסיטה הסטודנטים אם הוא
 נזקקים הם מדוע — חכמים כך כל מת

 שלא לרמוז, רוצים אינם הם זה? למדור
חשוב: לא טוב, זאת? האין להם, הולך
.״ .  ומירחה טירדה מעצמך לחסוך כדי .

 אחבר הרי קל, קרקוס מעצמי לחסוך ובכדי
 רוצה הייתי שאותה המודעה את בעצמי
במדורך. מפורסמת לראות

אמיר ואהרון זורבה ״הכותרת:
לעצמו הקורא אחד אלי כותב מה ״ראינה

השבוע נערת
תמה אבל גועלית, להיות רוצה לא אני

 לכומתה מתחת )1122/175ל( יש מה תני
שיער? מלבד שלה הכחולה
מתעק באמת אתם אם חשוב. לא טוב,

 יהיו שמכתביה לכך צפו אליה, לכתוב שים
 אתה! אתה. לא רגע, קריאה. סימני מלאים
 בחור כאחד. ותיכון צבא שסיים ״בחור

וזהו!״ גבוה
 יודעים: שאינכם כאילו אותה? מעסיק מה

 סלוניים, ריקודים קלה, מוסיקה תיאטרון,
וכולי. כולי וגם הרצאות

★ ★ ★
בשבילו מפונקת,

 העובדה על מלה לא אף בסדר. בסדר,
 18 בן הוא )1122/176( ירושלמי. שהוא

 נחמדה 17 כבת נערה להכיר ורוצה וביישן
 תשאלו אל מפונקת. כן, כן, ומפונקת.

 הרשימה כל את כמובן, ושתאהב, אותי.
״וש הומור חוש לה ושיהיה השיגרתית

לר ושתדע בינינו.״ ביחסים פעילה תהיה
וש אותו, גם ללמד כדי טוב מספיק קוד

תמו ושתשלח ופקחיח. מירושלים... תהיה
נה.

סתם★ ★ ★
 רצתה סתם היא מיוחד. דבר שום לא,
 רוצה היא ).1122/177( מזלה את לנסות

 שירותו את שסיים צעיר עם להתכתב
 והיא התיכוניים. לימודיו ואת הצבאי
ורי קלה מוסיקה תיאטרון, מחבבת דווקא
 באמת. מיוחד, דבר שום סלוניים. קודים

★ ★ ★
בענווה נחמד

 מדוע, להצטדק, רוצה איננו הוא גם
 לא ואפילו ).1122/178( כותב הוא בעצם,
 הוא־מחפש־משהו־ אבל נערות. לו חסרות

מיוחד־ושאני־אעזור־לו־למצאה.
 להימנע שקשה וכיוזן חייל. .19 בן הוא

 לומר צורך רואה הוא תיאוריים, מפרטים
 מענווה לומר ושאפשר גבה־קומה, שהוא
 בקולנוע, מתעניין ושהוא נחמד די שהוא

השאר. ובכל בטיולים בימאות,
★ ★ ★
ת7פוז או נ׳יגנ׳ית טפשה,

)?1122/179( מתוקה, לא היא ובכן,
אני:

פוזלת, או ג׳ינג׳ית טפשה, ״אינני

 חודשים כמה לפני להיראות, כשהחלה
 לדעת וחקרו גבות כולם הרימו — באיזור

לק היה ניתן ראשון במבט מיד היא. מי
 צל שום היה לא בכך צרפתית. שהיא בוע
 אותו הילוכה, אופן שלה, השיק ספק. של

צרפתיה. המאפיין מסויים אני־לא־יודעת־מה
 פארי־ דוגמנית בראון• נדיה זוהי ובכן,

 כ־ חשובים אופנה בבתי שעבדה זאית
שנר כמה ועד לטיול, ארצה שבאה באלמן,

 והחליטה בה התאהבה — מוזר הדבר אה
לה הספיקה היא ארוכת. תקופה להישאר

 בתצוגות. להופיע הדוגמניות, למחזור מס
 הליכה לימוד הוא עיסוקה עיקר אולם
 היא אורעל. של לדוגמניות בקורס נכונה

 הנערות אחרי ומשתגעת .וסימפטית חביבה
 כולן כן, אם אחריה. משתגעות והנערות

מאושרות.

 הוא תל־אביב. של באוניברסיטה סטודנט
 תל־אביבית נערה עם מכותב להיות מעוניין

 העשרה. שנות בקוטר שתהא מסביבתה, או
 מבורך אינו ,22 בן תל־אביבי, עצמו הוא

 לרקוד. יודע אינו וגם מעשן אינו בווספה,
 אהרון שירי ואת זורבה את מעריץ אבל

אמיר.
 בכל תנסו אולי בנות? דעתכן, ״מה
זאת?״
זאת? בכל אולי

תה1א לשאת לא כיצד
 ולא מעט עוד מתהדקת? החנק טבעת

 אל לפנות תמיד יכול אתה מוצא? יהיה
 לפניך הרי והטוב. הישיש פרוי הארולד

 1 לשאת יכול אינך מדוע טובים נמוקים כמה
לאשר״ אותה

א.
ברכי. על כאן, שבי מותק. הנה, ״בואי

 רוצה את האם יודעת. את מאד, מתוקה את
 ארוך סיפור בא (כאן סיפור?״ לך שאספר
אידי בצורה מאושר שהיה זוג על ומייגע
 ״ובכן התגרשו.) ואז נישאו, אשר עד אלית

 את להרוס רוצה אינני בובה, רואה, את
 מצדי?״ נורא כך כל זה האם אושרנו.

כ.
 בדיוק שחשבתי זמנים היו יודעת. ״את
 וכל לעיר. מחוץ קטן בית נישואין. כמוך.

 שאני תשכחי ואל — כעת אבל השאר•
 את יותר וראיתי יקירתי, ממך, מבוגר
 פני יהיו האם לתהות. התחלתי — העולם

אהב כל תיהרס לא האם דומים? הדברים
 חותמת נטביע אם שלנו, והרומנטיקה תנו
 הו, לדברים? והמוניות וחוקיות הגינות של
 רב, זמן כך להמשיך אפשר שאי יודע אני

נהנים!״ שאנחנו כמה חשבי אבל
ג.

 תעודת כסף? לי שאין תופסת את ״האם
 את האם הכנסתי. את תכפיל לא נישואין
 בחדר לגור מוכרחים נהיה זה? את תופסת

 ויימשך יימשך וזה וגועלי, מחניק קטן,
 האם רינה. הנישואין, הם כאלה ויימשך.

זה?״ !על פעם חשבת
ד.

 את ידייך. על כבלים לשים רוצה ״אינני
 אינני כך. על דבר של בסופו אותי תשנאי
 שאני מה כל שלך• הסוהר להיות רוצה
 אותי אוהבת את ואם אהבתך. הוא רוצה
 לעזוב יכולה שאת משום זה הרי כעת,
 רוצה אני בדעתך. שיעלה פעם כל אותי

כך.״ להרגיש שתמשיכי
♦ M

 נצטרך אם אבל רוצה. שהייתי ״כמובן,
 איבוד ממש יהיה זה הוריך, עם לגור

 מאד, נחמדים ששניהם חושב אני לדעת.
 מצליחים. אינם פעם אף כאלה דברים אבל
 ישנאו שהם כך לידי יגיעו הם פעם• אף

 נשנא שאנחנו כך לעי נגיע ואנחנו אותנו.
 יקירתי, לא קונפילקטים. המון ויהיו אותם.

לא.״ בהחלט לא.
ו.

 זהו אנו. דרכנו לפי כבר נשואים ״אנו
 רשמנו לא אם חשוב זה מה שקובע. מה
 אני האם מטופש? מירשם באיזה זה את

מא שאת חשבתי זה? על לחתום מוכרח
 כל כמו לפחות טובה שלי שהמלה מינה
טפשי.״ שטר

ז.
 על שחור זה את לך להראות יכול ״אני

 ,כל בפירוש: נאמר 97 בסעיף לבן. גבי
 סיבה איזו בגלל המתחתן החברה עובד

 לחברה לשלם וייאלץ במקום יפוטר שהיא,
שירו הפסקת על לירות, 2000 בסך פיצויים

 לעצמנו להרשות יכולים איננו פשוט תו.׳
עכשיו.״ כזה דבר

ח.
 מכירים באמת שאנחנו חושבת את ״האם

 שנים שמונה מספקת? במידה זו את זה
״כך כל ארוכה תקופה אינן ! . . .

ט.
 ואת רשמיים טכסים אהבתי לא ״מעולם

זאת״. יודעת
י.

 את ראיתי אבל לך, לומר רציתי ״לא
 שנותרו אומר והוא השבוע שלי הרופא

בש כדאי לא לחיות. חודשים כמה רק לי
כך.״ כל קצר זמן ביל

יא.
בשבילך.״ טוב מספיק ״אינני

יב.
בשבילי.״ טובה מספיק ״אינך

יג.
 שהוא לי ויאמר אביך יבוא ״כאשר

אותך.״ אשא שאני רוצה באמת
יד.

נשוי.״ כבר אני :לך שאומר ״מוטב

י11ה
התל־אביכית הניזרה

 57 בן מבוהל אזרח פרץ תל׳אכיב, ך*
 בגדים, קרוע כשהוא המשטרה, לתחנת ^

 מסוכסך, היה עמה ,37 בת אשד. כי התלונן
לגז מעילו את גזרה ברחוב, עליו התנפלה

מספריים. בעזרת רים

★  ★  ★

ה השיפורים ועדת הגיעה נידיורק,
■  ישוכנו אם כי מסקנה ליד עירונית !

 במקום אסטוריה ולדורף במלון העיר אסירי
לח העיריה תוכל העירוניים, בבתי־הסוהר

ליום• אסיר כל על דולר כשני סוך

★  ★  ★
בוער ויכוח

 שכניו, עם 69 בן דייר הסתכסך יפו, ך•
לפרוז רהיטיו את הוציא מאוד, התכעס ■4

 הצי־ נפט, בקבוקי שלושה עליהם שפך דור,
 את שרף מהבית, הדיירים את הבריח תם,
המשותף. הגג

★ ★ ★
מופשט חוק

 התבקש ארצות־הברית, פיטסבורג, ך
■  פנסילבניה מדינת של העליון בית־הדין !

 במועדון־ הופעות־עירום מותרות אם להחליט
 :קבע משקאות־משכרים, הוגשו בו לילה

 להבטחת האמריקאית שבחוקה ״הערבויות
הופעות־עירום.״ על חלות אינן חופש־ההבעה,

★  ★  ★

סופית תחנה
 נהג על 23 בן צעיר פקד תל״אביב, ך*
■  שאין במקום להורידו ,14 בקו אוטובוס !

המכו הגה את תפס בסירוב, נתקל תחנה,
 הצליח עליו, להשתלט וניסה הנהג מידי נית

תח שאין במקום ירד המכונית, את לעצור
לבית־הכלא. שוטר על־ידי הובל נה,

★ ★ ★
טרחה שבר

 לעורר ונכה זקן קבצן הצליח חיפה, ף*
J לזרם זכה ושבים, העוברים רחמי את 
 קופסת־הפח תוך אל שנזרקו מטבעות של

כקבצן. שהתחפש 14 בן כנער התגלה שבידו,

★ ★ ★

עיוורת אהבה
 תשע עיודר ערבי גנב אופ״אל־פחם, ך«
■ כ אותן שילם מאחיו, לירות מאות !

 שתומת־ בתו תמורת נצרתי, לאזרח מוהר
העין.

★ ★ ★

נעצר שלא הפרור
 של מאמציו כל שנכשלו אחרי ברזיל,

 איגאקו נובה מקבוצת המרכזי החלוץ ■4
הירי הקבוצה שוער של שערו את להבקיע

 ירה אקדח, שלף מאוד, החלוץ התרגז בה,
והרגו. בשוער

★ ★ ★

שמשון שערי
ה שער את אלמונים גנבו ירושלים, ^
העצ מגן מטרים 4,5 של בגובה ברזל *■

העיריה. סמל התנוסס עליו מאות׳

★ ★ ★

משקל שיווי
 אוה־ בין תיגרר■ שפרצה בעת אילת, ך*
בש מקומיות כדורגל קבוצות שתי די !■
 נשים, שתי נשך כלב, התפרע המשחק, עת

קבוצה. כל מאוהדי אשד,

★ ★ ★
השבר עולס

המש עצרה ארצות־הברית, גלנדורה, ך*
 ורונאלד )20( דויל ויליאם את טרה !■

 ב־ חשיש ששתלו.שתילי בעת )20( מנוזיל
בית־קברות.
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