
 בזמן אלי שהגיעו מיכתבי־תלונה, כמה
 כאלה עדיין ביניכם שיש מעידים האחרון,

 הזה, המדור של הפרינציפ את תפסו שלא
 בו. ממלאת אני בסך־הכל תפקיד ואיזה
ש על שמתמרמרים כאלה יש כך משום
 שמיכתבי־ למרות תשובות מקבלים אינם

 שזאת בטוחים הנד; במדור. התפרסמו הס
הדואר. אשמת או אשמתי,

 שולטים כאן גם כך תחוס, בכל כמו
 שגימ־ טיבעי רק והביקוש. ההיצע חוקי

 מיכתבי־תשובה תקבל 18 בת נזיסטית
שלו עם 40 בת אלמנה מאשר יותר רבים

 כדי פסיכולוג להיות צריך ולא ילדים. שה
 יותר ייענה 30 בן מבוסס גבר למה להבין
 פעם המגיע סדיר, בשירות חייל מאשר
 משחקים מזה, חוץ אבל לחופשה. בחודש

הסיגנון. של החוקים המון כאז
שגי לכם לתקן היותר, לכל יכולה, אני

 או חשבונכם על להתבדח בעברית, אות
 לכך. ראויים שאתם לי נדמה אם להמליץ,

בכס. תלוי השאר כל אבל
 מיכתביס לקבל שרוצה מי :בבקשה אז

 אותם כותב כשהוא לטרוח שיואיל לשבת,
בערב־שבת.
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החיות על המת

 מישהו עם להתכתב תקציב לכן יש אם
 הכתובת הוא )1/2ש( ייתכן אז בחו״ל,

 לא זה שלו החוץ־לארץ טוב, בשבילכם.
 של בתנאים אבל כל־כך, רחוק חוץ־לארץ

ב שגם מסתבר משהו. זה יוון גם היום
הישראליות. אל להתגעגע אפשר אתונה
 בחור פונה הפנויות המין־היפה בנות ״אל
 הלב (עם בחו״ל הנמצא פנוי ,32 בגיל

 והרחבת־אופקים. עבודה לצורכי בארץ)
 בידיים,' אותי ,שיקחו ידיים זוג מחפש
 להתכתב מבקש נשיות. תהיינה שהן ורצוי

 חברוודלעט ידידות, קשר ליצור על־מנת
ה... מידידות להתפתח עשוי אשר וכל  כנ

 פנימי), יופי הרבה (עם נאה שאני אומרים
 יופי, ומעריך אוהב־חיים נוח, אופי בעל

הישראל על ,מת׳ יחד. גם ושמיימי ארצי
 לי שהיה הרב הניסיון אחרי בייחוד יות,
 ומצפה להשמיע, מה לי יש השיקסעס. עם

מהכות לוהט אנושי חום ולחוש לשמוע
בות.״

 חזרה של התחלה תהיה שזאת מקווה
המולדת. לחיק

פיקח וקצת שנון
מבטי היתה !״,לכתוב יושבת אני ״לזה

 כשהיתה ),2/2( מדי-שבוע לעצמה חה
 ממיכתבי באחד ונתקלת מדורי את קוראת

 ידידותם את המציעים המקסימים הגברים
 — זה איך יודעים אתם אבל האנונימית.

 וביב־ עצום. פער יש לביצוע ההחלטה בין
 אז לפעמים. מחייב עניין זה לכתוב לל,

 למסקנה הגיעה היא לבטים המון אחרי
 אתם אם וקל פשוט יותר הרבה שיהיה

 רק והיא אליה, שתכתבו הראשונים תהיו
תענה.

 מתוודה, היא חלומותי,״ מאביר ״מצפה
 אם יזיק ולא מבין, שנון, נאה, ״שיהיה

 בוודאי, לב, שמתם פיקח.״ קצת גם יהיה
 בשבילה. ביכלל בחשבון בא לא שעשיר
 שהוא הנוער את יאשימו עוד זה ואחרי

חומרני.
 שנונה,״ ״נאה, וחצי, 19 בת עצמה היא
ת גם :להוסיף לי ותרשו צ פיקחית. ק

שנתי מאזן
),3/2( מבטיח כפיים, על אותי ישא הוא

 ואני מיכתבו. את לפרסם אקדים רק אם
 פארא־ אינו אצלו הזה שהביטוי מקווה
הסיכון. את לוקחת אבל להרמה. פראזה

 (זה שעבר בשבוע שנה 25 לי ״במלאת
 חש- ערכתי לדייק) אם חודש, לפני היה

 הגשמת חיי, לדרך הקשור בכל בון־נפש
ל הגעתי בינו־לבינה. והיחסים שאיפותי

 בעצמי, עסוק הייתי היום שעד מסקנה
 למדתי אנשים, פגשתי ובלימודים. ביצירה

 לא עדיין אבל בעולם, טיילתי דרכי־חיים,
באמת.״ התאהבתי

 יודע לא הוא התאהב, לא שהוא כיוון
 יש אבל להתאהב. עשוי הוא בדיוק במה

ללכת יכול שזה פנימית, הרגשה איזו לו

 ישרה, משכילה, יפה, שתהיה אחת עם
 תהיה שהיא כדאי ובהירת־עיניים. שקטה

 183 לגובה מתנשא הוא שכן גבוהה, גם
 נוסף. פלוס זה מכונית, לה יש ואם ם״מ.

חשבונו. על כבר יהיה הבנזין
 :ככה אז נוספת, אינפורמציה שרוצה מי

 בית־ את לעזוב צריך מסתבר, הבחור,
וכבי בישול על חושב כשהוא אבל הוריו.

 אותו מכניס זה עבודות־הבית, ושאר סה
 שתעשה במישהי מעוניין הוא לדיפרסיה.

 ושמחת־ חום אהבה, עם אבל זה׳ את לו
 הקטע רק זה אותי שמדאיג מה חיים.

 הוא הטוב.״ ״שמן על המדבר במיכרז
בתולה. גם שתהיי לרצות עלול עוד

¥ ¥ ¥

האחת מן השתיים טובות
ב אלי 'לכתוב לאופנה, כבר נכנס זה

 היא שהכוונה חשבתי בהתחלה זוגות.
 ה־ ביגלל רק זה אבל לפארטוזים, פשוט

 מסתבר, כאלה, יש שלי. החולני דימיון
 אומץ. יותר מקבלים בשתיים, או שבשניים

 להן שיש מה שימעו כאלה. הן )5/2(
:להגיד

 צעירות שתי קיימות, ועדיין היו, ״היה
 נפל והשיעמום מזלן איתרע אשר ),23(

 מסרב היום ועד בהיר ביום כרעם עליהן
 בעיניו). שמצאנדחן (נראה מהן להיפרד

 דינד בעיני אותנו שתתארו בטוחות אנחנו
 כדי ובכן, מכוערות. ברוחות כשתי יונכם
 מר- כי לציין עלינו בנדון, טעויות למנוע

 התגובות ועל־פי נאה, די החיצוני אינו
 היא הבעייה גברים. לסקרן כדי בו יש

 המצוי. בתוך הרצוי את מצאנו שטרם בכך
 מגיעים איך הדרך את מצאנו לא פשוט

 המעוניינים, אלה שבגברים. הנחמדים אל
 שיתקשרו. לנחמדים, עצמם את והחושבים

ומירושלים.״ גבוהים, שיהיו רצוי ״נ.ב.

 ירושלים בית״ר של קבוצודהכדורסל
!7 בשבילכן טובה תהיה
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הראש כל על משוגע
 גם ותיכף ),6/2( הוא במצוקה חייל

למה. תדעו
 עלייתם. קשה כן מנמיכים, שהם ״ככל
 עמוק־עמוק ואני אותי, עזבה היא השבוע

 לתפוס יכול לא שאני לא הדיכאון. בתוך
 מחפש פשוט אני חלילה. אחרת, מישהי

 חוש- עם חייכנית, חופשיה, : הסטייל אותו
ותמצא אליה אותי שתאמץ נדיר, הומור

 נדיר. מוצר בקיצור, הנכונות. המילים את
 שחושבת מישהי יש אם בכל־זאת, אבל

 אז פנוייה, והיא מחפש, שאני מה שהיא
בבקשה.״
 שלו הסטייל אם אותו, שואלת הייתי

 אותו. עזבה היא למה אז נהדר, כל־כך
 חייל שהוא מפני זה את אעשה לא אבל
כל יפה״ ״לא ס״מ, 178 שחרחר, ,20 ובן

 הראש.״ כל על ו״משוגע שונו,
¥ ¥ ¥

ידידה לא חברה,
נמשיך. בצה״ל, התחלנו כבר אם

 בסיני. משרת וחצי, 19/174 חייל, )7/2(
 ידידה רוצה הייתי אבל לי, יש ״ידידות

 משנה. לא הגיל יותר. רצינית חברה או
 שבועות שלושה כל ומקבל בתל־אביב גר

מהבסיס.״ שבוע בת חופשה
 מדודה מיכתב כשיקבל יתפלא עוד והוא

מהוועד״למען־החייל. 70 בת
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לאוסף! שיהיו!
 ששמה ),8/2( היא השבוע גימנזיסטית

 אפילו לה איכפת ולא רונית הוא הפרטי
 גימנזיסטית ,18 בת היא זה. את שאפרסם
 ואת לצה״ל, מהתיכון ישר לקפוץ העומדת

 רוצה לא היא אז עד לה שנותר הזמן
להחמיץ.

 שאלתי. נראית.״ אני איך ״תשאלי
 אך לממוצע, מעל מעט לגובה ״מתנשאת

 זאת שוויץ, סתם לא (וזה חטובה גיזרתי
 יש לגובהי. מתאימה ובפרופורציה האמת)

 בהיר. ושיער וממזריות ירוקות עיניים לי
 שהוא אופי גם לי יש חיצונית מצורה חוץ

 לבחור להיכנע מוכן אבל תוקפני, קצת
 כמו בילויים, על משוגעת חזק. רצון בעל

 כל ועוד. הצגות, טובים, סרטים מסיבות,
אלי.״ לכתוב מוזמן בעל־רעיונות

 ״לא :כזאת היא מהבפנוכו מבחוץ. זה
כות כשאפה המוגדרת שבחורה להתפלא

המיוא ,מדור בדרך־כלל שהוא למדור בת
 פשוט אבל הבינה. לא שלי אמא גם שים.׳

 תל־ מאיזור חדשים, חבר׳ה להכיר לי בא
 וליהנות לבלות כמוני האוהבים אביב,

 ,18־25 הגילים מתחום שיהיו רצוי מהחיים.
 דרישות?! הרבה ונאים. גבוהים וכמובן

 לעצמה להרשות יכולה כמוני אחת אבל
 עוד דרכך שאמצא מקווה בררנית. להיות

כבר.״ לי שיש לאלה נוסף חברים, כמה
 מתכוונת היא מה לכתוב שכחה רק היא

 הזה. האוסף כל עם בסוף לעשות
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בפרמפה צביטה
לקינוח. — גיזעי משהו
 עובר לפעמים משוגע. יצור הוא ״הזמן

 משוגע בתיי, לאט. זוחל ולפעמים מהר,
 קקאו. ספל איזה עכשיו הרבצתי לאללה.

 שני איזה כאן ויש ועצום. חם היה זה
 בראש. לי שמימיימים מיוחמים חתולים

 על גשם. נאחסי. קצת כזה. אפרורי יום
 בחום: שרה ג׳ופלין וג׳ויס טיפות, החלון
״ ביי, ״ביי, בי... ביי

 ב- משגעים. הזה והקול הזאת ״האשד,
 הלב. את מחממת היא כזה בוקר־סגריר

 היא ולעיתים במה, על פרוצה כמו לפעמים
 בך מעורר וזה !אלוהים אשה, כל־כך

 לא רחוקה, אחרת, אשד, איזו אל געגועים
 בדמעות בכי לא זה נאהבת. אלא מושגת,

 על־יד בפנים, שם קלה צביטה פשוט אלא
 מעט, לה שסגריר מישהי יש אם ד,פומפה.
שתכ חום, קצת ולקבל להעניק ומוכנה

 סנטימטרי 180 כל עם מצפה אני תוב.
הכחולות.״ ועיני
ש ),9/2ל( עשה שמשבר־האנרגיה מה

שלו. היפות העשרים בשנות עדיין הוא

לכתו להפנות יש זה למדור מיכתבים
 תל־אביב. ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים בת:

לש יש במדור למכותבים מיכתבי־תשובה
 לציין החיצוני על כפולה. במעטפה לוח
ר הפנימית, ועל הנ״ל הכתובת את ב  מ

ת ל י ל י ו ב , 35 של ב ת ו ר ו ג  א
המכותב. של הסידורי מיספרו את לציין

ב ת כ ס מי ר פ
ר ב ש ג שימו חד־ניעמי ל

 שזאת או כותבת שהיא למה ברצינות מיתכוונת )10/2( אם לדעת אפשר אין
ז מתיחה רק

 זה את אבל לה. לכתוב היא זאת לדעת ביותר הפשוטה שהדרך משערת אני
 מיכתבה אם אפילו השבוע. פרס את לה מעניקה מצידי אני לכם. משאירה כבר אני

האומץ. בשביל פרס לה מגיע גדולה, אחת מתיחה אלא אינו
רומנטי על האלה הקישקושים כל את כולן. שכותבים מה לך לכתוב ״יכולתי

 בטח אצלן וזוכה מהן גדול יותר בכישרון זאת עושה אולי הייתי ובדידות. חום קה,
 מכדי חשובה טדי יותר היא אלייך כותבת אני שלשמה המטרה אבל במיכתב־פרס.
להעמיד״פנים.

 אבל פחות. לא מספקים תחליפים לי יש אהבה. לא גם בעל. מחפשת לא ״אני
 איננו. שעדיין שלי, הילד של לאבא :תחליף למצוא עדיין הצלחתי לא אחד לדבר

 הראויה דמות לספק שצריך למשהו או ויחנך שיגדל שיפרנס, לאבא מתכוונת לא אני
 אבל ממנו. יותר טוב זאת לעשות יכולה אשה בתור שאני הסיכויים כל להזדהות.

עצמי. את להפרות :לבד לעשות לי מאפשר הטבע אין אחד דבר
 ומסובן ארון מדי יותר הוא הסיפור כה. עד עצמי את שהבהרתי סבורה ״...אני

 לגמרי פרטי עניין זה עניינם. לא זה מזה חוץ הקוראים. בפני אותו לשטוח מכדי
 ליטול אוכל ממנו חמיבחר את להגדיל לנסות כדי בך משתמשת רק ואני לבינו, ביני
 במיון אבל מיבחנים. ואחד אלף לעבור חייב יהיה הוא חד״פעמי. לשימוש הגבר את

תורש מחלות כל שאין הוכחה חובת עם — בריאות :כדלהלן הן הדרישות ראשון,
 הרבה אבל גאון, להיות חייב אינו — מנת-מישכל ;שלישי דור עד במשפחתו תיות
 ״יופי״ שמכמה מה מיוחדים. פגמים ללא אתלטי מיבנה — חיצוניות ;לממוצע מעל
הדומיננטית. הדמות אהיה שאני כיוון זה, במקרה משנה אינו

לפנייתי, שייענה זה מזהים. פרטים למסור לנכון מוצאת איני אלי, ״...באשר
 יתחייב שהוא מאחר רגשי. קשר כל ללא עליו שתוטל למשימה מוכן לחיות חייב

 מעל אני אם לו משנה כבר זה מה משימתו, השלמת עם מיד מגע ולנתק להסתלק
״י שטנית או בלונדית אני אם או ס״מ, 170 מתחת או !

 זו ז׳ כנגד להציע לך יש ,מה :עצמך את שואלת שאת לעצמי מתארת ״אני
 תופתעי את הגברים. עולם את מכירות שאינן אלה כל את חמאפיינת תמימה שאלה
 או על-מנת״לקבל-פרס שלא המיגבלות, כל למרות למשימה, יתנדבו כמה בעצמן
מוע הרבה כך כל מבין הנבחרים לחיות עשויים שהם הרעיון עצם כלשחיא. תמורה
זה״. בעד גם תודה ושיגידו לקבל. יכולים שהם ביותר הגדול הגמול הוא מדים,

 שאני המעט עם אבל גברים. על טובה כן כל דיעה לה שיש אומרת הייתי לא
 אצלה לשנות לפחות שינסו כאלה יחסרו שלא עמה מסכימה אני אתכם, מכירה

כיסוי. רק שזה או הזה, בעניין רצינית באמת היא אם לבדוק או התדמית, את
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 איפור מוצרי חבילת :בשי שולחו את מזכה — שבוע ובכל — השבוע מיכתב־פרס
בדואר. לזוכים נשלחים הפרסים ל״י. 209 של בשתי הדס, חברת מתוצרת ויופי
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