
טובות מילים
 הטון לפי אפילו מרגישים. בא. החורף

 .אשמח :למשל ).1/97( את קחו במיכתבים.
מ אלה קרים בימי־חורף מיכתבים לקבל
 26 בת להכיר המעוניינים זה מדור קוראי

ה וכל וטבע מוסיקה האוהבת אביבים,
 לגובה מתנשא אתה אם באמנות• קשור
 או (אביבים 27 מעל ובגיל ס״מ 170 מעל

 לשמוע אשמח ישנה), לא כבר זה חורפים,
 כפליים...״ להחזיר וכמובן טובה, מילה ממך

בשבילה! מחממות מילים לכם ושיהיו
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עובד־ייצור רק

 כל את שבעורף חבריהם יתפסו אותם,
 לחופשה שייצאו עד והיפות, הטובות
 ובכן, הברירה. רק להם תישאר ראשונה
למכה. תרופה להקדים החליטו
ה •בתקופת בודדים להישאר רוצים ״לא
 וריק- קצרים מבילויים גם לגו ונמאס צבא•
 בראש אשר חסרות־תוכן, בנות עם ניים

 כמו חומריים דברים רק עומדים מעייניהן
 לנו אין שבכיס. המזומנים וכמות ממניות

ש בתנאי אבל חמדנות, נגד דבר שום
 אישיות, כמו נוספים דברים אליה יתלוו

רצי נושא לפתח כדי מספיקה אינטליגנציה
 וגם טובה למוסיקה אהבה חרש־תומור, ני׳

וחן.״ עדיגות
מתי• במדים. חברים הרוצות ,16—18 בנות

בקיבוץ לה טוב
 היא אוהבת. שאני כפו לעניין, אחת

 מסודר טוב, מקיבוץ קיבוצניקית. ).5/97(
 שצריך סבורה לא היא בעמק. ומבוסם.

 ״מכיוון להתקשר. כדי הרבה עליה לדעת
 בו, להתגנדר עניין אינן האופי שמידות

ס״מ...״ 169 שגובהי רק אציין
 חשוב שגובה חושבת היא למה מעניין

 יעניינו שלדעתה פרטים עוד מגיל. יותר
 תכלת), עד (ירוק בהירות ״עיניים אותך:

 — ובקיץ בחורף, קצת־יותר־מדי־שמנה
בסדר.״

 עם ״בחור זה מחפשת שהיא מה כן. או,
וחום.״ כנות

לאנשים. עושה שהחורף מה תראו
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המוסר מטיף
 את לפתוח )6/97( העז מותק,״ ״ציפי
 אם בעיני, מצא־חן כבר וזה אלי. מיכתבו
לסוף שהגעתי עד אבל האמת. על להודות

 שלי 43ה־ יוס־ההולדת את חגגתי מזמן
ברעמת־ד,חמו שערות־שיבה כמה וגיליתי

לשנ לחוץ־לארץ נסעה ואשתי שלי, רי*
 להודות, בושה ממש שילוש). (ואולי תיים
 שנים ושלוש עשרים אני :האמת זאת אבל
 וידעתי לאשתי, נאמן הייתי הזמן וכל נשוי

 של שנים ושלוש עשרים אחת. אשה רק
לא־מוסריים...״ חיים

 הכוונה אבל להתפלסף, ממשיך עוד הוא
 לו שתוכיח מישהי רוצה הוא ברורה. שלו
ש כמה, או אחת, מוסרי. הוא כמה עד

ש עד לשנתיים־שלוש, תחליף לו תהיינה
 רוצה לא הוא לא! או! תחזור. אשתו

 הוא בסך־הבל חושבות. שאתן מה מהן
 לפני הנשים ישל עולמן את ״להכיר מבקש
מת.״ שאני
 :הצטעצעות בלי להציע, לו שיש טח

 ושנתיים־ תואר, טלפון, רכב, ס״מ, 184
חופש. של שלוש
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 עצמה את שכינתה זאת החיילת, לחני
 את לפרסם מתה מהלך.״ חשמל כ״עמוד

 לי אבדה באשמתי, כנראה אבל, מיכתבך.
אותך. למספר יכולזז לא לכן כתובתו

פרס מיכתב
7/97 של נחייה אחד □1׳

 בין ותנועה גדולה ושמש בחלון, אור חיה בהתחלה טוב. כולו שהתחיל ״יום
 להתרחץ, להתעורר, טוב לי היה טוב, לי והיה ובאוויר בכבישים ותנועה העץ ענפי

לדרך. ולצאת קפה לשתות שפורט, לעשות
 כל עלי. להשתלט מעיקה הרגשה התחילה באוטובוס, פיתאום, ״אחר״כך,

 שבנסיעה חוסר־התכלית כל הזאת, הגלמודה ההרגשה כל צפוף, צפוף הזאת, הנסיעה
 לכל לחייך כבר לי שנמאס בהרגשה לעבודה הגעתי ולא״נעים. לא״חשוב ליעד
 סתם לי בא פתאום לכל. וחביבה נחמדה ולהיות ולצחוק לשבת שלום, להגיד אחד,

 לעבודה, הגעתי אבל קומפלכסים. בלי וטובה פשוטה צ.) — בשבילכם 7/97( ס. להיות
 הרמתי מדי״פעם ועבדתי. ישבתי ! 1 לעשות יכולתי מה אז עצמו. על הסיפור חזר ושוב
 — שיש הנפלא כל את מבחוץ. הנשקף היופי כל את וראיתי החוצה. והצצתי ראש

ובכיתי.
 הרגשתי אדם• להיות של וחוסו-החשיבות העגמומיות על חיי, על ״דימעות־זעם

 החוצה. — ואז ,16.00 לשעה הגעתי הזה. הלחץ כל עם שם ומשתגעת הולכת שאני
 המון וקניתי ריגעי חום עימה שיש טובה, מתיקות לאיזו עצום דחף הרגשתי

 הזאת הסתווית ברוח עמדתי ואחר־כך שבאכילה הפינוק על התענגתי דיברי״מתיקה.
 הרגשתי הזמן. כל והתגפף שחתחבק זוג על־ידי עמד כוחה. בכל עליך המתרפקת

רחוק״רחוק. כוכב איזה על ובודדה תועה
 ואני ריגשותיה. — ריגשותי על גם דברים. אלפי על ר. עם שיחה — ״ובבית

 והתעסקתי בחדר ישבתי וכו׳. העצטיים הרחמים על בתוכה לי בזה שהיא יודעת
 ראיתי הנכונים. ריגשותי אלי חזרו הרחצה עם רק לחלוטין. בלתי״חשובים בדברים

 אחרי — עכשיו בארץ. בחוסר־כל ולנדוד הכל ולעזוב עכשיו לצאת יהיה שטותי כמה
 אמור עכשיו יותר. או פחות יציב גל על שעליתי אחרי שהשגתי, מה שהשגתי

 חוסר״התכלית על לגשר מוכרחים ללכת. ללכת, וללכת, ״כנפיים״ ולקחת לקום
 קרוב, ככה למישהו״משהו, קשור להיות כאב עד הרצון ועל חוסר־האחבח על סי, שיש

׳־• קרוב״. קרוב,
 1 מציעה אני מה כתבתי. ז רוצה אני מה בחיי. אחד יום נראה ככה אז ״סוב,

נושא.״ בכל פרופורציה, בלי מדי, שאפתנית נאה. עדינה, רווקה, .27 בת כתבתי.
לכולם. תענה 7/97 תור. יש להידחק. לא
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 חברת מתנת — בשי שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס
בדואר. לזוכים יישלחו הפרסים ל״י. 200 של בשווי מוצרי־יופי :זזדס התמרוקים

שירומה לעבור הקריאה עד כבר שמעתן
ההזדמ לכן יש הגה אז !ז הייצור אל תים
 תירוץ אפילו לכן יהיה זאת. לעשות נות

 אלא אנוכיים, מטעמים לא זאת שעשיתן
יעני. פאטדיוטיות, המדינה. בשביל

 הסיבה וזאת פועל-ייצור. הוא )2/97(
 למדור לכתוב כדי עכשיו עד המתיז שהוא
 אחת לאף אפילו לכתוב העזתי ״לא הזה.

מתוו הוא אצלך,״ שהתפרסמו מהמיספריות
 אקדם־ מחפשות שרובן ״מאחר בפני, דה

 למיניהם. ומבוססים אינטליגנטיים איים,
 בתעשייד,־ד,אווירית. עובד־ייצור. רק אני
 השבוע בני מהפלירטים לי נמאס מזה חוץ
קבוע.״ משהו מחפש ואני

 הקילוגרמים 82ו־ ,25 בן מעט עוד הוא
 שמראה מה ס״מ, 180 על מתחלקים שלו

 מעוניין שהוא זאת עלייך. יכביד לא שהוא
 עליזה, ,20—23 בגיל להיות צריכה להכיר

 (בעיקר מספורט סולדת ושאינה ספונטאנית
 שלו. אחד מיספר השיגעון זה כי כדורסל)

 חסר קבוצה. איזו גם ציין לא שהוא חבל
 ואת תל־אביב, מכבי אוהד שהוא רק לי

אליצור. של דווקא
 עוד המציאה. על לקפוץ לכן מציעה

 לפי יקרי־מציאות, יהיו עובדי־ייצור מעט
הרגשתי.
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 אחרי בניין־הכנסת, במיסדרונוח נשמע
הסוכ הנהלת יו״ר ממלא־מקוס של נאומו

 ועידת בפני דולצ׳ין, אריה היהודית־ נות
 היה היהודיים:.״זה המנהיגים של החירום

 לו כתב אלמוגי יוסף בטח גרוע. נאום
אותו.״
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בראש ג׳וק
 פזטוקס אלי. פנתה היא למה יודעת לא

 כי הטוענת ),3/97ל( יותר עוזר אולי היה
 לא ועדיין בראש ג׳וק לי נכנס ״לאחרונה

•צא...״
 לכם יש שלכם, השטח זה מקקים אם

ש הבטיח (הג׳וק) ״הוא אצלה. הזדמנות
 בחור ממנו זאת יבקש אם אך־ורק ייצא,

 פרטים כאחד.״ ורציני שובב ונישא, רם
 למסור. להוטה אינה היא עצמה על נוספים

 לציין רק מוכנה היא מתעקשים אם אבל
 תגלו ג. נתנייתית; ב. ; מעניינת א. שהיא

בעצמכם.
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בע״מ המתנדבים
 גיוס בפני העומדים שניים )4/97( הם
הער ביגלל לא הפופיק. להם רועד וכבר
 אבל אותם. מפחידים אינם אלה בים׳

ישפשפו שבה שבתקופה חרדים גיבורינו

 שהמוראל לפני בדחיפות, להתקשר בקשות
לגמרי. יירד שלהם
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הטר אחרי כדורגל, אוהדי בחוג נשמע
 ״מועצת־ :ברחובות השבת שאירעה גדיה

 — אש״פ של הצעה לקבל עומדת הביטחון
ב ליגה משחקי לקיים ישראל א.ח לחייב

!״בשבוע פעמיים כדורגל
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 תקראי רציני. כאב־רא-ש אותי תפס מיכחבו
ותביני.
ל וצריכים יכולים -שהחיים חושב, ״אני

 ו נכון בחוויות, ועשירים מורכבים היות
 זה להיות שצריך ומה שתסכימי. ידעתי
 שעושה דבר שכל יוצא אז ו נכון מוסרי,

ו ומורכבים מעניינים ליותר החיים את
 כמובן, מוסרי. גם הוא בחוויות, עשירים
לאיש.״ רעה גורם לא שזה בתנאי

 על מכסה כזאת שהקדמה לכם ברור
״לא :ההמשך הנה טעיתן. לא רע. מצפון

 האחרים ולכל מהר. אותה לי שילחי אנא,
ב ציינו : דומות בעיות תהיינה שלא כדי

 המיכתבים, על גם כתובותיכם את מחילה
! המעטפות על רק לא
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הכוכבים מירשם
ש מה היא )8/97( הורוסקופים. לחובבי

סרט שאתם בתנאי הכוכבים, לכם רשמו
 הולכים, דגים גם עקרבים. או גדיים נים,

 היא לכם שמצפה מי גרוע. הכי במיקרה
לאסטרו ״מכורה״ ,26 בת גיזעית, עקרבית

 י בכל החיים את למצות שאוהבת לוגיה,
 גם שתהיו צריך המזלות, מלבד נווניהם.

 אקדמאי רקע עם יותר, או פחות ,30 בני
ב יארגנו כבר השאר את ואוהבי־חיים.

שמיים.
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| בטוטו, מיליון בחצי שזכה אחד, שאלו
 שלו. הזכייה בכספי לעשות עומד הוא מה
 להחזיר מתכונן אני לירות־ אלף 400״ב־

אסר. חובות...״
'7 היתר עם ״ומה

!״שיחכו ״היתר
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דליקטסים בלי
 אדישה, אידיוטית, ״מטומטמת, את אם

 לפנות מה לך אין נחמדה,״ ולא מכוערת
 הסוג ״את לכאלה. אלרגי הוא ).9/97( אל

 אצלי השם ברוך לי יש הדליקטסים של הזה
 מה ביום. שעות שמונה בבית־המלאכה

 ולא אינטלקטואלית רצינית, זה רוצה שאני
 או גרושה רווקה, היא אם או הגיל חשוב

 י שיודעת בחורה שתהיי רצוי כן, אלמנה•
ותקיפה.״ ללחוץ
 עצמאי בעל־מלאכה ,22 בן בחור הוא
 ״בינוני שהוא בצניעות עצמו על המעיד
 אם מעניין עוסק.״ אני שבו בענף בסוגו

 שלו, לקליינטים אומר שהוא מה גם זה
החשבון. הגשת בשעת
 כידוע. בעלי־מלאכה, לזלזל. לא אבל

 מעל הרבה הסולם. ברא-ש כיום עומדים
לפרופסורים.
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 להפנות יש זה במדור לפירסום מיכתבים
 9 תל־ ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים :לכתובת

 לפי לשלוח יש למכותבים מיכתביס אביב•
 המעטפה כפולה. במעטפה הנ״ל הכתובת
 אגורות 35 של בול עדיה תישא הפנימית

'בילבד. המכותב של הסידורי מיספרו ואת

ואיפור יופי תכשירי


