
 הסליחות, ששבוע בטוחה, שהייתי כמעט
 ליבם את קצת ירככו ימי־התשובה, ועשרת

ה את לדחות סוכנים שיהיו החברה, של
 לפחות שלהם, הלא־כל-כך-כשרות הכוונות

הנורא. הדין יום אחרי עד
— ! איפה אבל

!כך חפץ הוא★ ★ ★
 החוטאת, נשמתו על מצפצף )1200/18(

 על הלאה ראשו את להניח שיוכל ובלבד
 שמשות ״אלף לעזעזאל שולח הוא כתפייך.

 איני הוא ונשמתו■׳. עמו, הוריו, את וירח׳
ב ולא בשררה, לא בכסף, (חלילה) חפץ

תודה. לא כבוד,
 ללא — בלבד ובך בך רק בך חפץ הוא
שבעל־פה. הסכם ללא תנא־ם׳ ללא הוזה

 ראויה בהחלט את כן, אם — התקבליהוז
לו.

* * *
שדה ה?טן הנסיך

 רבים פרטים מפרה לא )1200/19( כי אם
וסטודנטית, 23 בת היותה מלבד עצמה, על
 היא מה יודעת לפחות שהיא לציין יש

 חמשה למלא שהשכילה והעובדה מחפשת,
 בעד מדברת חלומותיה, נסיך בתאור עמודים ן

עצמה.
רו מקווה, ״אני כותבת: היא היתר, בין

 סטודנטים נגד קדומות דעות לך שאין תי, ,
 אם כן, סטודנטיות אבל לא, (סטודנטים

 איני לך, יש אס שכן לדעת), מוכרחה את
אנשי מצאתי לא לצערי, לאשרן. אלא יכולה

ומ שבירושלים הרוח״ ב״היכל רבים רוח
 אליך.״ פונה שאני כאן

 אדם, עם להתקשר מעוניינת היא בקיצור,
 לא המקובל, מן חייו בדרך לחרוג המסוגל

 משלו. מקורית בדרך אלא מופגנת, בבוהמיות
בעצמו, ענין למצוא המסוגל אדם למשל,

ע1השב נער
 שלך, הטיפוס לא שהוא לי תספרי אל רק

 הרי אותי, תשאלו אם שלן. וגם ושלך,
 שהוא למרות מכן, לרבות התשובה זאת

ירושלמי.
ואין, מה, לדעת מתפוצצות וראי אתן

לא?
 לא. בינתיים מצטערת,

 לכן: לגלות אוכל שכן מה
תקנה. בלי כמעט רומנטי שהוא

 דגים. וגידול איסוף תחביבו: כי
 מוסיקה. קטנים): גם לו (יש הגדול שגעונו
 — אס את גם להיות יכול ויעודו
 עשרימפלוס, בת הנך

שחורות, שערותיך
מראה, יפת את
הליכות, יפת את

חתיכה. בכלל ואת
 את, זה שכל לי להוכיח תוכלי אם

לך. לעזור בהחלט אשמח

 ללא עתונים ללא ושקט, סגור בחדר בשבתו
רצי כל שעם אדם, מחרישת־אזניים. מנגינה

 כהנסיך מספר־ילדים ליהנות מסוגל נותו,
 בשדה, כך סתם מטרה, לא מהליכה הקטן,
 לבית־קפה לקולנוע, שגרתית מהליכה יותר
זכו׳•

 אז הנמשל, עם מזדהה אתה אם ובכן,
מחכה? אתה למשל, למה,

אומץ בעד★ ★ ★
 כותבת רגיל, לא משהו זה הפעם תראי,

 שביעית, תלמידת •17 בת אני ).1200/20(
מסבי (רצוי אחד להכיר ומשתגעת נחמדה,

 בוגר שיהיה ,18—20 בגיל חיפה),. בות
במכתב תמונה לשלוח אומץ בעל תיכון,

 מעניינים מכתבים לכתוב ושיודע הראשון,
ברור? וארוכים.
רגיל? לא פה מה אבל בהחלט, ברור

★ ★ ★
 ה־ לפני לרווחה פקוחות עינייך תהיינה

מכן. לאחד למחצה ועצומות נשואין,
 ואת אצלן, בוערת שאלה זו אם — אבל
להיפך. נהגי אותי, שואלת

★ ★ ★
השטחים בבל

 כלכלה) — ג׳ (שנה סטודנט )1200/22(
 בכל כמעט מתעניין בירושלים, באוניברסיטה

— שלך בשטחים גם להתעניין מוכן היה שטח,
ו מדי, זקנה ולא מדי צעירה אינך באם
 (בכל ורצוי מדי, שטוחה ולא מדי, שטחית

 שכל קצת לך ״שיהיה מה) זאת, (בכל רצוי
בקודקוד״.

..,צמרןןסנחלחטיהל
 אבל אותם, אוהבות ׳נשים שרק חשבתי

 השחור הפודל כלב מונטי, שגם מסתבר
ה של דן, זיו  שאתן מה את שונא אינו רו

 בלבד לגברים ניטפל הוא והראיה, אוהבות.
ה שהספרית לאחר — זיוה ואגב . . .

 כשעתיים ועמלה טרחה פנינה, מהוללת
 אחת יד ובמחי זיוה הלכה זו, תספורת על

הסי פיח. על התסרוקת את והפכה הרסה
 עתה זה כאילו להראות אוהבת ״אני בה:

 הופ־ . • . נראתה כך ובאמת, התעודדתי.״
 הארי של (הבלתי־רשמית) הראשונה עתו

ה, ט נ פו ל במו יורע, שלא למי התקיימה, כ
ה לבקשת שנעתר לפני כייאם• עומר עדון

 במחי- מאוד נרגש ״אני אמר, לשיר, נוכחים
 וגם כאן, נולדתי שלא למרות וזאת צתכם,

 ״בינתיים אילקה: לעומתו קרא יהודי!׳* אינני
 מורת בדאון, נדיה: של בנה • . . לא!״

 במכנסיים, מחתיכה מתפעל נראה הדוגמניות,
 ידע לא הוא קליפורניה. ליד לתומה שעברה

 מי של אשתו אלא אינה זו שחתיכה ודאי,
החרג. אביו להיות שעלול
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