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שותקת! אני גם אז
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מולבש עירום
׳ הטבע אותן שחנן את סבורה אם  נ

7 מחפש אותך בדיוק הרי יעלות־חן, 0■ / 
 צילום ובפרט צילום, הוא ״תחביבי 115*7

 יעלות־ מחפש אנוכי לכך, אי יפות. נערות
תח כמעלה בעירום. להצטלם שתסכמנה חן

 שאינה תמונה תשלחנה אשר לפונות, שב
עירום.״ תמונת להיות חייבת
יודעת... את אליו, לכתזב מוכרחת לא את

השחורים לעצובים
 ״בחורה ציפיתם: לא בוודאי מזה ליותר
 — אשכנזי בחור להכיר מעוניינת אשכנזיה

1ש־ גם מה באישיותו,״ רציני 9 8 /7  סו־ 0
ה ״הטעם לחייה: על סומק כל ללא ענת

 ותראה.״ — נסה רע. לא לגמרי שלי אישי
 הוא הזה העסק בכל חשוב שהכי ומה

יא אם אחרים פני על אותו אעדיף ש״אני
 עצובות תהיינה ועיניו קלסית מוסיקה הב

ושחרחרות.״
לא. אני אבל משהו, אומרת הייתי

* * *
השבוע מכתב

180568^811111■ 11■י■*!̂ 
צעי נשוי, זוג ״אנו כן, בצמדים. זהפעס

צעי זוגות׳ להכיר מבקשים ונחמדים, רים
 ההפתעה את ת״א.״ מאזור אחרים רים

9 השאירו / 7  ל־ ״הכרות — לקינוח 15(0
מיוחדות.״ חברתיות מטרות

 היה, כדאי הייחוד, את לגלות כדי רק
לכתוב? אולי,

גרכלים ע?
הסימפ ״הארבעה־גלגלים״ לבעלי מיועד

2 הן, בלבד. הטיולים ואוהבי טיים 0 0 /7 0 
 כל והן שבת, בימי לטיולים לצאת מתות

 בגפכם, לנסוע לכם שמשעמם בטוחות כך
ש כמו לחברה: להיות החליטו הן אז

ה מן הארבעה ״טובים השתיים: כתבו
שניים!״

חדרתיות. שהן אמרתי שאני תגידו ואל
¥ ¥ ¥

ומי המי לכד
 אבל תנסי, אם מאומה תפסידי לא ״זכרי,

 אני!״ גס ואולי תנסי, לא •אם המון תפסידי
 הג׳יגולו לן כותב כך לא, או ותאמיני
פנייה לאחר ועוד, זאת, כל ׳שלן. המיועד

 או צעירה, אלמנה או גרושיה, את כ״אם
ל המשתוקקת מזדקנת רווקה סתם אולי
בזרו להתנחם והרוצה עלומיין אל שוב

 העומד תואר ויפה רציני חייל שיל עותיו
 דעותייך את הזניחי אנא השיחרור, בפני

 לטובה, ותופתעי כאלה, יש אס השמרניות,
ותכתבי." מזמנן מעט לי תקדישי אם

1ל־ לו, הראינה אז 1 1 2 0 1 / 7 0
¥ * *

ומשם מפה
 הראשונה לפנייתו נעניתן שלא בגלל רק

2 של 0 2 /7  ולדרוש לשוב נאלץ הוא ,0
.ש ״בתקווה זאת כל מדורי. באמצעות לכן

 הן אלו אכן, אותי.״ תאכזבי לא הפעם
 23ה־ בן סטודנט־החמד של המילים־איחולים

 החול ימי כל שבמשך פלוס־כמה־חודשים,
באווי ירושלמי כך כל מרגיש השבוע של
 שלנו. הקודש עיר של הסטודנטיאלית רה
 עמך לבלות מבקש־מתחנן־מיחל שהוא עד
 שלו. עיר־הבית בתל־אביב השבוע סופי את

 אם התנגדות, כל לו תהיינה שלא מובן,
הדו של החותמת את ישא אליו, מכתבך

הירושלמי. אר
 לציין: זוכר עוד הנ״ל שכחתי, כמעט

 יפה, ספרות תיאטרון, שחיה, אוהב ״אני
 דווקא ולאו — יפות ונערות קלה מוזיקה

 לשאת תשכחי אל בבקשה, אז ,קלות׳.״
הבחור. אל בדרכך ,מטענך׳ כל את

בועק בסיס
של מעטו הרבה להציל יכולתי לא

2 0 3 /7 הוא להבין לי שנתן מה כל .0
 לו שאין כן כדי עד מאד. טרי חייל ש,הנו
 מקווה רק אני קבוע. צבאי בסיס אפילו

לאקוני. יהיה לא הוא העלמה, שכלפיין.

הרציגות בכל
2 מבקש לצחוק!״ ״לא 0 4 /7  זאת וכל ,0
למה?

 ראשונים חיול בשלבי קרבי, חייל ״אני
ואמי כנה אהבה מחפש יותר, או פחות
ש כמה עד מצחיק, לא באמת וזה תית,״
דא. בכגון משגת הבנתי

ללב מזוד★ ★ ★
 בכל לאהוב ומסוגלת ,שובבה׳ את אס

אל לכתוב הוא. לעשות, שעלייך כל לב,

2 0 5 /7  גם, רבה, ברצינות מבטיח הוא .0
 מוכרחה לא את נכזבת. אהבה כל לרפא

עובדה! זוהי אבל להאמין,
־ד̂ר

2 0 6 / 7 0

 אולי וזה ושלושה־חודשים 13 בת היא
הכל: מסביר

 להציץ נוהגת אני שבוע ומדי ״מאחר
 שיהיה החלטתי נחמד). (עיתון הזה בהעולם

במסי דווקא לאו אנוש, בן להכיר נחמד
 בריאה ״אני פגישות. באלו סתם או בות,

 גופנית. מבחינה ובעיקר נפשית, מבחינה
 אני אך ק״ג, 51 — תאמין) (לא משקלי

 שאתה מקווה שאני כך ,162 — גובהי רזה.
אבוד. יהיה שאז ממני ושמן. נמוך לא

 נהנית אני ורצינית. עליזה די נערה ״אני
 אוהבת אני וקולנוע. ריקודים ממסיבות,

 (שמת בחיים צורך שהם וחושבת בנים
משו אני אומר, הווה חרוז?) פה שיש לב

 שאני הרי שירים, על מדברים ואם ררת
פסנתר. על נגנתי כן, זיוף. קצת עם שרה

להת לאכול, אוהבת חיות, אוהבת ״אני
 לי יש אם ובעצם, ללמוד. ואפילו לבש
הכל. אוהבת אני טוב, רוח מצב

די!״ ״ו...
לאי מזהיר, מכתב
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