
 העובדה למרות אבל למה, יודעת אנ׳לא
 המישחק, כללי על מדור בכל חוזרת שאני

 כאלה ביניכם יש מנהלת, אני ■שאותו
 מפני זה אולי ■מהם. להתעלס המעדיפים
 המדור, של בסופו מתפרסמים שהכללים

 עד להגיע !מספיקים שאינם הרבה ו״ש
 ה־ זה/זו אל לכתוב ■ממהרים הם לשם.

 בול להדביק ושוכחים בעיניהם, מוצאים־חן
 לנמען. המייועדת הפנימית המעטפה על

בש אבל פיצ׳פקעס, אולי זה בשבילכם
 מיכתביס עשרות על בולים להדביק בילי,
בגלל לא ברגל. הולך לא זה שבוע, מדי

 מוכרח אותזו, לפגוש לו שייצא מי ראיתי.
 באמצעות אפילו אולי כך. על לי לדווח

להחמיץ. רוצה לא אני ציבעונית. תמונה
 דומה גם היא צהובות עיניים מלבד
 החתולה שם. נאמד בפירוש בך לחתול,

ול לרקוד המון, לשחות אוהבת הזאת
 יש לטיולים. משוגעת והיא אנשים. הכיר

 חיה, היא שם ירושלים, את אומנם לה
 אבל מעורבים. רגשות בנפשה המדליקה

 ■ממנה לברוח ״,נוהגת היא הזדמנות בכל
וב בשקיעה לצפות הארץ, קצוות לכל

בפעולה להיות תמיד רוצה היא כוכבים.״

רו־ הייתי לא הלשון. בגלל — ההוצאה
דבק. בללקק חיי שארית את לבלות צה 2

 ה־ את אמרתי: שלא תגידו ׳שלא אז
מתפרס שמכתביהס למכותבים מיכתבים

כפולה. במעטפה לשלות יש ■במדור, מים
 אלי. להפנות יש החיצונית המעטפת את

 ונא תל-אביב. ,136 ת.ד. לציפי, מכתבים
 המעטפה על נוטף. דבר שום לרשום לא

 הסידורי מיספרו את לציין י!ש הפנימית
בפי זאת לרשום ורצוי בלבד. הנמען של
 הפנימית המעטפה קטנות. בספרות נה,

ת ב י י אגו 35 של בבול מבויילת להיות ח
 אלי תבואו עוד אחרת בלתי־ימשומש■ רות,

לתעודתו. הועבר לא שהמיכתב בטענות
 7 ■מסובך כל־כך זה מה אז

* * * י

צהובות עיניים
 מיכתבה על החתימה את ראיתי אילולא

 שהפלי- לדמות עלולה הייתי ),1/88( של
 מציינת היא התחילה. כבר הסינית שד,

לא עוד וזה צהובות. עעיים בעלת שהיא

זמן. ביזבוז אלא אינה לדעתה, השינה, —
מב ,16 בת לתיכוניסטית שייך זה כל
 שירצו אלה את הגבילה שלא מאד, טיחה

 אתכם, להזהיר רק לי תרשו לח. לכתוב
 פקודת- את האחרון בזמן קראתם לא אם

 עדיין היא החוק מבחינת החוק־הפלילי.
קטינה.

¥: ¥ ¥1
בפוטנציה איירונסייד

 דיעה יש )2/88של־( אומרת הייתי לא
 יש ואולי ישראל. נערות על ביותר טובה

טכ וגם אמן ■״אני לכך. טובה ■סיבה לו
 שנה 30 וכבר ,35 ״בן מספר. הוא נאי,״

 מוצא. ולא — מתאימה בחורה מחפש אני
 מכוני-ההתכתבות השדכנים, כל את ניסיתי

 הצלחתי, ולא הדישמיות, האפשרויות וכל
משונדמיה.

מכו לא מפוארת, דירה לי שאין ״מובן
 מזכוכית. עין לא גם פריז׳ידר. ולא נית

 להתחיל מתכונן אני אבל מגמגם, אינני
 שתרחמגה כאלה תימצאנה אולי בקרוב.

לצ־ אתחיל אולי יילך, לא ■זה אם עליז

ע צפרד
■■־■./? - ׳■1יי.■.■ יי י־ .,׳■׳ ■■■. ־'י״־, הרד ״<,

מ לביקור שהגיעה ידידה, ׳של בארנקה
 שקזפה, קופסת־פלסטיק גיליתי איטליה,

 איש שכל סיגריות, קופסת של בגודל
 בכניסה בגללה אותה עוצר היה הג״א

לבית־קולנוע.
בפומבי. בורותי את ■גיליתי !״ 7 זה ״מת 1

התשובה. היתח ״צפרדעים,״
 פני, על שהצטיירה המבוכה למראה ורק
 אינה שזאת מסתבר הסוד. את לי גילתה

 למנוע המייועדת קטנה, ■מעבדת־כיס אלא
במ במחזור. איחור ■של במיקרים חרדה

 להמתין בקופת־חולים, בתור לעמוד קום
 בדיקת של התוצאות שתגענה עד יזמיים

 יחייך המעבדן כאשר ולהסמיק המעבדה,
 ״התוצאה :ויאמר ערמומי חיוך אלייך

 לעשות ■מעכשיו יכולה את — חיובית״
הרגע. על צ׳אק, צ׳יק בעצמך, הכל

ש הריון, לגילוי המעבדתית הבדיקה
 באה צפרדע/ ,בדיקת בשם פעם כונתה
 התכשיר, ■עשי־זאת־בעצמך. בשיטת אלייך

 נפש, לכל שווה הוא חזאי, בשם הנקרא
 ל״י. 35ל־ השווה במחיר בחו״ל ונמכר

 כימי חומר מטפטף, ממבחנה, מורכב הוא
ש מה כל מפלסטיק, פריזמטית ומינסרה

 מהריון, חשש של במקרה לעשות, 'עלייך
 להוסיף למבחנה, ■שתן מעט לטפטף הוא
 לנער, הכימי, החומר של טיפות כמה לה

 אם המנסרה. דרך המבחנה את ולבדוק
ה העיגול באמצע שחום עיגול מגלה את

 סימן המנסרה, דרך אליך הנשקף צהוב
 רואה את אם הגלולות. בנטילת שטעית

 ניצלת פעם שעוד סימן צהוב, עיגול רק
מביך. ממצב

ק ארנ ב

תג לא הימינסרה טעויות. תהיינה ושלא
 מיד הבדיקה את תבצעי אם כלום לך לה

 הבדיקה את לבצע צורך יש המגע. אחרי
 צריך חיה בו למועד התשיעי מהיום החל

המחזור. להופיע
 נמצא אינו עדיין המכשיר מה, משוס
 שכל בטוחה אני ■אבל בארץ. למכירה

 להביא י׳שמח לחדל, הנוסע מידידייך אחד
במתנה. כזה ■אחד לך

 הנוסעים לאיגוד אצטרף אפילו או לוע
מו לפרסם אוכל אז כיסאות־גלגלים. על

 שתדחוף רחמניה אחות ■מחפש שאני דעה
מו לאיירונסייד !ו יש מר, הכסא• את לי

! ולי תר לאן
ו נחמד. שאני שאומרים היא ״האמת

 הזה, העולם מקוראות חלק תימצאנה אולי
 המנטאליות עם לצבריות דומות שאינן

 עונה וה — ובכסף הכל־תלוי־בדבר של
הכל.״ על

או חייתי אחרת קצר. כתב שהוא ■מזל
דמעה. מזילה לי
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כימית תגובה
 כמד, אד — כימית תגובה היא ״אהבה

 ה־ אומרת — ■הנוסחה״ את לחפש נעים
אמי את לבדוק רוצה )3/88ו־( אימרה,
תותה.
 ובלתי־שיגרתי, ״,נאה, 26 בן צבר הוא

 באהבה הדוגלת החושנית, אותך, ■המחפש
ל לעשות אשמח בדיעותיה. ומתקדמת

 גבך את לסבן לכל ומעל הכל... מענו
שעות.״ על-גבי שעות
 הגב, סיבון עם הזה שהעניין רואה אני

ה יעלה אם נפשות. לו לרכוש מתחיל
 מקווה אני הקרוב, בזמן לסבונים ביקוש
 התודה למי ידעו ועץ־הזית, יצהר ששמן,

הברכה. ולמי
¥ ¥ ¥1

מוצעת כתף
ו ),4/88( לי קורא ■״קופידון-ציפידון״

המח מחניף. ■זה הפעם כנה, להיות אם
ל מבוסם ,30 בן לרווק שייכת הזו מאה
ומ רבים בתחומים העוסק אקדמאי מדי,

לטענ הוא, בחיים ליקחו שעיקר גוונים,
 רוצה הוא מה בדיוק יודע שהוא תו,
לתת. מסוגל הוא ומה

ה עם וחמה כנה לידידות מצפה ■״אני
 בעלת ,וד,מלבבת האנושית היפה, נשית,

מו להעריך וד,יודעת פיקחית חוש־הומור,
הדב שאר כל ואת אמנות, שירה, סיקה,

תהפו על כאמון בחיים. הנפלאים רים
 ה- המיכלול במה עד היודע ■החיים, כות
היעלה את ■מגביל איני והולד, אוזל נ״ל

 ולא בגיל לא — האמיתית אד — הנדירה
 אנושי. בחום רק אם כי משפחתי, במצב

■המו הכתף את לדעת נפשך את יש אם
 כי יחדיו וניווכח פני, אנא בכנות, צעת
 מים- מעיין אותו בעולם ■מפעפע עוד

וגווע.״ !תם כי סברנו ■שלפעמים תורי
ומ מוסיף ■הוא בנות־הצפון לנוחיות

 עובד אך תל־אביבי, אומנם הוא כי ציין,
בחיפה. השבוע ימות ברוב

¥, ¥ ¥
לחורף חם בקבוק

 מאחורינו״ והקייץ ובא קרב ״החורף
 בסוד. שאשמור בתנאי ),5/88( לי מגלה

 לי שיגלה עצמי את הכנתי כבר וכאשר
 בא הוא גשם, לרדת עלול שבחורף גם

 אחרי השגעוני ■״המירוץ על לי ומספר
 מרגישה מהן אחת כל אשר הביקיני, בנות

בסיס הדוגלת הוליוודית כנימפה וחושבת
 בלי אך — עיניים ■מראה ,טוב מה

״ידיים /!
 וביגלל ובא, המשמש החורף לקראת
לה החליט הוא הסולר, מחיר התייקרות

 תמים אשר נחמדה ״בחורה לעצמו כין
 ם״מ, 171ו־ ,24 בן הוא שבלב.״ השלג את

 ושיחה מוסיקה קריאה, סרטים, שאוהב
 וכדי ראיית-חשבון, לומר הוא מעניינת.

 כי מציין הוא כישרוני, הוא כמה שתראי
 הוא ■במקצוע. כמתלמד מועסק כבר הוא

מ שיופיע כוכב ל.״ בכיליון־עיניים מצפה
והניחושים.״ הציפיות לערפל בעד
החו את לעבור אותו תאלצנה אל אז

חם. בקבוק עם רף
¥ ¥ ¥•

לר זקוק צה״ל
 עדיין יש צד,״ל שלחיילי סבור )6/88(
 הפיק- למדות ישראל, לנערות להציע מה

 ■מציע הוא בנדון. לאחרונה שהעליתי פוקים
ש ס״מ, 171 ,19 בן חייל אותו, לנסות
 עם החופשות של ד,׳שיגרה עליו נמאסה

ה בצבריות מעוניין הוא נערות־לשעה.
 16 מגיל בתיכוניסטיות או לבלות אוהבות

 זמנן את לבלות הרוצות ,18 עד וחצי
 ותינו- שצבריות כאילו בנעימים. החופשי
 הוא אולי אבל ביחד. הולד לא ניסטיות

 תיכוניסט עצמו הוא טוב. יותר יודע
לשעבר.

תב כ ס מי ר פ

וסטר־פטיזאיוח דולשורר־ם
 טווס לא אני ״כי בטוח. על במיכתב־פרס, לזכות חולכת חיא כי ידעת היא

 האוהבת ויחידח״במינה מייוחדת משוגעת לא אני בכלל. טווס ולא בחום מנופח
 יפהפייה, ולא אקדמאית, לא אני גברים. של בעיניהם כינרת ותכול הארץ צפון את
 לארוחת־הצהריים בדבש תפוח אוכלת לא במירפסת, בעציץ מריחואנה מגדלת לא

 בשביל בכוח, לחיים משמעות מחפשת לא מנקניקיות. יותר פודל כלבי אוהבת ולא
מעריצים. על רושם לעשות

)קצרים שיעולים (שלושה יוצר אמן של נשמה לי ״אין . .  אני ולקונצרטים .
 הגבירות כל את שונאת גם אני א׳. ברשת השטיח, על התנור עם בחורף, מאזינה

 מתגלות ואחר־כך פניך על חולפות שהן שעה מהן נודף מייוחד׳ ,משחו של שריח
 מעצמך, נבהלת את איתם שבפגישה המתוחכמים החתיכים את גם כנבובות״משורש.

הקלישאות.״ ערימת לכל האמנת אין
 לי יש לה, ולכתוב למהר כדי שלה המיספר את כבר מבקשים כשאתם ועכשיו,

 בלי המלא, בשמה להזדהות בפירוש רוצה היא מיספר. לה אין :בשבילכם הפתעה
נס־ציונה. ,3/3 בן־צבי רמת רודיק, עמליה — מתווכים
אמיצה. לא״כל״כך היא חושבים. שאתם מה לא זה !תרוצו אל רגע,
ואמיתי.״ נהדר אחד לי יש וקבוע. זמני בן־זוג ולא חתן מחפשת לא ״אני

, כמוני. שואלים, בוודאי אתם שלן! חבעייח מה אז
 מועדון לפתוח עומדים חברים) זוג ועוד ואני (בעלי אנו מאוד, ״בקרוב או!
 ומישחקי״חברה, בשקופיות שירה עם בשוק. שהולכים מאלה ושונה אחר צעירים,

 אמנים לנו דרושים הקיר. על מתחלפות ותערוכות משיריהם שקוראים משוררים
 בכיף. ערב להעביר יכולים והם להציע מה לחם שיש ונחמדים, לא) (או צעירים
 ועדת־ כמו זה הכל כי גדול, למשחו יצפו שלא מראש רק נסתדר. לתשלום, בקשר

 שחקנים, זמרים, יחידים, נגנים לחבורות־נגינה, היא הכוונה קיבוץ. של תרבות
 הסימון בעניין גם באמת. מהנה להיות שיכול מה וכל משוררים סטריפטיזאיות,

נאותה." רמה על שיהיה בתנאי חופשית, יד לתת רוצים אנחנו
:עצמי את שואלת רק אני ועכשיו, ישר. אליה כיתבו אליכם, מדבר זה אם אז

!הפרס את לח נתתי בעצם למה !
שיחיה.

¥ ¥ ¥ \
 תכשירי של שי בחבילת שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע פרס מכתב

בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים ד,דם. חברת מתוצרת ויופי, איפור


