
 לכל בעיקר מיועדת היא אישית. הערה
 במדור מתפרסמים שמכתביהס החיילים

 התשובות כמות מדוע ודאי ושתמהים זה
 אס זעומה, כך כל היא מקבלים שהם

ש ביגלל זה אשמתכם. לא זאת ביכלל.
בבירור. עתה זאת יודעת אני חיילים. אתם

 לכס לתת רוצים שלא סיבה מאותה זה
טרמפים.
להתכתב. כדי לבחור כותבת לא בחורה

להס למה אז הפגישה. הוא הבא הצעד
 פעם רק העירה שמגיע אחד עם תבך

 ! ? תפרן בטח הוא אז וגם שבועות בכמה
 מזה חוץ בטוח. על ללכת יותר כדאי

 של והחששות הדאגות כל את צריך מי
? מי־יודע־מה־יקרה

הסי זאת אבל אותן, מצדיקה שאני לא
 בפרינציפ. לחיילים. כותבות לא שהן בת

 עליהן עושה לא כבר אדומה כומתה אפילו
 מעתה הזה שהמדור אומרת לא זאת רושם.

 אל פשוט, אבל לחיילים. מחוץ־לתחום נ
מדים. לובשים שאתם העובדה את תציינו

 שמכ־ לאלה לכתוב שתנסו גם רצוי
 להמתין במקום במדור, מתפרסמים תביהן

לכם. שתיכתובנה
 כשיש ככה. שזה עצוב שזה יודעת אני

 שתהיה כדאי לא אבל אחרת. זה מילחמות
 המציאות את לשנות בשביל רק מילחמה

הזאת.
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מיסתורי כחול קצת
 חיילות. לגבי חל אינו לעיל האמור כל

 לפופולאריות זוכות דווקא חמדים לובשות
 שיקרה מה גם שזה ותראו רגילה. בלתי

שלושה מזה רק חיילת אומנם שהיא )1/4ל־(

 הרל״ש אצל משרתת כבר אבל חדשים,
יודעים). שאינם לאלה (ראש־הלישכה

 ראיתי ואחר־כך הרל״ש עם רבתי ״קודם
 המדור. את ובו הזה העולם של גיליון

 עם מיסתורית כזאת להיות לי גם בא אז
 להוסיף יכול זה השאר. וכל מעטפות שתי

 תמיד זה מיסתורי(לריב כחול קצת למצב
 ולא. ,צבאיים׳ אנשים להכיר רוצה שחור).

הכיוונים לכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל

 לומר לי שיש מיוחד דבר שום ״אין
 אני העכשווי שברגע מזה חוץ עצמי. על

 מיכתבים.״ מיליון לקבל רוצה
 חביבתי׳ לה מבטיחה הייתי לא מיליון

ולע לקרוא כוח לד שיהיה מאחלת אבל
שתקבלי. אלה על נות
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מוקדמים תנאים בלי
 רצינית," מאשר סקרנית יותר ״שתהיי

 שמתכוונת למי )2/4( שמציב התנאי הוא
 בהחלט הן שלו הדרישות אליו. לפנות

 לנוע שצריך מהגיל, חוץ :מוגזמות לא
 לו איכפת לא ,24 עד 18 של בשנתנים

 או גבוהה בהירה, או שחורה תהיי אם
 לא אפילו את צנומה. או עגלגלה נמוכה,
 ״אני האידיאלית. האשה להיות צריכה

 מוקדמים,״ תנאים ללא אותך לקבל מוכן
 ״טיפוס ,21 בן עצמו הוא מתחייב. הוא
 בחיים לי שהיתה אכזבה כל מורד. של

 אבל יותר. טוב לעתיד תיקווה בי הולידה
להש ניסיתי אלא בתיקווה הסתפקתי לא

 הרצון.״ בכוח האישי גורלי על פיע
 להציף אפשר אי אותו. תאכזבי אל
בתיקווה. אותו
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בקלות המתמסר

 כך כל מחפש אינו )3/4( ש לי נדמה
 העולם. את לשנות הזדמנות כמו ידידה
 הוא מעוות. חברתי חוק לדעתי ״קיים
 בילבד הגבר תפקיד כי הקובע החוק
 בחורה תוכל לא מדוע האשד״ אחרי לחזר

ב־ או באוטובוס בחופשיות אלי לפנות

 טלפון מקבל הייתי אילו מאושר ״הייתי
 הלשון: בזו לי אומרת שהיתר. מנערה

מחב שלד הטלפון מיספר את ,קיבלתי
 למצוא- יכולה שבחורה אומר מי רה...׳

 אני לכן ! ? ההיפך לא אך בחור בעיני חן
החי אפשרות את לבנות־חווה עתה נותן
אחרי. זור

 קצת ,22 מ׳, 1.78 נאה, תל-אביבי ״אני
העל משום בכך תהיה פיקח. וקצת מבין
משרת שאני אספר לא אם עובדות מת

צו מרגיש איני אבל בצבא־הקבע. כקצין
 לפגישות ובאשר כך. על להתנצל רך

 מהפסקת־ יותר טוב מה לבינה, שביני
 של מתח עם ימים כמה של נשימה
? ציפיד.

ש פקחית, הוא: הרצוי אלייך, ״באשר
 אך הנכונים, במקומות ,לא׳ לומר יודעת

לב שיודעת אחת ,כך. לומר תפחד שלא
 יחד ולהבין. לשקוט גם יודעת אבל לות,

 יפה תל־אביבית, להיות עליה זאת עם
 שיהיה ן הגיל שמנה. לא אופן ובשום

 ושמינים־ חיילות סטודנטיות, של הגיל
טיות.״
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פרפרים לא

 )5/4( גם כנראה. תופסת הזוגות אופנת
 ילך שביחד כנראה החושבים שניים, הם

לחוד. אחד לכל מאשר יותר להם
 ימים לפני שרק ,22 בני שני ״אנחנו

 מצבנו הצבאי. שירותנו את סיימנו מיספר
 יודעים לא יאוש. כדי עד עגום הנפשי

 כנראה אבל ז ולמה איפה לאן, איך, מה,
 אותנו ימצאו הבאה הלימודים שבשנת

בירו האוניברסיטה־העברית תלמידי בין
אחת לשנה מחפשים אנחנו אז עד שלים.

לש שיודעות נערות שתי — יותר או —
 אלא פרפרים, סתם לא אנחנו ולחיות. מוח

 יש הרגשי. במובן רציניים נורא דווקא
 ירושלמים, אנחנו כללית לתת. המון לנו

 בדירה הגרים לחוד) אחד <כל 1.78 בגובה
 אחד קטן אוטו ומחזיקים ברחביה שכורה
בפ אהבה הרבה והרבה קטן כלב חמוד,

מחכים.״ אנו לכן נים.
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בשבתות לבדה
 אין היום. טובה אני שמתם־לב אם

 אינם הפעם המיכתבים ואולי עקיצות. לי
 עצמם, בעד מדברים הם לכאלה. זקוקים

).6/4( של מיכתבה כמו
צוד הם ואולי הנני נאה כי ״אומרים

חב היא ונעימה שטובה אומרים קים.
 לבדי. כמעט אני בשבת זאת ובכל רתי

 שחברתם ומתברר הבדידות את שונאת
 מרגישה מספיקה. אינה בילבד ידידים של

 שרוצה בכנות לשנות. ורוצה כעת בודדה
 היא ושהעליזות נחמד שיהיה אחד להכיר

להסתכן ומוכן גבוה אתה אם חלקו. מנת
 י אני זו זאת בכל אולי אלי. כתוב —

להכירך.״ שרוצה ״מ0 173ד 20 בת
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נלוזות כוונות בלי
 )7/4( כמו אחד לנו היה לא כבר מזמן
 באישיותו מיוחד להיות יכול מה שחיפש
 ״הדבר כי גילה חיפושים המון ואחרי

ש העובדה היא אצלי ביותר הפיקאנטי
 ייתכן בבתולי.״ בעוונותי, עדיין, אני שרוי

 או בשוק. היום שהולכת הסחורה שזאת
 שלא אבל חושב. שהוא מה זה לפחות,

עליו. מלוכלכות מחשבות לך יהיו
 מתוודה, הוא נלוזות,״ כוונותי ״אין
 ארוכים. רומנסים מעדיף שאני ״משום
 שירים הכותב פיוטית, נפש אנוכי בתוכי

 מנגיעות אף הרוח, עלי ובנוח .במחתרת
 וחקרני חולמני לטיפוס שואף אני מספר.
שבי.״ המיטב את ממני להפיק שתדע

 כבר להפיק יכולה את מה תחשבי אז
 שיער בעל ממושקף, ,19 בן שהוא מאחד
 ונוסף שפם חומות, עיניים מתולתל, שחור
בתול. גם לזאת
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קילוגרם 100ה־ חידת
 אותן שעודדתי היא אני לי. מגיע זה

 של הנשי הצמד אז בצמדים. לכתוב
 חמודים, ראשים ״שני )8/4( הן השבוע
 אפים שני בהחלט, נאות רגליים ארבע

 טבעיות עיניים וארבע ניתוחים שום בלי
 משקיים. זוג שום מאחרי מסתתרות שאינן
 אורך קילוגרם, 100כ־ של כולל משקל
 כללי ואורך כמובן) (ביחד כמטר שיער

 תעשו כבר החלוקה את מטר.״ 3.30 של
בעצמכם.

לבן סוס על אבירים לשני מוצע זה ״כל

 די- את להוציא האוהבים ,30—35 הגילים
 רועש, דווקא לא לבילוי, הנ״ל מיטען

מתורבת. בהחלט אך
 ב־ קשורים יהיו שלא ראשון: ״תנאי

 יהיה לא המשותף ושגובהם חוזה־נשואין
חשובה לא ההופעה ם״מ. 360מ־ למטה

 הכאה השנה של המלתחה את
 בבית־אופנה לרכוש צורר יהיה לא

ה יתפוס אם ככוטיק. או כלשהו.
ההולי האופנאי של החדש רעיון
למ יהיה צריך גרנרייך, רודי וודי
ה הפאנצ׳רמאכער אצל אותה צוא

או ככל כמיקלט. או ככוידם סמוך,
 כו למצוא שאפשר מקום ככל פן

 האופנה כי ישנים. אופניים שרידי
 אם עלינו, להלכיש שמנסים הכאה
ה אופנת היא יודעים, לא אתם

אופניים.
אמרי אופנאי ,53ה־ כן גרנרייך

 כלום היושב אוסטרי ממוצא קאי
 תצו- כמה כחייו ערך ככר אנג׳לס,

ל המונוקיני, מטורפות. גות־אופנה
 המצאה הוא אותו, שזוכרים אלה
כ היא שערך האחרונה אכל שלו.

 ה־ חלקי שבכולם. המטורפת וודאי
 שמציג הדוגמנים שני של לכוש
 אופניים מחלקי כולם מורככים רודי

לז יוכל טוב שיסתכל מי ישנים.
 מושכים, כידונים, כתמונות הות

 גדג־ לדעת חלקים. ועוד פדאלים,
להל האופניים אופנת עשויה רייך
 ה■ הדור כני של דמיונם את היב

אופ זוהי שלדעתו גם מה מיפאני,
וסבסית״. ,,חושנית נה

כת להם שיהיו מזיקה. לא בטח היא אך
 עליהן להישען יהיה שאפשר רחבות פיים

 חמודים.״ שיהיו בקיצור, ו... הצורך בשעת
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 להפנות יש זה במדור לפירסום מיכתבים
 תל- ,136 ת.ד. לציפי, מיכתבים לכתובת:

לש יש במדור למכותבים מיכתבים אביב.
החיצו המעטפה על כפולה. במעטפה לוח
 המעטפה הנ״ל. הכתובת את לרשום נית

 תישא אגורות, 35 של בול עם הפנימית,
בילבד. המכותב של הסידורי מיספרו את יהיה? מה אז האפשריים.

ה פנוי אתה ,האם לי: ולומר רחוב
הטלפון מיספר את לבקש או ערב?!׳

פרס תיכתב
ם גיודו טניס, הי לו א ו

הם שנתקלתי ניותר המקוריים הדנרים אחד ספק ללא היא )4/4(  נזמו נ
 נתנאי אליך, מיועדת והיא ראשון, נגוף נתונה שלה הראשונה הפנייה כנר האחרון.

הפחות. לכל מסורתי או דתי ,23־4 נן ירושלמי, שאתה
״נע״ה׳
לנד אני וכאן ממני, הנך רחוק כי נודדת שנתי שונ חצות, כנר כי ״התדע

לפחות! לכתונ יפסיק שהעט אלוהים, נגמרים. לא ושיעורי־הנית יושנת
 הגשם טיפות דנר. אומר לא והימים השעות על לאט. כך כל חולפות ״הדקות

 גולשות ועמן החלון שימשת על כעת גולשות והן פסקו מיספר דקות לפני שהתנפצו
הרוח. נכי קול רק נשמע נחוץ נלאט. פני את ושוטפות דמעותי

 חשה איני שמא מה.׳משום יודעת אינני חום. של נגל מוצפת הנני אלה ״נרגעים
 כי לי כתוג אנא, שלי. ורק שלי שתהיה אתה — אודותיך המחשנות אולי או נטוג,
לעד. נרפה ולא עמך קחני — תרצה אם או ממני. עוד תלך ולא ותשאר תנוא

המון נאמתחתו ושיהיו הומור חוש טמפרמנט, נעל שיהיה צריך ״הגואל
צ׳יזנטים.
ת שמיניסטית עצמי ״אני  טניס, שחקנית הנני היתר נין ציפי. לשם העונה ,18 נ
מאכלים.״ לגני נמיוחד נררנית ואינני נג׳ודו מתאמנת
 אוהנת ושכנר ג׳ודואית דתית, שמיניסטית, יותר!! לדרוש יכול אתה מה זהו.

!אותך
? ג׳ודו צריך למה נאלוחים, אמונה יש אם :הוא מנינה לא אישית, שאני, מה ¥ ¥ ¥

 ומוצרי תמרוקים חבילת — בשי שולחו את מזכה שבוע ובכל השבוע מיכתב־פרם ן
בדואר. לזוכים נשלחים הפרסים הדס. חברת מתוצרת ל״י 200 של בשווי יופי


