
 על לכם/ן לספר מוכרחה הכל, לפני
 — למענכן בשוק. שהולך חדש תכסיס

 — בשבילכס להיזהר. מנזה שתדעו כדי
 יילך אולי בעצמכם. אותו שתנסו כדי

■עבודה. קצת לי תחסכו ואז לכס.
 'את למצוא צריו כל קודם ככה. אז

לעבודה. אז ! ? יש הנשי. האובייקט
 ניגש שאני לי תסלחי חבובה, ״תשמעי

 אבל אותך. להכיר בלי פתאום, ככה אלייך
 הבחורה בדיוק את להתאפק. יכולתי לא

 תשמעי. אז או, 7 למה מחפש מחפש. שאני
 מסתדר לא גם מיקצוע. אין לי תראי,
 נהדרת שיטח מצאתי אז העבודה■ עם כל־כך

 מסתובב אני הזה. בעולם להתקיים איך
 שומעת. שאת כמו בדיוק כן, קאזינו. באולמי

 ברירה, אין אבל גסה, ■מילה אולי זאת
 בלאס־ אחד שבוע יודעת, את ׳מהמר. אני

 קופץ המזל, כשמתחלף אחר־כך, וגאס,
 זה בלונדון הסליי־בוי גם למונטה־קרלו.

 בשאנז־ קלוב־אוויאסיון ועל רע. לא מקום
 נהדר. אוכל 7 שמעת כבר בפריס אליזה

 כן, בבאדן־באדן. לי הולך טוב הכי אבל
 מפסיד, לפעמים רע. לא מזה לחיות אפשר

המזל. שהולך איך מרוויח, על־פי־רוב אבל
 אז או, אותך? צריך אני מה ״בשביל

בחורה מחפש אני זמן המון כבר ככה. זה

פרס מיכתב
מאלמנח־מידסמה [?■כסב

 קירות ועם עצמי עם נמצאת שאני שנתיים שנתיים. יחלפו מעט עוד ״כן,
 יפים אמיתיים, שדים מטרפים. שניהם הילדים. גם מסביב. פורח הכל הבית.

שחורה." במיטגרת תמונה הוא שלהם מאבא להם שנשאר שמה רק מלאכים. כמו
 שב* ספוגות־הכאב, הספורות, מהמילים להבין יכולים שאתם כמו )4/78(

 חיה הוא יום־הכיפורים. במילחמת נפל בעלה אלמנת״מילחמה. היא — מיכתבה
הדרום. בחזית שנהרג איש״מילואים

 לגדל בלעדיו: להמשיך שאוכל האמנתי לא מותו שאחרי הראשונה ״בשנה
 לא כלום כאילו רגילה בשיגרת־חיים להמשיך הבית, את להחזיק הילדים, את

 מסביב וחשתילים זורמים החיים אבל מידותי. מכפי גדול לי ניראה זה קרה.
 בו. לעמוד שתוכלי האמנת שלא מה את עוברת ואת לשיחים. הופכים לקבר

 שאין לך מתברר בעצמך, במפתיע שגילית הגנוזים מהכוחות מתפעלת כשאת ואז,
לחיות. מאשר יותר רוצח שאת דבר

 הבית. את ממלאים א׳) בכיתה וילדה ה׳ בכיתה (ילד הילדים טענות* לי ״אין
 לילדים תחליף־אב שיהיה בבית. גבר שיהיה רק דבר. שום לי חסר לא לכאורה
 ומבין, רגיש כזה אחד עליה. להישען כתף נתינת תוך שנוצר, החלל את ושימלא

 הדברים וכל לטייל ולנסוע בחצר, הדשא את להשקות לו ושיתכייף ומתחשב, ורך
 תודה אמצעים. בעל להיות חייב לא הוא ביחד. לעשות שאפשר האחרים הטובים

 חיים לחיות מסוגל שיהיה בנאדם, לחיות מוכרח הוא אבל משלי. לי יש לאל,
 לחיות וצריך יפים החיים אבל ניחומים. מחפשת לא אני ועשירים. מלאים
מחדש." להתחיל חייבים אם אפילו אותם,

 נדתי- של לילות וחרבה־חרבה ירוקות עיניים בעלת משכילה, ,29 בת היא
שינה.

 חשתתפות-בצער, של ומהמליצות ומרגרינה משמאלץ המנעו פרשית: עצה
 העניין לו שחסר מי אישיותכם. על לתהות לח שיאפשרו מיכתבים לה כיתבו

בצד. העט את עכשיו כבר שישים ״טאקט״, הקרוי חזה
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 מוצרי של שי :בפרס כותבו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס
 לזוכים ישלחו הפרסים ל״י. 200 של בשווי ד׳דס קברת מתוצרת ותמרוקים איפור

בדואר.

 דבר. שוס לעשות צריכה לא היא מזל. עם
ול הרולטה ליד לשבת אלי, להצטרף רק

 הדטו־ את לשים מיספרים איזה על החליט
 קשה, די זה אבל יותר. לא הכל. זה נים.
 איזה משחק אני חושבת. שאת כמו לא

 הבוקר. עד לילה כל בשבוע, יימיס חמישה
 מין הרגשה, לי י׳ש טיסות. המון גס ו״ש
 המזל את לי תביאי ׳שאת כזה, נבואי חוש
 לא דעתך?! מה הגדולה. הקופה ואת

 אחוז עשרה תקבלי אבל !משכורת, לך תהיה
הולך?!״ עלי. כולם ההפסדים מתחוחים.

 לעמוד שמסוגלת בחורה לראות רוצה אני
 ראיתי. לא עוד אני הזה. הפיתוי בפני

הרא השיעור אחרי שתמיד, רק היא הצרה
 מקבל הזה המהמר והימורים, במיספרים שון

 באיי לפוקר לו שמחכים דחוף מיברק איזה
 לחזור, !מבטיח הוא הבתולה. או בהאמה
 מסתובבות כבר בעיר בחורות והמון ונעלם.

 — להן שהובטח הזה החדש הג׳וב עם
הבינלאומי. המהמר של קמיע־המזל להיות
!רוט הוזה ראו
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קשה אגוז

רא נבעה בשבילכם חיום לי שיש מה
 (באשמתה), ״ירושלמית ),1/78( זאת שונה
 וקומפאק־ חמודה קטנה, (באשמתך), רווקה

 וגיל ק״ג, 48 !מישקל סיס, 158 (גובה טית
 בדו- מצויידת ).26 — וחגים שבתות בלי

 ב.א., (תעודת מתאימות והמלצות ■קומנטים
וטיולים, שמש אוהבת ועוד), תעודודיושר

9 '3/
 (למרות טוב ואוכל בעיקר) (ג׳אז מוסיקה

 לבד, להיות שונאת עלי). נראה לא שזה
 לפעמים קורה כשזה סצויין מסתדרת אבל

 אם חוש־הומור. וחסרי טיפשים גם ושונאת
 למלאכה. וגש שמוליד הפשל — כזד, אינך

 המוד מן אינו הנ״ל האגוז כי לך דע רק
בקלות...״ פצחים
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ביותר הגדולה היונה

 הוא והנה כזה למיכתב חיכיתי מזמן
 שכתב הזה לבחור שמגיע חושבת בא.

 עוד ואני לכוסית. אותו שאזמין אותו,
 לא הוא אם הומים, באחד זה את אעשה
קודם• אותי יזמין

 כותב אלטרנטיבי,״ מיכתב הוא ״מיכתבי
אל להיות חותר בעצמי ״ואני ),2/78( לי

 עצמי את לכנות לי תרשי וכאן טרנטיבי.
 ערבי־ אני בארץ.׳ ביותר הגדולה כדונה

 178 יפה־תואר, משכיל, ,23 בן ישראלי,
 סיפרות קולנוע, טיולים, מחבב גובה, ״מ0!

ופוליטיקה. היהודי) העם (של
 ישראליים ערבים צעירים קבוצת עם ״יחד

 עמוקה להבנה חופשי, לדדקיום נלחם אני
 החיים העמים שני בין ולקירוב־לבבות

 יחסית. הקטן, והרוב הגדול המיעוט בארץ,
 הצדדים משני מעשי-אלימות כל ■נגד אני

 דימעותיה יקרות שלי, מאמין׳ ה,אני ולפי
 של מאלה לא־פחות שכולה יהודיה אם של
 ואני אני. זה זה כל שכולה, ערביה אם

 שאיכפת יפה, סקרנית, יונית, אותך, מחפש
בארץ.״ העמים שני בין וההבנה השינוי לה

לביישנים קריאת־ביווו
 מנחמת אותך,״ להפגיז כוונות לי ״אין

 רק הוא שאומד מה ״וכל )3/78( אותי
 ס״מ, 165 בגובה ,25 בת בחורה שאני

 מאד מתרגלת מאד. וסימפאטית חמודה
 ¥801< לי שיש עלי ואומרים לאווירה

 שהוא שחושב מי להגזים. לא אז נו, חמוד.
 עיניים ובעל גבוה ממני, מבוגר רציני,

 להכירו. מאוד אשמח וחוכמתחחיים, בהירות
 ייתקשרו הביישנים הבחורים שכל מקווה
אלי.״
 היה במיכתבה בעיני חן מצא שלא מה
 אירופאי. ממוצא גברים מעדיפה שהיא הציון

אותו. השמטתי לכן
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פנימי יופי
 האמונה את איבדו שלא כאלו עוד יש

 למשל. ),5/78(אמיתי גבר אחד יום לפגוש
 בת ס״מ), 168( ותמירה נאד, אקדמאית היא
 בדיוק סולידית, וגם רווקה ספורטיבית, ,28

 על !מעידה היא מזה חוץ הזה. הסדר לפי
י יופי בהרבה מצויירת שהיא עצמה מ י נ  פ

 אחת בשביל זה מה לדעת מתתי ונשיות.
התשובה: הנה אז ו אמיתי״ ״גבר כזאת

 גם המתעניין רגיש, נאה, ״אקדמאי,
 ומסוגל למקצוע שמחוץ רוחניים בדברים
 לקבל.״ רק ולא לזולתו גם משהו להעניק

 למצוא עוד אפשר הזאת הנוסחה לפי אם
 מצמצמת התוספת הרי אמיתיים, גברים כמה
 שלא ״העיקר ניכרת: בצודה מיספרם את

ביותר.״ פנוי רק כבר, נשוי יהיה
 שכל יודעת לא את יקירתי, )5/78(

 תפוסיםו! כבר הטובים
*

תלמידים לא ר?!
 מהמדור ונפגעה. שהציצה אחת עוד
ל במדור, עיון ובעיקבוח כוונתי. שלי,

אלי. לפנות החליטה העצמית, עדותה
 בערב לה שיושבת אחת היא )6/78( אז
ו לבד, לא־פעם המירפסת, על קייצי

 שאין שכיחות קובלנות באותן מהרהרת
ו יציב אופי בעלי בחורים בנמצא עוד

 בחברתה גם מעוניינים מין שמלבד בנים,
 לצאת איתה, לשוחח כדי זאת, בחורה. של

 ולפעמים טובה, להצגה או לסרט בצוותא
מעט.״ ולרקוד מוסיקה סתם ולשמוע לשבת
 עד־ שהמצב חושבת לא אישית, אני,

 לה שיש מה לאור בייחוד גרוע. כדי־כך
ו נאה, ״מ,0 163 גובה ,27 ״בת להציע:

 שאני מבטיחה עממי• בבית־ספר מורה
ב רצוני ואין כיתתי, בתלמידי מסתפקת
 יש הפנויות.״ בשעותי נוספים תלמידים

הזה. בעניין ניסיון כבר בטח לה
 תקופת את כבר שעברו בחורים ולאותם

 והמראה 27 מגיל למעלה והם ההתבגרות,
 175ל* מעל ומיתמרים נאים שהם מוכיחה

 בחיוב. להיענות מבטיחה היא ס״מ,
^

 •לפי להפנות יש זה למדור מיכתבים
 תל־ ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים הכתובת:

 לשלוח יש למכותבים מיכתבים אביב.
 כש־ ,כתובת אותה לפי כפולה, במעטפה
 הסידורי ומיספרו בול הפנימית במעטפה

המכותב. של

ת ר ע ע נ בו ש ה
העי שהיפסדתם. מה בעצמכם תראו

 הפת האלה, היוקדות הירוקות ניים
 לדלי שייכים העורב, ושיער החושני
 באל-על. קרקע דיילת ,23ה״ בת משיח,

 מפרגנת, לא שאני להודות מוכרחה
 כמה נ׳שארתי אותה, כשראיתי אבל

 שעוד לדעת טוב פעור. פה עם דקות
כזה. דור בארץ גדל

 מתחיל שלה המשפחתי שהייחוס דלי,
 תל־אביבית היא בבולגריה, מקום באיזה
 שלח, ביותר הטוב החבר היה שהים

פיצג׳ראלד, ■סקוט את לקרוא אוהבת היא

 קסאוויירח את וגס הסה הרמן את
 אומר הזה האחרון השם אם הולנדר,

 לסיים כבר הספיקה הי׳א משהו. לכס
 זה־עתח חזרה הרצליה, גימנסיה את

 ומתכוננת באירופה, מקסימה מחופשה
 בר־ באוניברסיטת הבאה בשנה ללמוד
 דווקא אתם אם האמנות, תולדות אילן.

לדעת. רוצים
בשביל לא היא שאמרתי, כמו אמי,

 להינשא עומדת חיא הקרוב בעתיד כם.
 לא־ חתיך ,25 בן צעיר לבחיר־ליבה,

 חתיך □שם מדור לי היה שאס נורמלי,
 בשקט אותו מכניסה הייתי השבוע,

 מי שכן, מה ראשון. כמועמד לשס
ה את לשטוף לפחות יוכל שמעוניין

 שלח בשעות־הפנאי במראיה. עיניים
 החבי־ במיסעדת להוריה דלי מסייעת

 ירמיהו שברחוב הקטנה פלינצ׳י תיות
בתיאבון. לכם שיהיה בתל־אביב.
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