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 עוד אס
 זו החדשה,

 עדיין אני
 :לי מספרת

 יחוש השנה
 את בחרתי

 אצלי טברו
 וסול' אחווה

 יותר שזה
שנה־טובה.

 לשנה מישהו לכן הכנתן לא
שלכן. האחרונה ההזדמנות

 היתה שאמ׳שלי במה מאמינה
 בהתחלת דבש שמלקק שמי

 אז השנה. כל במשך מתיקות
שהצ־ מאלה ביותר המתוקים

 מתוך וזאת הפעס. גברים ,
 תודו שלי. המין עם דאריות

בירכת מסתם ושימושי יעיל
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לעמנואל כפילה
 כמו אירוטי רטט הרגשתי לא כבר מזמן

).2/84( של מיכתבו למיקרא
 והעמדת- הצביעות על ונוותר ״בואי
 אני ואם זה מדור קוראת את אם הפנים.

מחפ שאנחנו מפני לא זה אליו, כותב
 נשמות־תועוודתאומות, מיפגש אחר שים

 מהיר- בפניה להשתפך שנוכל כתובת או
 הכל בסך מחפשים אנחנו הורי־ליבנו.

המע ביגלל ורק כולם, כמו מיני, קשר
החברה וכללי הטובים הנימוסים צורים,
מיני בכל זו אמת־חיים עוטפים אנחנו

 וחיפוש ותוכן משמעות של קישקושים
 לכי — מאמינה לא את אם לחיים. חבר

עמנואל. את לראות
 שאת בכך להודות אולי קשה לך ״יהיה
הגי דמות עם חושנית הזדהות מרגישה

 את ראית מקום באיזה אם אבל בורה.
 את מחפש, אני אותך — בדמותה עצמך

 שתראי דורש לא הישראלית. עמנואל
 כרטיס לך להבטיח יכול לא וגם כמוה
 אם אבל בחוויותיה. להתחלק כדי טיסה

ודרו אמנות היא שהאירוטיות השתכנעת
 להדליק כדי אקזוטיים נופים לך שים
 במסע תחנה להיות מוכן אני יצרייך, את

ההנאה.״ פיסגת אל שלך הארוך
רא בגוף דברים כמה עוד כתב הוא

 ופוריטאניות־ צניעות מטעמי שרק שון
הת אם יודעת לא אני בהם. קצצתי יתר
 שאלייך. מעדיפה אלייך. או אלי כוון

★ ★
פרות גידול במקום

 לא אלי. בדרך משהו קרה )3/84ל-(
 חשוב. משהו כנראה אבל מה, יודעת
נד אבל ,21 בן רק ״אני בעצמך: שיפטי

 מאבד אני שקרה, מה שאחרי לי מה
מח וזאת לאהוב, הכוח את ליום מיום
 שאהבה כזה טיפוס אני כי איומה. שבה
מר אני לאהוב בלי דרך־חיים. היא לגבי
מס מחדש. יום כל מת אני כאילו גיש
 קצת עם מנופאית לאיזו זקוק שאני תבר
 לחלץ שתעזור במכונאות־האדם, ידע

צללתי. אליה מהתהום אותי
 אז מכונאות, על מדברים כבר ״אם

 אני טכניים: נתונים כמה בלי אי-אפשר
(הקי זה אבל המרכז, מאיזור קיבוצניק

 שלי והתוכניות לנצח׳ אינו בוצניקיות)
 לא פרות. גידול מאשר יותר הן לעתיד

 שלי והאישיות האופי את לפרוט מעוניין
 תוכל הקוראת שזו כדי אבל קטן, לכסף

 שאני רק אגלה אותי, לסווג בכל־זאת
 ואנטי־חב- ציני קצת מאוד, אינטליגנטי

 לכל ונוסף בשפע חוש־הומור עם רתי,
 ודי ם״מ) 183( גבוה גם אני המעלות,

נח שתהיה׳ מצפה אני שתענה מזו יפה.
 לתת גם שתאהב ומעניינת. חכמה מדה,

והס קטנים שגעונות חמימות. ושתשרה
בבר יתקבלו החיים על מקורית תכלות

 ולא וטיבעיות, יושר גם לי חשובים כה•
מבו יותר קצת שהיא אחת מראש אפסול

ממני.״ גרת
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הזרוקימץ מהחברה
(״מדור מחמאות לי מחלק שהוא אחרי
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 דנה את מאוד מזכיר נפלא, רעיון מצויין.
 זכות לתת שלא יכולה לא אני מטמפו״),

).4/84ל( קדימה
 שלי האהבות חייל. .19 בן נער ״אני

 סטיבנס, קט ירושלים, נועייבה, אילת׳ :הן
ברונסוני שפם מגדל קולנוע. :והעיקר
 הומור. חוש הרבה־הרבה בתוכי ומחזיק

 בקיצור, ג׳ינסים. רק ולובש מכונית לי אין
הזרוקים. מהחבר׳ה

ב ת כ ס מי ר פ
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העליזה האלמנה

לרפואה. אחת, נקבה בשביל פסק-זמן
 המחפשת אלמנה, ,40 בת אשה ״אני

 אשד. ״אני ).6/84( כותבת לחיים,״ חבר
 חיים. ולעשות לבלות האוהבת נאה די

 שיהיה קודם־כל הן השני מהצד דרישותי
 אשכנזי ואוהב־בילויים, אוהב־חיים אדם
 שדרישו־ מקווה אני ומסודר. ,48 גיל עד
 פשוט ומופרזות. מוזרות תיראינה לא תי

 שלא כדי הנייר על הכל להבהיר עדיף
אי־הבנות. תהיינה
 קשה בגילי שלאלמנות יודעת בטח ״את

הסי וזאת מתאימים, אנשים להכיר מאד
אלייך.״ שפניתי בה

 להר פראנץ חביבתי, להתנצל, צריך לא
 עם ועוד ההסברים. כל את נתן כבר

מוסיקה.
* ★ ★

טיקה מנ שנות רו ם מ שי שלו ה
 מיה־ לפי לפחות בולם. במו לא חוא

להע מספקת סיבה זוהי ובשבילי תבו.
 לא־בל־ פרס־השבוע. את )1/84ל( ניק
 לב- אחרים לעודד בדי כמו למענו, בך

הנשמה. עם גם אלא בעט רק לא תוב,
 הסטא־ באשר אלה, טרופים ״בימים
 בחור שלכל לטעון מתעקשת טיסטיקה
ממ אני בחורות, וחצי בתשע ממתינות

 החצי. את רק לפגוש מה משום שיך
 לשים החלטתי זו מעציבה עובדה לאור
סגולותי. את ולהציג בעטי, נפשי

 לשלב (נכנס אביבים ב״ו בבן ״אני
בדי של ס״מ 183 אצלך׳), ,בקרוב של

ועו לומד טוב. אובל של ק״ג 80ו- דות,
 סיפרות אוהב החברה. מדעי בתחום בד

מפר ואף (כותב שירה הסוגים, מכל
 שירים וסתם קלאסית מוסיקה סם),
 בל את — וביכלל טבע אמנות, יפים,

שבחיים. היפים הדברים
האבו אהבת״חיי אחר נואשות ״מחפש

 הטובות. הכוונות בל בין שנעלמה דה,
 הפוסחת בבררנות״יתר מלא בפה מודה

ומת בתעודת־הזהות, הכתוב בל על
 עדינים ובתווי-פנים ברגישות רק מקדת
 רציניות כוונות מבטיח מצידי ויפים.

 מתירניים בימים משהו זה (וגם להפליא
 שנות בנוסח רומנטיות ונטיות אלה),

ה קלסתרי את מצרף הנני השלושים.
הקוראות. להנאת מפוקפק
 / כבות, בעיניים ספן אל אשוב ״עוד

 אומר עוד / ידיים, אלייך אצניח עוד
/ שישנן, / הטובות המילים כל את לך

1/84
עדיין.״ שישנן

 במקום ״אני״ כותב חיה רק הוא אילו
 יותר. לו מאמינה הייתי ״הנני",
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 — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס

 יופי מוצרי חבילת בשי, שולחו את מזכה
 בשווי — הדם חברת מתנת — ותמרוקים

בדואר. לזוכים ישלחו הפרסים ל׳׳י. 200 של

 ואת חופשיח את הומור, חוש לך יש ״אם
 חשוב לא טוב. ידיד מצאת אז — זרוקה גם

שתיראי.״ איך
* ★ ★
טובות! הכי יפות, הכי

 )5/84(ל מתאימה את אם לדעת כדי
 אינך אם ומישקל. סרגל לקחת צריכה את

 165מ־ נמוכה ואינך ס״מ 170מ־ גבוהה
 60 על עולה אינו שלך והמישקל ס״מ,

 האיש אל לכתוב רשאית את קילוגרם,
 ״אוהב הוא כי עצמו על שמכריז ,24ה- בן

 ולטבריה.״ לאילת במיוחד בארץ, טיולים
 שערך המאלף הטיול על אז לך יספר הוא

 באירופה, וחצי, חודשיים במשך לאחרונה,
 הישראליות ״הבחורות כי למסקנה הגיע בו
 הוא אם בעולם.״ טובות והכי יפות הכי הן
 מפני רק זה הרי קודם־לכן, בזה נוכח לא

 ובלר־ בסקי-מים עסוק היה הוא שקודם
 להקדיש מוכן הוא עכשיו, אבל סרטים. ,חות

 מאיזור נערות מבכר והוא לאהבה. זמן גם
רמודגן.

הומור עם תיכוניסט
 בן ״תיכוניסט הנוער. בשביל גם משהו

 שבי- או שמיניסטית ■להכיר המעוניין 17
 הוא נחמדה,״ הבאה) השנה (של עיסטית

 ושאר חוש־הומור בעלת את ״אם ).7/84(
 מתבקשת את אחרות, חיוביות תכונות
תמונה.״ בצירוף אלי לכתוב
לה צריפה לא שהתמונה מקווה אני

 את לספק או שלך, חוש־ההומור על עיד
שלו. חוש־ההומור
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שושנה מחפש חוח

חד שהפוליטיקה להאמין לך קשה אם
 את שתקראי את חכי לאהבה, גם רה

שמ עלי ״אומרים ).8/84( של מיכתבו
 התחלתי בע״מ, והמר מבגין סלידה רוב

 השמאלית במידרכה בהפגנתיות להלך
 אני שמאל. ביד בחורות וללטף בילבד,
ש במה ביחוד וכזב, שקר שזה מצהיר

לליטוף.״ נוגע
עירוניות בעל סטודנט הוא הזה הדבר

״שהצ בירושלים) הלומד (חיפאי כפולה
 שנים, 22 עם מריצה לגרור איכשהו, ליח,

 מראש שמחסלים ס״מ, 170מ־ מעט וקצת
 שבעלה עוד (מה ננסי עם סיכויי את

 דורש הוא אותך בסביבה).״ תמיד נמצא
 לימדני- את ״ואם ונבונה חמודה נאה,
ב שומד־ראש.״ עם שתבואי מוטב קית,

 מחפש ״חוח אומר: שהוא כמו קיצור׳
 ולשנות- לימי־חול ולרע, לטוב שושנה

סגריר.״
★ ★

דרכים פרשת על
 אותך מחפש )9/84ש( תחשבי שלא
ה בתחום נוראה למצוקה שהגיע משום
 מעיד שהוא כפי הנכון, הוא ההיפך סכם.

 לפרשת״דרכים הגיע פשוט הוא עצמו. על
 :אפשרויות שלוש לפניו עומדות שבה

 שתסתיים משותפת בהוללות להמשיך ״א.
ב להתקשר ב. הימים. באחד בלא־כלום

 יפה לומר ג. ביותר. ורציני כנה קשר
ידידים.׳״ ונישאר שלום
 עכשיו ג/ בדרך בטוחות צעד כה עד
 שבו ״נתיב ב/ נתיב לנסות רוצה הוא

 העמוק, האמיתי האושר אל להגיע אוכל
 הוללות של מפוקפק אושר אותו ולא

מצ ולדעתי ״מ,0 180 ,22 בן שציינתי.״
כשוטר־תנועה. עתיד לו פה

ש־ע-וור3מ״ ג
לה לסרב תוכלו שלא הצעה זוהי

 אומץ, גבם שיש במובן, בתנאי,
 נרחיב שלא תבונות במה ועוד העזה,
 לאלה מיועדת היא הדיבור. את עליהן

להס מאשר ליותר המובנים מביניכם
 במדור סידורי מיספר מאחורי תתר

שי בוח על הסומבים לאלה ;זה
 פגישה מפני חוששים ושאינם פוטי

גי של הקדמה ללא פנים־אל״פנים
במיכתבים. שושים
עיוור. למיפגש הצעה זוהי
 בין בחודש, אחת פעם ייערך הוא

 מועמדותם את שיציגו ואשה גבר
 אף בזה. למיפגש נכונותם את ויביעו
 הוא מי את ידע לא מחם אחד
 את שאחליט היא אני לפגוש. הולך

 הנתונים סמך על מי, עם לזווג מי
המועמדות. במיבתב שיופיעו

 שלם ערב יכלול העיוור המיפגש
 במיס- סעודה :משותף בילוי של

 או תיאטרון בהצגת ביקור עדת-פאר,
 אם במועדון־לילה. בילוי קולנוע,

 שיש השניים יימצאו זה ערב אחרי
 הם לזו, זה להגיד מה עוד להם

 שפת על במלון שבוע סוף גם יקבלו
 ללא חינם, במובן, זה, בל ים־המלח.

 בדי זאת, מלבד מצידם. הוצאה בל
 בעיני האחד למצוא-חן להם לעזור
 ובשעת המיפגש לפני יקבלו הם השני,

 מתנת מיוחדות, חבילות״שי המיפגש,
הדס. חברת

 לא אבל עיוור, חוא המיפגש
 וה- היוזמת היא שאני ביוון חשאי.

 עדה אהיה אני זה, במיקרה משדבת
 ואשח גבר בין ראשונה לפגישה חיה
 לבן קודם זה את זה ראו שלא

 על האחד דבר יודעים ואינם מעולם,
 ירצו הם אם הפגישה. לפני רעותו

 אחר-כך, גם היברותם את להמשיך
 לעשות יובלו הם הפרשי. עניינם זה

לבדם. זאת
ן הגיוני לבם נשמע

 עצמו את להציע שמובן מי אז
לש בזאת מוזמן בזה, עיוור למיפגש

ה לפי מועמדותו בתב את אלי לוח
 136 ת.ד. לציפי, מיכתבים : כתובת

 בכתב עיוור׳. ,מיפגש עבור תל־אביב,
 אישיים נתונים לציין יש המועמדות

 ארץ־לידה, מקצוע, גיל, מין, במו:
 עלי להקל בדי ותחביבים. השכלה

תמו להוסיף גם רצוי הבחירה, את
 אלה גם מועמדת, או מועמד בל נה.

הרא העיוור למיפגש ייבחרו שלא
ייענו. — שון

מחכה. אני דם. לבם יש אם נראה


