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בטרפה תי1ר
 להם שיש מי בינכם שיש יודעת אני

המחפ ובכלל, עצמם על להגיד, מה
לש מתעצלים פשוט אבל קשר, שים
 מהיר נוח, שיותר ברור ולכתוב. בת

ולחייג. שפופרת להרים וקל
 לי לספר מוזמנים עצלני־העט אז
 (ולקבל בעיניהם חן מצא מכתב איזה
 לספר או הכותבת), או הכותב אל קשר

 לפגוש רוצים הייתם מי את אתם, מי לי
בחיים. לכם חסר ומה זה מדור דרך

 תל־ ,221017 בטלפון להשתמע
אביב.

★ ★ ★

באמת אה1
 לשניים, ואם גרושה ,39 בת היא

 באמת, נאה במיקצועה, פסיכולוגית
 מרגישה שלא כותבת מטר. 1.67 גובה
 אבל בעיתון, עצמה את להציג בנוח
 מה תמצא היא כאן יודע, מי אולי,
 בקשר מדובר בחיים. מחפשת שהיא

 (זה פנוי גבר עם ומשמעותי יפה
 מינון בעל באמת, נאה גבוה, חשוב!),

 אשר ויציבות־נפשית, שכל של גבוה
 מסיימת היא טוב. חבר להיות יודע

 הנתונים לכל מצפה הייתי ב״לא
 נתונים שאותם חשבתי אילמלא האלה,

 בלי במיקרה, לגמרי בי.״ גם נמצאים
 אותה, לפגוש לי יצא למדור, קשר שום
 למה כיסוי שיש להעיד יכולה שאני כך

 רמת־ ,10149 בת״ד היא כותבת. שהיא
גן.

לרות׳
★ ★ ★

 השחקן אומר זקן,״ ״כשאהיה
 על להצטער רוצה ״אני קיין, מייקל
 שלא אלה על לא שעשיתי, דברים

עשיתי.״
★ ★ ★

קלאסי פי1י
 וגם ביותר, ליפה תמיד ״נחשבתי

 ).14/87(כותבת מאוד,״ נאה אני כיום
 במדעי שני תואר אקדמאית, ״אני

 גובה עדינה, פנויה, ,47 בת החברה,
 שאני אומרים נאה, גוף מטר, 1.65

 אסתטיקנית, קלאסי', ,יופי בעלת
 אוהבת אליי. קרובים תחומי־האמנות

 ליהנות, רוצה עוד הייתי החיים, את
 אקדמאי, עם לקשר מצפה לבד. ולא
."60 גיל עד

★ ★ ★

הדיאטה את להפסיק
 קצרים. מכתבים אוהבת לא אני

 שאפשרות כשיש במילים, לקמץ למה
 בראש היה קיצור אם יותר? לכתוב

 ״מודעות למדור קוראת הייתי שלי,
 אני לאכזב, לא כדי מה, אבל לרותי.״

 אליי. המגיעות מודעות לפח זורקת לא
 גובה ,43 בן ועדין, נאה ״גבר אחת: הנה
 מעוניין אירופי, ממוצא מטר, 1.70

 נבונה, אשה נישואין למטרת להכיר
 יכולות אתן מלאה." ביתית, טובת־לב,

 המעצבנת הדיאטה את להפסיק
 ראשון־לציון ,691 לת״ד ולכתוב
75104.

★ ★ ★
 לגיל מעל אדם בו־אמוץ, דו לפי

 נהג שהוא או באוטובוס, הנוסע 30
כישלון. שהוא או ״אגד"
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יעקב
אבא אצל טסט לעסר

 נמאס ודי מפקדים, ארבעה בבר עברה ,19 בת חיילת יעקב, גלי
 את לנקות קפה, ״להכין מספרת, היא משרתת,״ כמו ״הרגשתי לה.

 פקידה* אני בי סוב, יותר קצת עכשיו לטלפונים, לענות המישרד,
 קרבית ליחידה לעבור בקשה הגשתי זאת בכל אבל קלדנית,

 שירות כבר אם בעבודה. חוסר״סיפוק של בטענה בבסיס־רחוק,
שמונה״עד-חמש." של עבודה ולא צבאי שירות שיהיה צבאי,
 גובה הרצליה, תושבת צברית, בתמונה, שרואים כמו יפה, היא

 לה יש קילוגרם. 53 - לפרטים נכנסים כבר אם - מישקל מטר, 1.70
 היא בחו״ל המתוכנן והטיול השיחרור ואחרי ביד, תעודת־בגרות

 היא בטלפון איתה שוחחתי כאשר מינהל״עסקים. ללמוד מתכוונת
 את עברה שהיא לה הודיעו ברגע כי ונרגשת, המומה שהיא אמרה

 כיוון אצליח, שלא ״חששתי גלי: השני. בניסיון הצלחה הטסט.
 לאבא אבל לי, אין מכונית מוכר. בלתי באיזור בתל־אביב, שנסעתי

 על־ידי יישב הוא אצלו. טסט לעבור צריכה אני עכשיו יש. שלי
האוטו." את לי ייתן הוא בסדר, נוהגת שאני יחליט וכאשר


