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 לכם מלספר להתאפק יכולה לא כבר איי
 שלי לרדתי מכתבים שבאמצעות ל., י. על

מ עימד, התחתן הברנש ל.. ח. את הכיר
 את הסתירה שכלתו לפתע גילה ואז אהבה

מ למנוע כדי מיליונרית, היותה עובדת
אחריה. לרדוף ממון ציירי
 על הלוואי בר־מזל. לא שהוא תגידו רק
כזה. מזל כולנו

 בשטח רק קלף לו ששיחק חושבים ואתם
 לומר לי יש אשר את שתשמעו כראי זה?

 את לזהות מאד קל כל, ראשית בנידון:
 לצבא גייסו אותו החייל הוא הלז: בר־המזל

המלחמה. נגמרה שבו בוקר באותו
 בגלל מפוארת ממסעדה שסולק האדם הוא
 בו ערב באותו דווקא עניבה, עונב שאינו

הר קיבלו המסעדה אורחי שלושים־ושישה
קיבה. עלת

 כאשר יופתע בקושי שהוא בטוחה ואני
 לא כמנהל משמש הוא בה הנפט חברת
 בה שיש בגלל מהאדמה נפט להפיק תצליח

זהב. מדי יותר
 הוא שלו מאמין״ שה״אני משום זאת כל
. לך יש ״לעיתים כזה: פשוט . ל. ולעי מז

״ לך יש תים ל... מז
עליו. כותבת בכלל שאני בר־מזל גם הוא
 שהעורך אחד. מדבר חוששת רק ואני

 שהוא ברת־מזל אני שגם לי יגיד עוד שלי
 כש־ שלי הזה הטפשי הקישקוש את פירסם

 נמצאות שלי טובות יותר הרבה רשימות
 איזה מהר נראה בואו אז הניירות! בסל

!לי הכנתם מכתבים !
הזמן בבוא★ ★ ★

 ל- מראש: אותך להזהיר מוכרחה אני
 או דוקטור תואר אין ,24ה־ בן ,8/70

 להעביר אוהב נורא הוא אבל פרופסור.
ובתיאט בקולנוע בטיולים, הפנוי זמנו את

 ואינן טיפשה, שאינן מבטיחה את ואם רון•
 או תל־אביב בעיר גרה אפילו ואת מכוערת

להב כתמורה, לן יבטיח הוא אז בסביבתה,
 בבוא אודותיו הפרטים שאר את לן היר

הזמן.
מושג. קצת לקבל שהצלחת מקווה אני

★ ★ ★

מעט ימעט,
 עצמ^היה!לטהוא על 9/70 שאמר מה כל

 עלייך, גם רציני. וקשקשן מיוחד משהו לא
ל הוא רצונו כל לדבר. ד,ירבה לא בעצם,

איתך. התכתב
 קריית־ בן היותו עובדת לך תעזור אולי
טבעון?
לך? איכפת מה נסי,

̂ד ז
וחריף עוקצני

ה אך מאיתנו. אחת צברית, היא ו0/70
ה בארץ מצויה שהיא בעובדה נעוץ הבדל

 ארצות־הב־ — הבלתי־מוגבלות אפשרויות
רית.

מדרי מפחית לא שזה לך מבטיחה ואני
 ובעל חריף עוקצני, להיות עלין שותיה:

יוה. כתב את לקרוא לזכות כדי הומזר חזש
אי... אן כתוב!  לפחות לן שמלאו בתנ

שניסו יובל חצי
★ ★ ★

1 אולי
 ערבי־נוצרי??זי! צעיר עם להתכתב רוצה
 כמו הטוען, ,11/70 עם זאת לעשות איפוא,

ה שכל התל־אביביים, גילו בני יתר כל
 היום ועד אותו, הכזיבו להיכרויות מכונים

מישהי. להכיר הצליח לא
מ־ בנוי שהוא לך להגיד לי איכפת לא

אוניברסיטאי. יופי של ס״מ 172ומ־ ק״ג 62
.25 בן הוא לציין: שכחתי

★ ★ ★
חתעשרים־וא הולדת יוס

 פין״, ולא זר ב״יהללן מאמין ו2/70
 דרכו על ניקרה לא זר ששום מאחר אך

 פתח- בן החל ידידים״), מסביבי (״כולם
שכמו: על לטפוח זה תקווה

 חגגתי מאז שנים כשבע עברו ״ובכן,
נטויה, ידי ועוד אביבים עשרים
בסבי רבים קינאת שמעורר עצמאי ״אני

בת.
כנאה. ומוגדר גבוה, הכי ״לא

 לח, ומחוצה בארץ טיולים אוהב ״אני
ו כוכבים ארבעה עם וסרטים הצגות וכן

יותר.
ול להשמיע מוכן אני המעלות כל ״את

 תל־אביב, מסביבות נחמדה לנערה ספר
 לכל 2ה־ו הולדתה ליום אותי תזמין אשר

היותר.״
לא. אני אבל משהו, אומרת הייתי

★ ★ ★
רי !ח6ש ! !

לש כדאי, מה טוטו: עושה כמעט 13/70
 לחופשות בא כשהוא בבית הזמן את רוף

 על אלייך ולהגיע דלק לשרוף או מהצבא,
ליבך? את לשרוף מנת

 שאת כדי צנחן שהוא לך שאומר מספיק
ב הסתפק לא הוא אך התשובה. את תדעי
זה: עפולה בן לך כתב מה ראי זאת,

 וקילוגרמים )1.81( לי חסר לא ״גובה
ה ברשימה נכללים לא מיותרים כ ו ר א  ה

 לי אין דווקא כן כמו לך. לתת יכול שאני
בלונדיני. אינו שערי וצבע כחולות עיניים
ש הכל בסך זה ממך רוצה שאני ״מה

עניין. ושתביני נחמדה תהיי
 סימפטיה לי שיש לציין שכחתי ״כמעט
 אינך אם גם אך קרייתיות. או לחיפאיות

בטוח על כי שתכתבי. רצוי זאת מסביבה

14/70מ־ דודי

כותבת. לא את אם שלך יהיה שההפסד
 לכתוב אם בכלל חושבת עוד את ״אז
!״ ? שער, חצי בעוד או הרגע
מהססת? עוד ואת העבודה, כל את לי גזל

★ ★ ★

:טתכיטמת לא
 נערת או השעה, נערת או השבוע, נערת

 ששלח לאלמוני לו משנה לא בכלל הרגע.
 אציג כותרת איזו תחת תמונתה, את אלי
הזו. האקדוחנית את

 למשל, שלח. כן הוא אודותיה• פרטים אבל
וב לי, כותב גם הוא דולי. לה שקוראים

 פרטים קצת שתקשקשי ״רצוי רב: מרץ
 מזל מספיקה.״ לא בלבד תמזנה כי עליה,
 אותת מצא שהוא כולם, כמו כתב שלא

ל יודע הוא כי כתמונה, ברחוב מתגלגלת
 הנ״ל יודע, שאני כמה עד ״אז עליה: ספר

 על לפרוט ובעיקר לשיר לרקוד, אוהבת
.פסנתר . .

 אחת היתה היא לשחק. אוהבת ״הנ״ל
 במים. להט בסרט תפקיד לקבלת המועמדות

 חן מצא לא להתפשט לה שאמרו זה אן
וגדול.״ יפה ,לאו׳ אמרה והיא בעיניה,

 אמספר אני הנ״ל, או רולי לא, או כן
 לשלוח יפה יפה ממן ואבקש 14/70כ־ אותן

 כיוון מאוד, חיונית היא כתובתן, את לנו
 המון שתקבלי לקבוע עתה כבר יכולה שאני

!! 1 מכתבים


