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 אם לי איכפת לא בעצם האמת: את לומר
לא. או תכתבו

★ ★ ★ בנייר חדשות פגיב
כש )1134/37ל־( להאמין חייבת לא את

 הגברים סוג על ״נמנים שהם אומרים הם
 יכולה את אבל אליהם.״ נמשכות שנערות

 אתן כמובן. תמונה, בלי לא לנסות. תמיד
 פשוט הם נערות, להם שחסרות לא מבינות,

 פנטסטי. ביטוי ואידיאליות.״ חדשות פנים ״להכיר רוצים
 להתפנות, יכולים וכשהם הסדיר, כצבא עתה משרתים הם
שלהם. האגו את בוודאי מלטפים, הם

באה: וו הזמנה היתר, אלמלא מאד מתפלאה הייתי
.״ .  המפורסם בטיול הנוסעים טובים, נורא חברה, אנו .

 קטנועים. על מאורגן כידוע, הטיול, צבר• נזיבצע המכונה
 כדי בנות־לוזייה אנו מחפשים זה, רכב יש ולכולנו היות

 בחשבון באות האחוריים. במושבים הריק החלל את למלא
. טיול המכינות צה״ל בוגרות נערות רק . . הו  להן ואל מ

 באירופה.״ יום 50ל־ הינו הטיול כי לשכוח
 רחוב עתידתורס, הנסיעות משרד אל כתבו אז רוצות?

הטובים״. ״בני עבור ,2 פינסקר

טפס שד גינונים בלי

★ ★ ★
העלמה בשביל טייסים,

 באי-שם. להם מתחבאים מחבבת, שהיא אלה דווקא
 ).22־29 (בני לטייסים רק עיניים עושה 19ה־ בת )1134/38(

 נחמדים־וגבוהים־ובעלי־חוש־הומור־ומש־ כאלה יודעים: אתם
כילים־ויודעים־גם־להיות־רצינים.

ולז :
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 שרק ב.ג.ש.ט, היא המכתב, בראש )1134/35( של סיסמתו
 בלר — היא שכוונתו הבינותי, היפה מכתבו קריאת אחרי

טקס. של גינונים
 לפי שיעמום, מתיר נעשה הדבר האמת, על ״אודה

 או צבא. וקר. יבש סגור, עתה שוהה אני בה שבמסגרת
 המרחב את ולפנות להעיז אומר גמרתי נח״ל. — תרצי אם

אין. אם יש, אם לראות ניצוצות. מאי־שם ולדלות
 משתהה או ברוחו ששלם פתוח. שלבו כל אל אני פונה

 מסקנות להסיק שמוכן מי כל עם תהייה. מתוך גדיין
 מי כל עם הסובב. כל ולגבי עצמו לגבי ובכוח, ,יושר
 השתיים, מן אמיתית והאחת לו, פנים שתי כי •מכיר
 הראשונה. של ביופייה המתפארת השנייה, בפני ראש בופפת

 שמאמין מכשלונו, פוחד שאינו נכנע, שאינו מי כל עם
 עם די. ובלי גבול בלי שאוהב מי כל עם ועיקר בכוחו.

 שתמיד מי כל עם מקומו. את ומכיר חייו את שחי מי כל
הכל. לו יתחדש
 ללא השכלה, ללא אלה. בכל שרוצה מי כל את ״או

 ולשון סיגנון ללא מעודנת, כתיבה ללא מדעיות, ידיעות
 ביותר. והאמיתית הכנה הפשוטה, ידו בכוח אם כי סופרים.
דרכו. — לו שתיראה ובדרך עצמו את הוא ויכתוב

 דברים להביע שלא גמרתי בשנית. אמת על ״ואודה
 להבין מאמץ ומאין ביותר. הברורים הם שכך לפי בכתיבה.

 אין למידה, אין — התעמקות ומאין ההתעמקות. אין —
 מיחושם לידי באים הדברים ואין הקלה. אין הרגשה,
אחר. אדם של במהותו
 כסילים שלוות — ומעיק אחר עולם של שאוזירו ״אלא
 שביבים נותרו אם לראות כן על ואמרתי חומרי. ושובע
לכולם.״ או לעצמם מוצא ולמצוא עצה ולמצוא עצה לטכס

★ ★ ★

 טבעת על לשמור ביותר הקלה שהדרך אומרת שלי אמא
במי־כלים. ביוס פעמים שלוש אותה לטבול היא הנישואים,

★ ★ ★

וגבוהים משבילים
 הרצון על ההתחסדות את לתמיד אחת פעם תפסיקו אולי

 באמצעות להתוודע רוצים שאתם בגלוי אמרו להתכתב?
 באמת המזנה אם אלוהים, בשם לכן, איכפת מה מכתבים.

 להיות חייב הוא ואם גבוה הוא הכותב אם — להתכתבות
 )1134/36( שכותבות כפי להיפך, או גבוה להיות כדי משכיל

 שני עם ב״התכתבות״ הרוצות תיכון בוגרות שתי שהן
 .20־24 כבני בחורים

- - - - - -

ע תעזבו נערת

 פרצופי, את להחליף האפשרות לי ניתנה אילו מה? יפה,
 שאין מד, כל לה יש לעצמי. בוחרת שהייתי הפרצוף זהו
 הבמאי עם וחוזה נהדר טבעי יופי רעננים׳ קייצים 17 לי:

מאל. (הנאהבים) לואי המצויין הצרפתי
 זו פרובינציאלית יפהפייה היתד, קאן, פסטיבל לפני עד
 מארי בצרפת שמה ייקרא מעתה דומנאך. מאיטנה לשם עונה

 החופש, הקרוב, בסרטה הראשית הגיבורה כשם לאפורה,
ואהבה. ים של רקע על יוונית יפהפיה תשחק בו

 אין אם אז טוב,
הטכניון.

מן בסטודנט להסתפק מוכנה היא כאלה,
★ ★ ★

כציבור ידוע
אומ שכולם אומרת קטנה כשטפשעשרה נורא מספיק זה
 ידוע שהוא אומר )1134/39ש( לכן תארנה שהיא. רים

 חוששת. אני אצלו, בסדר לא משהו החמוד. כאהרון בציבור
בבית עתה שוכב הוא שבגללו לדבר, מתכוונת ואינני

 מקווה, ואני האורטופדית, במחלקה ברחובות, קפלן ר,חולים
 בן הוא צה״ל. לגלי שירים שולח הוא במהרה. יחלים שמזה

 זוהר, במרכאות, אינטליגנט לא אבל משכיל, שהוא ואומר 26
מדי. מתוק לא אולם חביב שוויצר. לא אך

כך. כל בטוחה אינני
★  ★ ברזילי דינה במו★ 

 ישבו כאשר צהריים לאכול בוודאי הלך רפאלי גד סרן
לי. לכתוב התיקים גדוש הצבאי במשרד )1134/40(

 ערמוני שערן וצבע כחול עיניהן צבע אם יודעת אינני
 להן, להאמין אם אך - וכולי וכולי קילוגרם 58 ומשקלן

במחנה. למדי וגלמודות משתעמסות הריהן
★ ★ ★

 הבין לא אם חפר, לחיים לומר היה חייב מישהו אגב,
 סנטי־ 160 הוא ברזילי דינה של גובהה שאם בעצמו, זה את

 שווה, כמעט שגובהה הרי קילוגרם, 58 הוא ומשקלה מטר
צידה. על שוכבת או עומדת היא אס

והמצב ©פטזעטזרח
 לי עשתה הנבלה אחותי עם הלכתי כן. אני לא? היית?

 לך אומרת אני טפשה כך כל היא כזאת. חמורה טובה
 לה יש מאיסה יודעת אני עכשיו ממנה. להתפוצץ שאפשר

 איזה שכחתי ההוא המנהל אצל קנתה בטח שלה הבגרות את
 מעיזה עוד היא לי. איכפת לא אותה שיתפסו הלוואי

 שעברה השנה של היופי שמלכת ולהגיד בכלל אתי להתווכח
 הדר. מרים היתד, שזאת יודע העולם כל טל שרה היתה
 ראשי־עיר. מיני כל של ברכם על יושבת נורא לה כדאי

 מישהו לי אמר לנשף כשהלכנו — להגיד רציתי מה אז
 אני ולמה מהמועמדות אחת מכל יפה יותר מיליון פי שאני

השת שלא לו אמרתי אז נבחרת. הייתי בטח מועמדת לא
 מיני ולכל לאמריקה לנסוע משתגעת דווקא אני אבל געתי

 היא חשוב. לא נבחרת? הייתי לא חושבת? את ומה מקומות
 מס. אבל שנבחרה הזותי יצחקוב הרינה נחמדה די דווקא

 בעד יפה היתד, לא שלה השמלה אבל בעיני חן מצאה 73
 אז משפטים הגימנסיה אחרי אלמד אני לי איכפת לא זה...
אבחר. בטח
 הכל לדעת צריכים חכמות מלכות היא המודה עכשיו כי

.וזה בנבחרת מי שקורה מה .  מתעניינת. נורא אני אז .
 זה בן־אפריים בעולם. שקורה מה לדעת צריכים בכלל כי

 היה בטח בנתניה מהבאנק וההוא בחיי שמן נורא הוא
 צריכים לזה כי ספקטאקולציות מיני כל עשה אם פיקח נורא
 מארץ שהסתלק ההוא והקבלן משתלם• לא הפשע אבל שכל
 מבינה אנילא ובאמת שלו האהובה הוא לא כולם את סידר

 דומים שהם העיקר מזוייפים? כרטיסים מוכרים אם מה אז
המוע אחת יודעת, את בהם לנסוע ואפשר סתם לכרטיסים

 כלום יודעת לא למשהו סטודנטית היא שגם שאמרה מדות
 אחרי משתגעת שהיא להגיד יכולה היא איך שקורה מה

 שד,ירקון אמרה הנבלה אחותי חיפאית שהיא רואים הירקון?
 להיות יכולה היא איך בחיפה. העניינים כמו בערך מריח

נפלא. שם האוויר בחיפה הייתי מטומטמת? כך כל
 ההורים על כותבים הפסיכולוגים שכל מה בחיי, נכון, זה
 שלי אמא את •תראי שלהם. הילדים את מבינים לא שהם
 עתון קוראה שאני ושמחה בלשים לקרוא לי מרשה לא היא

נוראים. יותר הרבה דברים יש שם ערב,

 ד1ע יש האם
כארץ מפעל

 המודרני הציוד את שיבש
?CD, שמנים לזקוק תר1י3

! א ל
 בית־החרושת הנו הזית״ ״עץ רק

 הנ״ל, הציוד את שרכש היחידי
 מעולה שמן זקוק המאפשר

 טוב ״אקסטרה״ שמן ולכן ביותר.
יותר. טעים יותר, מזוקק יותר,

במטבחך בריאות + דיאטה
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