
 ת־0ישו לב שמתם1 לא :אולי
 )1/88( אבל חדשה, שנה קרבת

שיג היא בכך. הבחינה סבר
 ליפירסום פיסתב מראש !לי רה

 פ־0 תחילת ,או אוגוסט בסוף
החדשה. השנה לקראת טסבר׳

 חד־ שבה .שוב ״!משימתחילד,
חגי עם יהדיוו לה !וסוברת שה.
 שלי, הפרטי ראש־חשנה גת

 בדווק להסביר ומחליטה !אני
 לעצמי,׳ !מבקשת ,אני ישי איזה

אצ לא הפעם שאולי בתיקווה
האחר... מיד להחליפו טרך

 הטתוא״מות בנסיבות ״ובנן,
 רקשי- ׳הוסיוות׳ ׳;מפגין הוא

 ויוזמה ,מרץ שופע .והוא ,חות׳
 תובז בתוך אך עצמי, וביטסוז

ומר רגיש ומתחשב, ירק הוא
 ׳ישובב׳ קצת הוא אם גם גיש.

 הרי מתהולל) אף (ולעיתים
 גם להיות יודע הוא כשצריך,

 עבר בגילו ומסופתר. מעונב
 ;את יותר) (ואולי ׳פעמיים :סבר
 מ!וצ- וכתפיו ההתבגרות גיל
ולק ׳חוויות :פשסאחוריו קות
 הרצון עוד בו יש אך וחים,

!בהתרפ ילד קצת עוד להיות
!ובמשובה. קות

׳מצ ט״בעי בגודל השי ״את
 (יתואר ,אמיתית אישה לקבל פה

 אקדמאית, :ומחייב), ומורכב
 ורווקה. )28/170( יפה ,נשית,
 ׳מצוי לעיל המצויין מסל משיהו

׳בג של רציני משא ועוד בה
 ונכונות :ופתיחות נפשית רות

 את (הדדית) ולסלק להעניק
 אנא, אז ישבה. החיים אהבת
 אפשר בהקדם, ולשלוח לארוז

 !מובטחת.״ תמורה — בגוביינא
 השי את תקבל !שהיא ועד
 שי לה שולחת אני ,שלכם,
 בדיוק — המדור של מיוחד

ה מכתב בעלת ׳שמקבלת סטו
פרס.

״ ■־¥־ •¥־ /־¥־
התורן המפונק

 די,״ לא טוב תבשיל ״בהכנת
 לאופן־ההגשה ״גם ).2/88( סבור

ההת על •והשפעה חשיבות יש
 זו ומלאכה הכללית, רשמות

 בידך. נתונה ההגשה) (מלאכת
אנא.״ אז

חומ איזה רק תראו עכשיו
 להגיש כדי לי שלח הוא רים
 בכלל אם בעצמכן ותגידו לכן,

 ״צעיר :משהו מזה לבשל אפשר
או מפונק. מאד מפונק. ,22 בן
מצומ חברה ושלווה, שקט הב

 מוסיקה פרטיות. והמון צמת
נעי ושמש מרווח, בסלון טובה

 שיהיו רוצה ירוק. דשא על מה
 למרות לשלי, דומות תכונות לך

 ממיש־ שתהיי שבכך. הסיכונים
 ובעלת״אמצעים. טובה פחה

 לא זכי יודע. אני הרבה, זה
 ?״ מפונק שאני לך אמרתי

מה?! אז אמרת,
* * *

שיעמום העיסוק:
 עוד שאין חושבת )3/88(
 לחש- :שעיסוקו במדינה כמו

תעימם.
 ולא !משעממת שגם ״ייתכן

 אדע זאת אך משועממת, רק
ש למי לענות ,כשאצטרך ירק

מיני בכל ציודך ׳אין לי. יכתוב

 שהורג ה׳שייעטום על לחבר
הוום.״ ורכיל יום סל אותי

לקשר יכולת חוסר
 מבקשים אנשים מה תמהתי

 שבא עד אלי, פונים כשהם
לי וגילה )4/88( של מכתביו

 אוהב מרשים. לא גבוה, לא
 רוצה ספרים. שירה, .מוסיקה,

דו תכונות בעלת נערה למצוא
 לא זהים. ותחביבים לשלי מות

 במיוחד, ביישנית לא גבוהה,
מ מתנדבת ייש ואם חביבה.

 אני שתקום. תל־אביב, אזור
לה.״ ממתין

הי□ דחוף שדו□

 רק להיגמר, צריך שהקייץ סימן וזה מתרוקנים החופים
 זאת בעונה עוטים שכולם וכיוון בזה. ׳מתחשב הכי לא שהחזאי

 את יעשה שמישהו לחוף־הים, מגיע חשבון־הנפש, את השנה של
בשבילו, זה

ורחום, צפוף אומרת. הייתי בחופים, מאד גרועה שנה היתה
 מפני לברוח, לאן היה לא וזפת. אבטיחים קליפות הרבה עם

 מחזורים צצו והנסתרים. הבודדים המקומות כל את כבר שגילו
 ללבוש ההעזה להם היתה לא אבל החוף, את שקישטו חדשים
 מתה שהייתי בתמונה, הזו היפה כמו דומה, משהו או חוטיני

 אירופאי בחוף זאת עושה היא אבל אצלנו, לה שיש מה שתפגין
העי את לשטוף במה יהיה שלא טענו במישפחה הגברים דווקא.

 צורך ואין מהחופים נדדו כשהחמולות עכשיו, אולי אז ניים.
 עליהן, תשמעו אם האמיצות. תופענה מזיעים, בדברים להתחכך

לי. ספרו׳

 כבר התגעגעתי כמה אויש,
 כמו כזאת, אחת של למיכתב

 נסיד־חלד רוצה שלא ),5/88(
 וגם עשיר חכם, יפה, מות,
 הוא אם מתעניינת שילא ;צעיר

 החסכונות סכום מה או אקדמאי
 כמותה, הרבה אין בבנק. שלו
יש. זאת שבכל עובדה אבל

 הגבר את לפגוש רוצה ״נורא
מב יפה, להיות מוכרח שלא
כות היא ובעל־מכונית,״ ריק
 שיידע ״רק בפשטות, לי בת

 ולהבין.״' לאהוב
 קיבוצניקית- ,28 בת היא

 נתונים כימה עוד ״עם ׳לשעבר,
 מבוטלים.״ לא בכלל טיבעיים

 שמעניין מה שכחתי: עיקר כן,
 הם ״ילדים ילדים. זה אותה
או אני בעולם. יפה הכי הדבר
 ורוצה איתם עובדת אותם, הבת

 משלי.״ כמה כבר לי שיהיו
!ז לסרב אפשר איך

¥ו ¥ '¥
בראש ג׳וקים

ירושל ),6/88( של המקרה
 גלקים הרבה ״עם ,24 בן מי,

 המת ובלי כסף בלי בראש,
המבו לדור אופייני חברים,״

 דברים, מיני כל לו קורים כה.
 זה יעוד לו קרה שלא מה אבל

 בעיקבזת אליו תכתוב שבחורה
רו הוא יאז דרכי. שלו פנייה

זה. איך לנסות צה
 מנסה אני האחרונים ״בימים

 עמוק שיפוצים כמה לערוך
 ש־ ומקווה טוען הוא בתוכי,״

 הייתי אני בעזרתך. יזוז :משהו
 לדפי־זהב, לפניות ליו מציעה

שי קבלני למצוא יותר קל שם
מת דווקא יאת אם אבל פוצים.
 ״חולם שהוא תדעי אז עקשת
 בייחוד אוהב הזמן, כל כמעט

סי- הרבה עוד לי דיש כלבים

 ).9/88( רענן. אבל קצר,
מח צבא. לפני .18 בת ״אני

 חושב שפוי, אחד בנרות פשת
 ולהקשיב. לדבר שייודע ורגיש,

 וטיולים. ספרים שיאהב רצוי
 — כזה אחד אל הגעתי אם

< כתוב.״ ,אנא
¥1 ¥ ¥
 זה במדור לפירסום מיכתבים

 מיכ־ :הכתובת לפי לשלוח יש
 תל־ ,136 ת.ד. לציפי, תביס
ב למכותבים מיכתבים אביב.
 במעטפה לשלוח יש זה מדור

 החיצונית המעטפה על כפולה.
 הנ״ל הכתובת את לרשוס יש

ב הימבויילת — הפנימית ועל
 מיס־ את — אגורות 65 של בול
 מיכ־ בלבד. המכותב של פרו

יישל לא מבוייליס בלתי תביס
1 לתעודתם. חו

 באיצטלאו׳ת המתכסים ייפי־נפשהחדשה לשנה שי
 ׳ומאושר, טיבעי :שיהיה ושונות.

 :מיש- ׳ומצב גיל ונעים. סמים
 יכתבו נו, ומשינה. לא — פחתי
שלא מסקרנות, מתה אני סבר.

 סבורה )7/88( למה יודעת לא
בו זאת וחצי 17 יבת שלהיות

לק ׳טתעקשית היא אבל שה.
 מהווה גילי זה ״במדור כי בוע

ה במו (משהו אות-קלון כמעט
 לטרף השוחרת גימנזיסטית

 כיוון ״אז הגדול). החופש בימי
 לא בבר, נגמר הגדול שהחופש

בה. תחשדו
ל מישהו מחפשת לא ״׳אני
 איתו, לבלות עליו, התרפק
 בכלל ,אני לרקוד... או לטייל

 מיב־ רק ,׳מישהו׳. מחפשת לא
חכ מאנשים מעניינים תבים
,ופתו רגישים ■חושבים, מים,
ב מתעניינת אני בעיקר חים.

 ו... אמנות חינוך פילוסופיה,
 פוליטיקת.״ יאומן!) (לא

 למדה שהיא אומרת הייתי
בגימנסיה. משהו

¥ ¥ ¥
שפוי! דרוש:

 רוצה? :אני ״מה הסוד. את
חברה.

 חברה, לי שתהיה רוצה ״אני ^
 שיש אלד. האחרים, לכל כמו ;
 — חסר שאני היכולת ׳את להם ;
 קשרי ורגשי, נפשי קשר ליצור ־

 שיחה של קשר אפילו או אהבה,
 היכולת את ניערה. עם אינטימית |
 נאלץ אני ׳ולכן לי אין הזו '
 במ- שלי האהבה את לחפש !

 זה. מסוג ;,דודים
 חייל. במעט. עשרים, בן ״אני ^

יפה, לא ועצור. מאוד ביישן

¥• ¥ ¥'
במועט המסתפקת

 שתכתוב.״ למי פורים,
¥ ¥ ¥;

הקלון אות

סרס (ייכתב
! ד לא ש 3 די ב ד

).8/88( של המוות סיבת יהיה שטוב-לב אומרת הייתי לא
 נותנת אני השבוע פרט שאת הבטחתי איפה לי תראו אבל

בחזרה. אותו לוקחת אני וכבר ולטובות, לטובים
 במדורו, המתפרסמים המלוקקים מהמיכתבים לי ״נמאס

 מוקדמת. אזהרה כל בלי עלי מתנפלת היא מהם,״ נוטף שהדבש
 יפים, :משולמים הם אלייך שכותבים אלה כמה להאמין ״לא

 ומוכנים נאהבים ולהיות לאהוב רוצים פיקחים, גבוהים,
הרו על לדבר שלא זוגם, לבני שבעולם הטוב כל את להבטיח
אותה. המציא שהוא בטוח מהם אחד שכל מנטיקה

 אחת עם להתקשר שמובן אחד יש אם נראה בואו ״אז
 שקול יריב להיות מלבד דבר לו להבטיח מובנה שלא כמוני,
 הרעיה את בי שימצא חושב הוא אם חיים־ביחד. על בקרב

 שישכח והספונג׳ה הסירים אל הנחבאת והנאמנה, החמה
 דווקא אני בזה בי לריב. לא אפילו לו מבטיחה לא אני ממנו.
 אותן. אמצא כבר אני הסיבות. חשובות ולא מאד. חזקה

 מי ועם הולכת אני לאן דיו״וחשבון ממני יקבל לא גם הוא
 ובלי מחשופים עם ללפת מתעקשת אני ולמה מתרועעת אני

חזיה.
 ואני לי. לענות שיובל מנת על פה לו שיהיה ״כדאי

 מובן שיהיה כתנאי יד, עלי להרים שינסה אפילו מתנגדת לא
 החזקה התבונה להיות חייב לא היופי ממני... גם לספוג

 מצידו הנדרשת הנכונות על אומרת חייתי שלא מה שלו,
 משוגעים רעיונות מיני וכל הפתעות לקבל עלבונות, לספוג
בגולגולת.״ לי הצפים

העיקרון. את כבר שתפסתם סבורה אני אבל עוד, יש
 מוכנה ואינה למה) להבין קשה (ולא גרושה ,26 בת היא

 היא :תנאי עוד הקרובות. השנים בחמש לילדים להשתעבד
 אני. גם לבד. בחו״ל, חופשה בשנה אחת פעם לפחות מוכרחה

¥ \ ¥ ¥ \
 יופי מוצרי זזבידת בשי, שולחו את מזכה השבוע מינתב״פרם

 נשלחים הפרסים מ.ע,מ.). (בלי ל״י 200 של בשווי הדם, מתוצרת
בדואר. לזוכים

כמוך פניך את מכיר לא אחד אף
מאתנו- חרץ

£

׳ כמדור לזוכים יופי !!תכשירי


