
ה לי י יו ל או ב מי רו
 מה ואין מת שסומיאו ״היות

 ),1/93( משלימה אותו,״ לחפש
 עם ליוליה, עצמה את החושבת

 להסתפק מוכנה היא המציאות.
 שרצוי ונחמד, נאה בבחור גם

 בין ינוע ושג״לו חיפאי שיהיה
 מבטיחה לא היא .30ל־ 23

 לעומת אסל ביחד, איתו למות
 זה חיפאית. בעצמה היא זאת
דברו אותו לא

כמו — ונאה נחמדה .24 בת
 אלא עצמה עדות לפי לא בן
עליה. שאומרים מה סמך על
 גם לה יש אבל גובה. ס״מ 162

עקבים.
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ה ב ה ה א ת מ כו ה ב ר חו ש
שיריון, קצין הוא )2/93(
 שימחת עם ס״מ, 178 ,21 בן

 ש״אוהב לחיים, ואהבה חיים
 מש־ פעם ומדי שקטים בילויים

 טנקים אוהב חמודות. תוללויות
וסגות.״

 מקונן: שהוא הפלא מה אז
נז תמיד האהבה. ״האהבה,

 מאכלת אש כמפני ממנה הרתי
ש־ אותי לשכנע מנסים והרבה

 שיש ביותר הנהדר הדבר זה
 ככל לו, יש טנקים בעולם.״
 הוא כך. כל לא בנות, הנראה.
 את לו שתזיז מתנדבת מחפש

 מפחד שהוא הכללי בכיוון הלב
ממנו.
 מעוניין שהוא הבנות סוג
נש עם חמימות, ״רכות, בהן:

במייו־ גבוהות לא יתדה. מה
 מלאכי יופי עם אבל חד,

 אותן ישכנע הוא ואז עדין.״
טנקים. גם לאהוב אולי
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 השתי- על המדורים כל ״בין
 מרענן שלך המדור — חותיות

 מחמיאה הכבוד...״ כל ומאוורר,
 סיבה כשלעצמה וזו )3/93( לי

ה בתור אותה לקדם טובה
לפירסום. מצפות
אקד ,29 בת רווקה ״אני
 שואלים שכולם אחת מאית,

 עדיין שאת זה ,איך אותה:
 אותי שישאל מי ולכן, פנויה?׳

 כסתם מראש נפסל זו שאלה
מרובע.

במיכ־ שישאל מי גם ״פסול
נר את ,איך בטלפון או תב

 אין הביקורות על־פי ?׳ אית
החי בצורתי להתבייש מה לי

 כאלה מעדיפה אני אך צונית,
באופיי. כל קודם המתעניינים

ב עיוורות, פגישות נגד אני
 אמון לי יש אך עקרוני, אופן

 ואקווה מדורך ובקוראי בך ¥
אתאכזב. שלא

ידעתי, לספר עצמי ״על
ספרים, קולנוע, אוהבת שאני

 טיולים בכמויות), (הרבה ים
 שעל אומרים גמיש. די והיתר
 מיסתורי, משהו להשאיר אשה

 בנקודה אפסיק ולכן מצעף,
שלכם.״ הכדור זו.
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 אבל מילים, הרבה לו אין
המון )4/93ל( יש זאת לעומת

בעצ שתווכחו כפי נקודות,
 המתקרב חייל ״פשוט מכן:

 את המריח ...20ה- לשנתו
שתצ זו את ומחפש הסתיו...

 מטורפות לריצות אליו טרף
 סערה. בזמן שפת־הים, על

 מחבצלת־ ותתלהב שתריח
 בפירוש ומהאוויר... החוף...

לתת שרוצה משועמם... לא

ס מיבמב ר ס

 ייצא שזה אולי רצתה היא
 יצא כך כל לא זה אבל שיר.

 כמו: משהו רק לה.
 נחמו- חיילונת הכל ״בסך

 בחור להכיר שרוצה / דת
 רציני להיות שידע / נחמדון
 עוד יהיה ושלא / ואוהב
 עלי יחשוב ושלא / חיילון

 לו הקורצת / מסכנה כעל
הנכון. הוא ההיפך / מהעתון
 שדווקא קורה, לפעמים ״אך

את מוצאים / הנייר דרך

חיה גם שהוא גבר
 מתחרות, מיני כל לי קמות האחרון שנזמן העונדה למרות

 ״אנשי עם היכרויות רק ומבטיחות מועדוני״היכרויות המייסדות
 הייתי לא ואשכנזים, רציניים אקדמאיים, אקסקלוסיביים׳/ צמרת

 יישמע לא שזה שלי. בתיבת״הדואר מורגשת שלהן שהתחרות אומרת
 נובעת לכך שהסיבה סבורה איני אבל עצמית׳ פירסומת כמו לכם
 דמי־רישום. לירות אלפי כמה להפקיד צריך לא שאצלי מכך רק
 באף תמצאו לא )5/93( כמו שאחת אומרת׳ הייתי השאר, בין

זיווגים. או מועדון־היכרויות
 את מחפשת ופראית. חזקה גבוהה, ,22 בת בחורה ״אני

אותי. ולספק אותי להשקיט אותי, להכניע שיידע הגבר
 ומתקני- נברנים־פסיכולוגיים אינטלקטואלים, יפי־נפש, ״מתעבת

 מקולקלת מכונה ולא חיה גם שהוא שמרגיש גבר רוצה עולם.
 ממה (ויותר ״חתיכה״ בת״זוג מבטיחה אני כזה לגבר וחורקת.
וקשוחה. נאמנה להאמין), שאפשר

 לי נמאס אך מחזרים, חוסר של בעיות לי היו ולא לי ״אין
במבט. לזכות כדי בזנבם לי המרשרשים הילדותיים מהכלבלבים

למיניהם, ופריקים פאטריוטים אידיאליסטים, נוסף: ״דבר
 לשטויות פנאי לי ואין היות למכתבי לענות יטרחו שלא מוטב

 עיתונים גם וקורא קיים עדיין כזה שיצור מקווה ולניפוחי־שכל.
לפעמים.״

* י* *
 הדס, התמרוקים חברת מתנת בשי, שולחו את מזכה פרס מנתב

 הפרסים החברה. מתוצרת ל״י 200 של בשווי יופי מוצרי חבילת
בדואר. לזוכים נשלחים

 החושבת בך... רוצה ולקבל...
 גיל... בכל אותי... ומרגישה
 כדאי...״ ולשנינו

לכם. יחסרו לא נקודות
+ * ¥

ם ה ג ד ג פו ס
 ״ייאוש, מתוך כותב )6/93(

 :הגיל הרפתקנות. וריח תיקווה
עיניים עם בלונדי סתווים, 31

 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 לרשום יש

ב המבויילת — הפניתיח ועל
 מיס- את — אגורות 65 של בול
 מיב־ בלבד. המכותב של פרו

יישל לא מבויילים בלתי חבים
לתעודתם. חו

הלי נעים כחולות־אפרפרות,
 שעיסוקו ושובבי עניו כות,

 האמנות.״ מענפי באחד
 שאת בתנאי לך מצפה הוא

 הטבעית, השמש כמו ״בלונדית
 ,1עגב6 5.ז0!7ב כמו אוהבת
 ושעיסוקך להבין ומוכנה מבינה
 הארכיטקטורה, הצילום, בשטח

 אחר שטח כל או הגראפיקה
 הפלאסטית.״ האמנות בתחום
 מעריך היה הוא זאת לעומת

 גם לעשות יודעת היית אם
ושלא טובה. ברוח ספונג׳ה

 / מוכר כך כל שלא — הנסתר
 / וחמוד רציני אתה אם אז

אני.״ / עמוד חצי לי כתוב
לשי מנגינות לחבר תוכלו

 על תציינו אם שלה, רים
).7/93( המספר את המעטפה
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נמ שהמוזות תחשבו ושלא
 החלש, המין אצל רק צאות
 כוחו את )8/93( גם מנסה
 אותו מכתיר שהוא בשיר,

קטנים״. ״דברים בכותרת
 / עדיין תמה קטנה, ״נערה

 / העין בקצה קטנה קריצה
 / קטנה פגישה קטן, חיוך

 / אחרונה. אשמורת בשעת
 / לגלות לא קטנה שבועה
 שאון / במעונות קטן חדרון

 שיער / מוסט כיסא רב, לא
אט. אט נפרע חלק

 של ליטוף קטן, ״משקה
 של תשובה קטנה, שאלה / חן
 קמוטה קטנה חולצה / כן

 / ביד מוסתר קטן חזה / בצד
 מיסתר / בגניבה כך קטן מגע
 קטן, פיתוי / ערבה ורעדה קט

 חשוף הגוף / קטנטן גירוי
מעודן. כה

תח של קטנים ״תחתונים
 / הפנים על קט סומק / רים

 / האורות של קלים צללים
צחו שמיכות קטנה, מיטה

 בתוך קטנה התעלסות / רות
 / האפל בשקט אנחנו / הצל
 לחש / ולח חם שפתיים זוג
כך...״ כל מהר קט

 של בתים כמה עוד יש
ש מאמינה אני אבל המשך,

להש כדי מבוגרים מספיק אתם
 מה בדמיון. השאר את לים

 הוא להבין הצלחתי לא שאני
 בביטיי החוזר השימוש אם

 משהו. על לרמז מנסה ״קטן״
 כך שמורות״, הזכויות ש״כל

 לציין טרח הוא פנים כל על
 להעתיק בדעתכם יעלה שלא

 כשלכם. היצירה את ולהציג
 מישהי יש שאם מוסיף הוא
 קטנים״, ל״דברים נטיה עם

 והצפון חיפה מאיזור רצוי
כך. על לו שתודיע ,היבש׳,
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ש: רו ס ד טיי
הת הלימודים ששנת נכון

 שהשמינית ונכון כבר חילה
שיעו המון עם קשה כתה היא
 לבחינות- והכנות ובחינות רים

 לחשוב צריך אבל הבגרות.
 שעושה מה וזאת העתיד. על גם

ריא שמינית תלמידת ),9/93(
 ״בלונדית וחצי, 17 בת לית,

ירוקות.״ עיניים עם
 אחד למצוא מבקשת היא
 בחיל-האוויר! טייס א) שיהיה

 מאיזור ג) !25—30 בגיל ב)
 (מפציץ רכב עם רצוי אשדוד,

למשל). קטן,
 הבקשה שבייחוד יודעת היא

 מוזרה, תיראה שלה הראשונה
 הנמקות מבטיחה היא אבל

 לענות שיבחר לזה והסברים
לו. להשיב תבחר והיא לה

 הזה המדור אם יודעת לא
אבל בחיל-האוויר. פופולארי

באוניבר במינהל־עסקים מודי
וב בירושלים העיברית סיטה
ה לקראת אשה לשאת דעתי
 טרחתי לא מעולם הבא. חורף

 המין בנות בחברת לבלות
 ואף אותן מבין אינני השני.

 להבינן, לנסות כוונה כל לי אין
 בילדים, מעוניין ואני היות אך

 נעימה חובה לעצמי רואה אני
 ה־ בתא הגבר תפקיד יאת ׳למלא

 אשה לשאת החלטתי מישפחתי,
׳והמועיל. המהנה את .ולשלב

 אדם אני כי טוענים ״חברי
 נאה כי (אם ומחושב קר

 מבת־זוגי דרישותי ומוכשר).
 שומרת־מסורת, נאמנה, הינן:

 להקדיש נכונות ובעלת חרוצה
 ילדים. לגידול זמנה עיקר את

 הבריאות חשובה, אינה הצורה
 מוכן ואינני 29 גילי כן. דווקא

 שגילן בחורות עם להתקשר
 למנוע כדי — 22 על עולה

 הגבר ל,מיהו בנוגע ספק כל
?״ במישפחה׳

 חתומה עדות גם לי יש
 כל את למלא מתחייב שהוא

 ל- גם ולדאוג כגבר חובותיו
 צריך מה אז הפרנסה. צרכי
מזה? יותר

ס אנ צ׳ ן ה רו ח א ה

 את ניצלו גימנזיסטיות שתי
 אלי לשגר כדי הגדול החופש

 יישמע אולי זה בשורתן. את
 זאת בכל אבל אנכרוניסטי,

 יוצאים שאנו ״לפני מסקרן:
 בים ושוקעות הגלים מתוך

לכם ניתן והמחברות, הספרים

תאי עיסוי
מ מסיור עתה זה ״חזרתי

 כותב הרחוק,״ במזרח אורגן
 פלאי ״ומכל ),12/93( אלי

 ששום לציין מוכרח אני המזרח
 כמו ליבי את שבה לא דבר

 תאיי׳. ,עיסוי הקרוי המוסד
 ודאי הזה הטיפול של שמו

 אפשר אי אבל לרבים, מוכר
 שלא למי שבחיו את לתאר

 .העיקרון בגופו. בו התנסה
באמ עיסוי :מאוד פשוט הוא

 הנעשה ריחני, סבון קצף צעות
 אלא תאילנדית. יפהפיה בידי

 אין העיסוי יעילות שלמען
 בידיה, רק מסתפקת המעסה

גופה. חלקי בכל משתמשת אלא
 להגביר שכדי סבור ״אני

 בארץ, הגוף ניקיון תודעת את
 תאית סיבון. שיטת לאמץ כדאי

 שמתנדבת מישהי יש אם זו.
 התאיי העיסוי חלוצת להיות
 לא לה, מובטחת עזרתי בארץ,

 גס אלא לטיפול כאובייקט רק
 להשתלמות עד יסודית בהדרכה
הני סמך על כללית. ובקיאות

 שאם בטוח אני שלי האישי סיון
 בארץ, התאיית השיטה תופץ
 יותר רק לא ישראל גברי יהיו

מאושרים.״ יותר אלא נקיים,

 תפנו שם, מישהו לכם יש אם
תשומת־ליבו. את
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 בטירוף נסחפת אח גם אם
 לך ויש בבורסה ההימורים

 ייתכן נאמן, ביועץ צורך
 עבורך, הפיתרון הוא )10/93ש(

 לדברים מתכוון שהוא למרות
אחרים.
לי את השנה מסיים ״הרי

 ובטוח אותנו לפגוש הצ׳אנס את
 יותר (והרבה תתאכזבו שלא

 לעשות שעליכם מה כל מזה).
ה הדרישות על לענות הוא

קונבנציו בלתי להיות באות:
וחז חתיכים גבוהים, נאליים,

 במיוחד שאוהבים כאלה קים,
ל לעצמם להרשות ויכולים

 24 כשמאחריהם ולבלות טייל
 לי למה משגעים.״ קייצים

ב זאת תעשו בהן. להתעלל
).11/93( עצמכם

כמוך פניך את מכיר לא אחד אף
ץ ־ ת י נ ת א 3 מ 1 0 פי[תכ 0)5 ^יו ם ש מ מחך; לזו ב


