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ת׳ רו ל
רחת אוהבים כולם לא

 שהכריזה זו של מיכתבה את זוכרים
 יודעת לא שמנה"? ״אני שעבר בשבוע

 את תיקתקתי כאשר דעתי את הסיח מה
 איתה, שלי ההזדהות אולי מיכתבה,

 במיספר טעיתי אז אקס־שמנה. בתור
 הוספתי זה, במקום שלה. תא־הדואר

 מיספר איזה יצא שלה, למיספר סיפרה
 צעקות כבר וקיבלתי תל־אביבי, טלפון

 גברים למה מבינה שאינה ממישהי
 בטלפון. אצלה שמנה איזו מחפשים

 הסלט בכל אותי שמשמח היחיד הדבר
 לשמנות, תיקווה שיש הידיעה הוא הזה
רזות. אוהבים כולם לא התעניינות, יש

 ״אני מיכתבה: של חוזר שידור לכן,
קיבוצ מטר, 1.60 גובה רווקה, ,31 בת

 כיום, תל־אביבית לשעבר, ניקית
 אני רופא־שיניים. אצל אסיסטנטית

 כי זה, את לכתוב לי חשוב זה כן, שמנה.
 הזמן על וחבל כולם, של הטעם לא זה

 לא את לשמוע: ואז להיפגש, —
 לרקוד אוהבת אני שלי. הטיפוס

 חשובים סיני. ואוכל לקרוא ריקודי־עם,
 מעוניינת אמינות. צדק, יושר, לי

 בת״ד אותה לאתר אפשר רציני." בקשר
 ״רותי דרך או תל־אביב, ,22194

 תל־ ,221017 במיספר בטלפון",
אביב.

★ ★ ★

לאהבו כדי להכירו
 פחות, הרבה נראית ,35 בת ״אני

 כותבת במיקצועי,״ אחות ירושלמית,
 גמור בסדר נחמד, נראית ״אני ).24/87(

 מתולתל, שיער מטר, 1.65 גובה אפילו.
 למטה, עד מלמעלה נאה הופעה קצר,

 אני טוב. טעם ספורט־אלגנט, לובשת
 עם לעבוד נהנית עבודתי, את אוהבת
 חום המון להעניק מסוגלת אנשים,
לזה. שראוי למי ואהבה

 רוצה אני אותו מיוחד טיפוס לי ״אין
 לאהבו. כדי להכירו רוצה אני להכיר.
 טיפוס לא אני מאוד. לי חשוב האופי

 כזאת, אהבה אהבה־ממבט־ראשון. של
 הוא תשוקה. רק היא המיקרים, ברוב
 בעל ממני, צעיר קצת להיות יכול

 אשה. שמכבד ונקיה, מסודרת הופעה
באשה." מזלזלים כאשר שונאת אני

★ ★ ★ 1
ילד רוצה הוא
 המיכת־ את אוהבת שאני כמה אוי,

 אחד עוד הנה יוצאי־הדופן. האלה, בים
 ),25/87( כותב ילד,״ רוצה ״אני כזה.
 למרות מצליח, איש״עסקים ,26 בן ״אני
עד זה בגיל הבחורים רוב הצעיר. גילי

המ רצה אבל בחיים, מסודרים אינם יין
 ילדים, מאוד אוהב כן. בפירוש ואני זל,

 חושש מחתונה. חושש קצת כרגע אבל
 במיסגרת, מהיים העצמאות, מאובדן

 לא אני לזה. שקוראים כפי ,במוסר,
 עשיתי. מה הייתי, איפה לדווח רגיל

 ,20 מגיל לגמרי עצמאי ציפור־דרור,
זה. את אוהב אני ככה ובינתיים
ספור מיבנה־גוף מטר, 1.78 ״אני

 נאה חום. שיער ירוקות, עיניים טיבי,
 מיוחד, בקשר מעונין הדעות. לכל

 ללדת שרוצה אשה, או בחורה עם שונה,
 הילד־ שהילד(או תרצה היא אם תינוק.

 כשימחה. בעיות, אין אצלי, יגדלו דה)
 כן גם זה אצלה, אותו רוצה היא אם

הגב תהיינה שלא בתנאי מצירי, בסדר
איתו. בפגישות״ לות

 אפשרות לי שתהיה רוצה ״הייתי
 אני ובחינוכו. בגידולו להשתתף שווה

 הטובים הדברים כל את לילד מבטיח
 נער ואחר־כך שילד, מה כל שבעולם.

 רוצה אני לרצות. עשויים נערה), (או
 מקווה והתמיכה. האהבה כל את לתת

 פיקחית, סימפטית, נאה, בחורה להכיר
להיות שרוצה־באמת־באמת מעניינת,

ב שיהיה משנה, לא הגיל טובה. אם
ההיגיון." גבול

★ ★ ★
טי וורן כוכב־הקולנוע ם אומר: בי  א

כ איתה, שהתחלתי אומרת אשה
ת עשיתי שלא נראה ם אבל זה, א  א

א מן שלא, אומרת הי  שכן. סי
★ ★ ★

מצליח ישראלי
 גם לי, כתב גם אמיתי. נחמד הנה

 שיחת־חוץ איתי שוחח גם תמונה, שלח
קור חשבון. בלי ארוכה, שיחה בטלפון,

 חסר ״מה כותב: הוא וככה בני, לו אים
 סאן־פת־ תושב מצליח, לישראלי

 אתלטי, גבוה, יפה־תואר, שהוא סיסקו,
מש חיוך בעל אירופי, ממוצא שחרחר

אינ ושימחת־חיים חוש־הומור גע,
 שגר שיגרתי, לא אבל אקדמאי, סופית,

שער־הזהב? ליד מקסימה בשכונה
 שהוא היא האמת אך חלומי, ״נשמע

 40ה־ יום־ההולדת לקראת בודד. די
 יותר הרבה ומתנהג מרגיש (נראה,
שותפה ברצינות לחפש החליט צעיר),

בני
נשמה הרבה ועם ניזשת יפה,

 הנוכריות ביפות נפשו מאסה לחיים.
ענוגה. לבת־ישראל יוצא וליבו

 לחופשת־ מגיע אני דצמבר ״באמצע
נע את למצוא בתיקווה ארוכה, מולדת

ד יפה, ,30 בת צעירה חלומותי: רת  גי
 שובבה, מטופחת, דקת־גיזרה, עית,

 לקבל יודעת גשמה, הרבה רומאנטית,
ולב לצחוק אוהבת חברותית, ולתת,

 אני ובאלגנט. בג׳ינס מרשימה לות.
די קנאות, טלוויזיה, לסיגריות, אלרגי
 לא אני וחוסר־אחריות. טיפשות כאון,
 אחזור הימים מן ביום לנצח. כאן נשאר
 מקסימה אמא לי יש לצמיתות. לארץ

 שמצריך ורכוש־מישפחתי בתל־אביב
 בת״ד ופרטים לתמונה מצפה טיפול.
תל־אביב." ,32261

★ ★ ★
באשמתה רווקה
 הקרוב,״ מהצפון קיבוצניקית ״אני,
באש (שלא 32 בת ),26/87( כותבת
 ומוכשרת, (באשמתה) רווקה מתה),

 את אומרות כולן (מה, ונאה ומיוחדת,
 רותי, בעזרתך, למצוא נורא רוצה זה?)
 ושיהיה ונאה, ומוכשר מעניין איש
 כל־כך ולא כולם, כמו ולא חכם,

 כולן בנאדם(מה, — ובקיצור מושלם,
זה?)״ את רוצות

★ ★ ★
)2(הראשון הלידה
 הדתי, הצעיר של הסיפור את זוכרים
 ואמר שעבר בשבוע אליי שצילצל

 מהלילה ומפחד בקרוב, מתחתן שהוא
 שלא סיפר שוב, צילצל הוא הראשון?

 ״יועץ" אותו עם קשר ליצור הצליח
 עדיין והוא המלצתי, שעליו מבני־ברק

טל לשוחח רוצה הוא לעזרה. זקוק
להס המוכנים אשה או גבר עם פונית

 לעשות צריך הוא בדיוק מה לו ביר
החתו להזדרז. נא אבל בליל־הכלולות.

 מיצווה, תעשו אז או־טו־טו. היא נה
להתקשר. יכול הוא לאן לי ותודיעו


