
״משא־הלכ״
 יאיר ואולי מכתבי את לפרסם ״אבקשך

 וחבוב. נשמה, בעל לגבר אני מחכה מזלי. לי
 גם היה לא אהבה מלבד אחר ,משא־לב כי

 פו).״ אלן לי׳(אדגר וגם לה,
).1/1592( ומספרה אביבה, שמה

★ ★ ★
ודס; תמיד בדוגדי

 בארץ משובח הכי שהגורם יודעים אתם
ה שהאנשים לי נדמה ולפעמים צה״ל, זה

 אלי: מגיעים מהצבא משובחים
 מספר־ בחיי: שזכיתי המספרים כל ״לאחר

 מספרים וכיוצא־באלה מספר־אישי זהות,
במס לזכות שוב מקווה אני ומשונים, שונים

 הוא (המספר במדורך.״ הפעם כלשהו, פר
2/1592.(

בלונדית רעמה קצר: תיאור ״ובכן
 ודק. תמיר גוף של ס״מ 180ל־ המתנשאת

 מה לי שיש טוענים הכל לגובה מתחת שם אי־
 ישנם שכל. פשוטה אנוש בלשון שנקרא
 במיעוט.״ הם אך זו, עובדה על גם עוררים
 ובזה לשרת, חודשים ששה עוד לי ״יש

 (מאיזור ,50 עד 15 מגיל נערה כל מוזמנת
נוכחתי זו. תקופה ולהנעים לנסות חיפה),

השמע הצעת
 ג׳ון של הפסיכודלית המכונית את זוכרים

 שלו הרולס־רויס את שצבע מאז אז לנון?
התפש זוהרים, בגוונים מתערבלים, בכתמים

פסי ומכוניות במהירות, האופנה (כמובן) טה
העולם. בכל דוהרות צבעים בשלל כודליות

 האישיות. אלא הקובע הוא הגיל שלא מזמן
 אני אז מישהי, מעניין זאת בכל זה אם אך
."70 כבן שבע־מרורים ,21 בן

^
מיואשים״ ״שגי

 ידידות.״ להם שאין ידידים ״שני לי יש פה
 לבחינות־ לומד והשני קרבית, ביחידה האחד

 לצוד ללכת להם קשה שבאמת כך בגרות,
נכון? חתיכות.

 שהם בפרט ),3/1592ל־( ר,תקשרנה אז
 ואני שלהם, האחרון״ ״הקש שאני כותבים

 הטובע נאחז בו האחרון הקש להיות רוצה
הגמל. גב את שישבור האחרון הקש ולא

ועודפים מכתבים
 משהו עוד הנה אז קרבית, יחידה וא־פרופו

 לחברה צמא 20 בן גבוה צנחן בומבה:
 בחטף־פתח, מנקד הוא (חברה העירה. בבואו

סגולה). בח׳ אחשוד שלא כדי
 ומכתבו ),4/1592לץ הומור, חוש לו יש
 עודפים שמכתבים מבטיח גם והוא נחמד,

 גבוהים, כולם החבריא, שאר ״בין יחולקו
 חסונים״. אף שזופים עליזים, חביבים,

פודד צעיר, סטודנט★ ★ ★
 ״אני בארץ. ובודד )21( צעיר סטודנט

 הפרגיות אבל וחביב, סימפטי די שאני חושב
 מעוניין אני ולכן עלי, נמאסו כבר הצעירות

 שיותר כמה ורצוי ובשלה, בוגרת באשה
ממני.״ מבוגרת

מתאי את ואם לך, שמתאים מה זה אם
לא? זהב, הזדמנות הוא )5/1592( אז לו, מה

זני

4
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 אפשר אפשרויות: שתי יש גס? רוצים
 יורד. לא וזה בצבעי־שמן, האוטו את לצבוע
 פיתרון לתמיד. פסיכודליים ונשארים לעולם,

 מבריק ויניל בציפוי אותו מצפים טוב: יותר
לירות 4 חנות־טפטיס, בכל בגלילים, (ניקנה

^ ר / . ד צ / ו ר ׳ ; י ׳

 שוב אני לשאול, התחלתם ושוב היות
 סוג מכל שאלות תעגנה לענות. מתחילה

ה שמות את מפרסמת אינני שהוא.
ו ראשי״תיבות בלי גם הרי כי כותבים,

ן לא עצמם, את יזהו הם רמזים
 איתי. יהיה מד, יודעת לא כבר אני ^

 (בבקשה מסויים באליל־נוער מאוהבת אני
 עליו חושבת ואני השם), את תפרסמי אל

 דבר שום לעשות יכולה ולא ובלילה, ביום
 כל חושבת ואני נשוי לא אפילו הוא אחר.
חלו כל הגשמת להיות יכול הוא איך הזמן
 יכולה לא אני לישון, יכולה לא אני .,מות

לעשות? מה הזמן. כל לחשוב רק ללמוד,
 כתבי או עליו, התנפלי או לו, ארבי

 איע־ אריק הכיר שכן לי מספרים לו.
 מה ועוד. בר, ושמעון אשתו, את שטיין

 בך ינהג היותר לכל להפסיד? לך יש
 יהיה בטח וזה ממנו, תרפאי ואז בגסות

טוב. סוף
 שני אותי הוציא והוא תייר, הכרתי ^

ומועדוני- מפוארות, נורא למסעדות ערבים

 הדגמים בכל ״ש ואותם בסן־הכל), המטר
 ובאות־ ובפרחיס ובפסים בכתמים שבעולם:

שתרצו. מה ובכל מנטים
 (ראה לבגדים שלכם, לאופי אותם התאימו

 הרושם למזג־האוויר. או למצב־הרוח תמונה),
 את מסירים — לכם וכשיימאס כביר. יהיה

עוד! איננו— והופ אחת, במשיכה הציפוי

 יקרים, הכי הבילוי למקומות ובכלל לילה,
ה את קיבלתי אם כסף. הון עלי והוציא
 באמת זה ההגינות מבחינת האם — הזמנה
למיטתו? להיכנס איכשהו אותי מחייב

לא. בכלל

 מהעבודה מאוחר חוזר לאחרונה בעלי
 רבות לשעות נעלם או תרוצים, מיני כל עם

 חוקרת וכשאני הדעת. על מתקבל הסבר בלי
 בחבטת־ ויוצא ■ותר עוד מתרגז הוא אותו,
לעשות? מה לגמרי. מיואשת כבר אני דלת.

חב עם שבי לצאת. את גם התחילי
לב לך מיילי או לקולנוע, לכי או רות,
 היי — היית איפה אותן כשישאל דן.

ו פנים בשום לו תגלי ואל מיסתורית
ישפיע! שזה איך תתפלאי אופן.

ול עובדת, ולא הורי, בבית גרה אני
 לי להגיד הזכות את להם נותן זה דעתם פי

 ובכלל הביתה, לחזור ומתי לעשות, מה
 שזה חושבת את האם החיים. את לי לנהל

 לא, ואם ?19 בת כבר שאני למרות מוצדק,
בגילי? בהתחשב לנהוג, עלי איך

כמובן. לצבא, להתגייס

בעס מסויימת התקדמות
 חתימת־ את תזרז קים

החתו את או — החוזה
 אם חשבתם. עליה נה

ל תקח אל חולה, אתה
 בריאותך :חופש עצמך

ב אך להיפגם עשוייה
 בת־ הרבה. עסקיך מעט,

בחלו תשקעי אל :דלי
 אחד זהו השבוע. מות,

ה את לעצב צריך בהם פירקי־זמן מאותם
השבוע. דווקא — לך שניתנו הרבים נתונים

★ ★ ★

ב השבוע, תסתבן, אל
ה את מיכאניים. עניינים
 אם למוסך, שלח מכונית

תנ ואל בעיות, לה יש
 זה בעצמן: לתקן סה

קט מישגה להיות עשוי
עצ קחי בת־דגים: לני.
 שעת לא זו לידיים. מן

 שנשפך חלב על לבכות
ח חלב לקנות אלא —

 תבקש אל בן־דגים: חדשה. חברה או דש,
מעמד. ותחזיק יפה תסתדר אתה הלוואות.

★ ★ ★

ב שקעת, בו הדיכאון
 ל- בקשר שעבר, שבוע

 — שלך הזעיר רומאן
 אל אן בהדרגה. יפוג

 לחידושי- עדיין תצפה
 :האהבה בשטח תורה
 בהלי- נתון כולן אתה

ופעי אחרים, כי-נפש
מא כל תקדים לותך

הסנטימנ במישור מץ
 לא שבוע זהו בעסקים, ובצדק. טאלי.

תנאיך. לפי רק אך חוזה, על חתום :רע

★ ★ ★
ה את לחרוש יודע אתה

 בדיוק זה והשבוע שטח,
 קח לעשות. שעליך מה
ו לידיך, העניינים את

 עליך המוטל את בצע
הסוף, ועד ההתחלה מן

 מדי יותר לחשוב מבלי
ב כסף, התוצאות. על

 יגיע גדולות, לא כמויות
בעיית־מצ־ ויעורר לידיך

 שמחה לך תגרום יפה אשר, עם פגישה
איתו. תריבי אל בת־שור: כאחד. דנפש

★ ★ ★

 שאינן דברים תאכל אל
 ואל השבוע, בהם, רגיל

 המידה על יתר תשתה
ל עשוי אתה אחרת —

לצמי בריאותך את קפח
 מסוכן, שבוע זהו תות.

 דווקא מבחינת־המזלות,
מע מערים שאתה משום

נת מעשה, גבי על שה
אח אחד חדש במצב קל
 של הצעתו את קבלי בת־תאומים: השני. רי

זאבים. הגברים כל לא כי בן־מזל־עקרב!

★ ★ ★
 של שמש, של שבוע

 של טובים, מעשים
היונק־ ושל קצר טיול

בלתי־ באנשים לויווג
 שבוע גם אן צפויים.

 של קלות, מריבות של
הפ ושל קלה, אכזבה

 כלכלית פעילות סקת
א בהן הגזרות באחת

 בת-סרט- עסוק. תה
 קשרים על לשמור רוצה את אם :נים

בפניו. זאת להראות לא דאגי — איתן
★ ★ ★

 לא מפתה כספית הצעה
 אם דעתך, על תתקבל

 בבני־מזל־ תתייעץ לא
 בבת־מזל־בתו־ או טלה
 יימנע עליון כוח לה.

ו השבוע, לנסוע, ממך
 ש־ בטיול לטובתך: זה

 בל־ סכנה טמונה תיכננת
 מן תסטה אל תי־נראית.

 אלא המקובל, המסלול
 אך מתנות׳ תקנה לענייני־כספים. שנוגע במה

ללבושך. זהוב צבע בת־לביאה: יקרות. לא
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 השקפת־ את תשנה בן־מזל־אריח עם פגישה
לקרוא תהססי אל לפחות. זמנית, חיין.
ה ביותר. הכמוסות כמיהותיין על דרור
ה וזוהי מתקרב, אביב
ל לן המתאימה עונה

ול משיגרה, השתחרר
וה המקובל מן התרחק

 ידיוים, של עזרתם רגיל.
 של עזרתן — ובייחוד
תאפ אשר היא ידידות

 זאת, כל לעשות לן שר
 פרנסתן את לקפח מבלי

תש אל לימודיך. את או
 עם קשר טל לשמור כח

מאוד. השבוע לזה זקוקים הם בני־משפחתן:

★ ★ ★
 אך קטנים דברים המון יקרו השבוע גם

 לסבך עשויות מכשלות המון מרגיזים.
חו בהתחייבויות, *ותך
משפ ואפילו — בות

 תשמור לא אם טים,
חופשה, קח צעדיך. על

 אם רק אך בשבת,
 אל בבית. תישאר היא

 קשרים קשירת תסכן
 שאתה לפני חדשים,

 עם להסתדר אין יודע
 וגם רכילות הישנים.
אותך, ישיגו אזהרות

במיו לשמוע, רוצה שאינך שעה דווקא
הסוס. על תהיה שבועיים־שלושה עוד חד.
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 שחורה במרה שוקע אתה אם באמת!
 שכזה פעוט עסק על
 כשתית- תעשה מה —
 רציניות בבעיות קל

 אין השבוע ז באמת
 וגם טרדות רק כאלו;

 אי- נסה, סכנות־יוקרה.
 עד להפגין לא פוא,
ה ושמך מעמדך כמה

 — לך חשובים ציבורי
 החב״ מן אחד והיה
הק :בת־עקרב ר׳ה.
 מוצאות לא שעבר בשבוע שערכת ניות

 תפגשי בגללן :זאת ובכל 1 בעינייך חן
כמובן. בחיר״ליבך, לא ומעניין. חדש איש

★ ★ ★
 אינך אם אך זאת, למנוע יכול בהחלט אתה
 רצינית לתאונה הסיכויים כל יש — נזהר

הש כלכלי, לאסון או
| לש־ איפוא, נסה, בוע.
 1 זה ואם עצביך, על לוט
 1 לצאת לא — הולך לא

| לח־ ולא ארוכים למסעות
 מיסמכים שום על תום

איש־ עם פגישה חיוניים.
הוזתיק, מכרך עסקים,

 אך נחת לך תגרום לא
בת־ ניסיון. לך תוסיף
 חלק הן רגלייך קשת:

 במיוחד, אותן טפחי מהופעתך. מאוד חשוב
מעניין. לניסיון אותך תובלנה הן כי השבוע,

★ ★ ★

ה היום שמתקרב ככל
 חש־ גוברים כן — גדול

 את קחי ובכן, שותיין.
 הומור, של בקורטוב זה
ו לזה, מסוגלת את אם
מש שהעולם תחשבי אל

 משתנה כשמשהו תנה
זהו :בן־גדיים בחיין.
 לזכות תוכל בו שבוע

 בזכיות־טו־ או ברווחים
ל ולא הסיכון את לפצל היא החוכמה מו.

אנ של יחסם אחד. קלף על הכל את שים
 אבל במיקצת, כנוקשה יתגלה קרובים שים

 של קשיחותם עם להתמודד יודע הרי אתה
נאה. תסרוקת ועשי סגול צבע לבשי אחרים.
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