
• 9 -3 /

ת שובר הלבבו
תי ונשיש רחוקות לעיתים רק

מי מכניסה אני טובים, רוצים
 אם ובמיוחד לתור, מחוץ שהו

אצ ■הופיע ■שבבר בכזה ■מדובר
 אבל ■מחסדי. ונהנה פעם לי
 הוא פרוטקציה: יש )2/46ל(

 מה לי שדיווח הבודדים אחד
הרא שמיכתבו אחרי לו קרה
 היה זה במדור. התפרסם שון

חודשים. כמה לפני
 10■מ־ יותר קצת ״קיבלתי
 ״הצרה כותב. הוא מכתבים,״

כנר היה שלי שהמיכתב היתד,
 .חד על משהו מדי, רומנטי אה

אי דעיכה לאהוב, יסר־יכולת
שה מה כנראה זה וכד. טית
 אלי הכותבות שרוב לכך ביא
 אפילו להן תיכוניסטיות. היו
מנו מתודה (חוץ עניתי לא

ש למרות ההיענות). על מסת
לחקל ומקורב קיבוצניק אני

יל לגדל לי התחשק לא אות,
 ארוך פרק (אחרי קטנות דות
 זה ובוגרת, עמוקה אהבה של

 בלתי-אפשרי כמעט לי ניראה
מאפס). הכל שוב להתחיל

 הראשוני הסינון שאחרי ״כך
 לא הן שגם ארבע, רק נשארו

ב־ חלומותי. כל התגשמות היו

ויוון מוובש
 הסידרוז אתר ער,כתם אם

 בבל- וותר של- חלומות
 האח- בלימת-השכת וויזיד״
 ה- אוג מכירים אתם רוניס,
 כן־ חגעייה. את ובם כיפור

 או־ מאד. כשוי מאושר. אדם
 מאי אבא אפילו גמד. זימג

 ומגל־זאת שנה. כן לתינוק
 משדד אותו. מבריז* כשרו
 זה שהפעם אלא לו. ומר
ומצ גלותי יהודי מוסד אינו
קיבוצ אלא באנגליה״ ליח
הקיבוצים כאהד ,25 כן ניק

 נמאסו )5/46(שעל נראה
 יהבכשים הפדות העיזיס,

 קצת רוצה והוא שבקיגדצו,
 כ־ דהופיע יכול זה גיוון.
 ומעני נהמדה ,,בחורה דמות
 רכב עם מאד רצוי יינת,

 בין יהיה ושמקום־מגודהז
 הוא ־שבע.״ כאי ל ?בבינה
 מעוניין שהוא מראש מצהיר

 תיי-מישעהתו על כשמירה
 •תבואי שלא כד התקינים,

לעו במענו,ת אחד-מד אליו
 הרבה אין לו גס זאת, מת

 בקשר לא אפילו תביעות.
 יכולה את החיצונית• לצורה
 רזה או מאד ״שכנה להיות
ה בינונית,״ בתם או באד,
מעניינת. שתהיי עיקר

את? האם

 שהיתר, אחת, עם אופן כל
ב שנים, בכמה ממני מבוגרת

 יחסים להתפתח התחילו אמת
 גם אבל זמן. ולאורך רציניים

הסתיים. זד,
 הרבה. די ,השתוללתי׳ ״מאז

שב היד, לא זד, פעם אף אבל
 השני (מהצד מסכם יותר בילי

לב כמד, פה־ושם נשברו דווקא
 בעצם עומד אני כיום בות).

 שנה, לפני שהייתי מקום באותו
וסו אמיתית באהבה והצורך

 משהיה יותר חזק אפילו חפת
 שהקור־ לעצמי מתאר אני אז.

ה בגיליונות יפשפשו לא אות
 כדי הזה העולם של ישנים
 שלי, סימני־הזיהוי את למצוא

קיבוצ עליהם: חוזר אני אז
צו בעל ם״מ), 182( גבוה ניק
 ,23 בן רעה, לא לגמרי רר,

 כמד, ועוד מאד אינטליגנטי
 כדי אפרט, שלא טובות תכונות
 שאני עלי תגיד לא שציפי

שחצן.״
 אמרתי שלא עדות ואתן

זאת.

 מדור לשירותי להזדקק בלי
 ,40 אלכסנדר, יוסף הצליח זה,

 כנים ״אמיתיים, קשרים ליצור,
מתרי פחות לא עם ורציניים״

ל נאלץ שהוא נכון .נשים. סר
 אחרי בייחוד כולן, את שאת

(ה בנים לו ילדו מהן שארבע
 בתמונה). הנשים עם נראים

ב זכה הוא זאת תמורת אבל
 אחד ■מספר ״הפוליגמיסט תואר

ארצות־הברית״. של

וימח בלי
 גכוהד״ גדנוס, 21. כת

 נאה רצוןי6 עם עגלגלה״
 כי המעידים י־צניזזה8וכנ.

 לשע* צנחנית היא )1/46(
 שים לה אין כי ממץידה גד,

 מלכודת לד יפריש כוונית
 לבנח קידוש־ של באותיות

 כי כמיכתבה מדגישה היא
ת לא היא נ י י נ ו ע מ  

. ן י א ו ש י נ  לא *מהלו כ
 ככל״זאת אם צמוד. כהכד

 לפניי תשובות מבקשת היא
 שמגי רק יה הרי זו, ,קו?

הר ״לקבל מעונייגת שהיא
 עוד ביר?ה כדי מיכתבים, כה

 (ומחוצה *ץ9הו מגל הבר׳ה
 ״לידי* לה שיחשבו יה),״

 נהמדימ(ות) שיהיו דיפ(ות>
כמוה. (ות).״ ומשדנעים

 חיניד עכשיו דומדת היא
 ל- גתונה .,א שנה מייותד,

 שמחה קיצוניים• מצכי־דוח
 עצוכדז *מ מידוף כדי עד

 משוגעת הדיכאון. אי כדיד
 אם מוכיכג וסרטים למוסיקה

 (כהגדרתה) משוגע איזה יש
 קשד עימה ליצור שמוען

 פתוחה הדרו־ גיתי-סהייג,
למגיו.

לחיילת בלדה
 :אורגינאל ).3/46מ( מיכתב

 ל־ הכותבים שרוב .״שימי־לב
 בלתי־ קשרים ■מחפשים ,מדורך

מ אך נביאה, אינני מחייבים.
 שהם לומר, יכולה אני ניסיון

 הם מד, לקראת יודעים לא
ל אי־אפשר פעם אף הולכים.

 שיא נישמע ■זה יקרה. מד, דעת
 עצם גם ובהתחלה האידיליה,

ש אחרי אבל ■מושך. החידוש
 ■תישעד, במשך בחור עם יצאתי

יכו אני כזאת, בצורה חודשים
 משהו שמחפשים להעיד לה

יותר. מוחשי

 במרכז בבסיס משרתת ״אני
ה המרחק בגלל אבל הארץ,
 בסופי־ דק יוצאת אני ביתה,

לה עצוב די סך־הכל, השבוע.
מקנ נצבט הלב לבד. כאן יות
 חבוקים זוגות רואה כשאני אה

 אלד, סתיו בערבי מסתובבים
לט כן גם לי מתחשק בעיר.

ב ולחוש שלווה, מאותר, עום
 קרוב, מישהו לי שיש ביטחון
כשרע. לפנות אפשר שאליו
 מיוחדות. דרישות לי ״אין

 מספיק להיות צריך פשוט הוא
 מדי-פעם שארצה כדי מבוגר

 כזד, וגם אליו. ולהגיע להתעלות
 להרגיש לפעמים לחזור שיוכל

 עצמו את ולהתאים ,18 כבן
אלי.״

ב ת ב ס מי ר המלצות עם וגישהס
 תל- הפועל לעצמכם, תארו ).4/46ל( לה, היה קשה שבוע

 וזה כמובן. הכדורסל, של בליגה. רמת־גן להפועל הפסידה אביב
 אתם גם אם אז קוראץ׳. גביע במיסגרת שלה הראשון המישחק לפני

 להבין יכולים אתם תל־אביב, הפועל על ומשוגעים כדורסל, אוהדי
 כבר זה לייבוביץ׳ בארי דחופים. לניחומים זקוקה היא מדוע

פעם. שהיה מה לא
 כבר היא בחיים. לח שיש מה כל לא זה כמובן, הספורט,

 מתגוררת שהיא חורים וזוג מסודר, מקום־עבודה לה ויש 25 בת
 טמפרמנט והמון גולש שטני שיער עם ירוקות, ועיניים עימם, יחד

המתאימים. האפיקים את המחפש
ן שלה המכתב פה איפה שואלים, ודאי אתם זו בנקודה

אין.
ז השבוע מיכתב על הפרס את מקבלת היא למה אז

לחברות! פרוטקציה לעשות אסור כבר יש, מה
 לקבל יתרון, בבר וזה אותה. מכירה שאני למדים אתם מכאן

 שאתם מאחת מישהי על המלצה
לה יבולה שאני ומה מכירים.

 הייתי שאם רק זה עליה גיד
וטל דירה עם ,27 גיל עד גבר,
וחום, רוך רגישות, והמון פיו

 כבר אגי מבקשת, שהיא במו
בחיים. מסודרת הייתי

ד ל י
!קו

בירושלים חגיגה
 לאסוף רוצה .24,־ד הולדתה יום את תחגוג מעט שעוד ירושלמית

 נחמדים, ״בחורים להיות צריכים הם איתח. ביחד אותו שיחגגו חברים
 מה ■מבינה אני אם אותי ותהרגו גובה״ ס״מ 177 ומעל 26 גיל מעל

פחות. שניים או אחד סנטימטר לה ישנד,
 גם לטייל, אוהבת שהיא מציינת שהיא בנך נמצא הסבר חצי

 אחד עם ירושלים בחוצות לטייל אולי, נעים, לאיכל-כך זה ברגל.
 הכבי-ש, על ללכת יכולה תמיד את אבל מיספרים. בשני עלייך שקטן

בפער. כל-בך ירגישו לא ואז המידרכה, על כשהוא
).6/46כ( אותה מיספרתי ששכחתי, כמעט

 עשרים' בן זקן ״ילד
איכ לא אשד,. רוצה ושמונה

 עוד כל את, כמה בת לי פת
 ליוקסטה, דהר תחליף אינך

 הזיותיו התממשות לא גם
איכ הומברט. הומברט של
תח טוב, שתיראי לי פת

תצ טוב, תצחקי טוב, שבי
 טוב, תרגישי טוב, חיקי

 טוב תשתגעי טוב, תרגשי
 את זתכילי טוב. ותשגעי
 וכל הארץ ואת השמיים

 טוב.״ כי ואראה צבאם,
וואו!

מתכו את אם כמובן,
 באוזני להצהיר באמת ננת

 כל על עונה שאת )7/46(
 אל אנא, האלה, הדרישות

 ״למרות לו. להשיב תטרחי
 ורומנ־ רגשנותי תמימותי,

 ״אני מסביר, הוא טיותי,״
 של גן אינם שהחיים יודע

ה בשביליו אשר חלומות
 יד תמיד, יסתובבו מתפצלים

 ואת.״ אני ביד,
 שיש כבר שנוכחת מקווה

 חזק, חכם, גבר עם עניין לך
 כי המדגיש ורגיש, נאה

מגו הצעות רק ״תתקבלנה
כוח לך יש בהחלט.״ נות 9 ̂*•*•*•**א

כמוך פניך את מפד לא אחד אף
1 מאתנו־ חוץ 0 במרור לזוכים יופי שירי!תכ3=>5




