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 של שהקו לכם לבשר שמחה
 שבוע אחרי תוקן, בטלפון" ״רותי

 כבר שאני חשבתי שתיקה. של
 נחמדים ממש היו מק משתגעת.

 לשוהם מיוחדת תודה אליי.
 שעות במשך שהתעמלו ולששון,

 למצוא כדי בחצר, הכבלים על
 מים. נכנסו איפה

עונה! שוב 221017 אז
★ ★ ★

ארזי לירדנה מה1ד
 בתחום עובדת ,26 בת ״אני

 לי ״יש ).3/88(לי סיפרה התיקשורת,״
 בסיגנון שחור ושיער ירוקות עיניים
 היה יפאני. בסיגנון צרפתי שיק קארה,

 הסתפרתי, עכשיו ורק ארוך, שיער לי
 דומה שאני מכולם לשמוע לי נמאס כי

 אותה לנו היתה ארזי. לירדנה
שונה. אחרת, להיות ורציתי תיסרוקת,

 אומרים נשית, מטר, 1.70 ״אני
 את ולנקות לבשל שונאת שחתיכה.

 חביתה מקסימום לקבל אפשר הבית.
 שאצלי יגיד לא אחד ואף שרופה,
 לא אני הריצפה. מן לאכול אפשר
 לאהוב, רוצה אבל להתחתן, להוטה
 לרופאים חולשה לי יש נאהבת. ולהיות

 מחפשת רופאים. חברים שני לי היו —
 ונאה, גבוה ,36 עד 26 בן — אותך
 פתוח, ראש אינטלקטואל, חכם,

עצמית.״ מודעות
★ ★ ★

 סקס, לקבל כדי אהבה נותן גבר
 לקבל כדי סקס נותנת אשה

אהבה.
★ ★ ★

זנפרא ארזם ירח
 צעיר, מראה אירופית, ,39 ״בת
 מטר,״ 1.57 — מיניאטורית חיננית,

 לשמלות בקלות ״נדחסת כותבת. היא
 — ויפות בהירות עיניים .38 מיספר

 אני השאר את מתחייבת, אני זאת על
המתבונן. של לשיקולו משאירה
 הררך בתחילת מסוייגת מאוד ״אני
 לי מתרככים הימים בחלוף אך לקשר,

 מתאים אובייקט יש אם 'המיתרים,
להת נוטה אותם. להרפות שמצליח

 של שמץ ללא רגיש, עדין, על ביית
 לא כזה, הוא הבחור אם מצ׳ואיזם.

 אז גם כזה, לא הוא אם המוצא. לי חשוב
 המוצא גם המוצא... לי חשוב לא

יתקבל. לא ביותר ה׳אצילי׳
 בעל־השכלה שיהיה לי ״חשוב

 יובנו לא מרומזים שמישפטים ונבון,
 יום, של בערבו פעם, עקום. באופן

 היה ומעלינו אחד, ברנש עם טיילתי
 אמרתי ונפלא. אדום ירח תלוי

 של הירח על ,תסתכל בהתלהנות:
 מבועתת, בהבעה ונתקלתי לורקה,׳

 טירוף, של ברגע אמרתי, כאילו
 שלי(האיש מכר איזה כנראה שלורקה,

 הירח את רכש הפרסונה), את הכיר לא
לקניינו. והפכו

נאהבת, ולהיות לאהוב אוהבת ״אני
 אוהבת משערת. אני כולנו, כמו

 בל־ כלל לחלום. להסתקרן, לקרוא,
 בעל להיות חייב האיש — יעבור

 ראשון בשלב פאתולוגית. נאמנות
 תיבת־הדואר עם קשר ליצור אפשר

תל־אביב." ,31052 שמיספרה שלי
 בכתב־יד יפה, נורא כתבת יקירתי,

 כמה ממך לשמוע ואשמח אינטליגנטי,
 כן דווקא שהם לך הודיעו לא־מצ׳ואים

 ולחפש ללכת והציעו לורקה, על שמעו
 והנפלא. הארום הירח את ביחד

★ ★ ★
שחור־לבן בת־חג

 הוא יוצאת־דופן," בקשה לי ״יש
מחפש ״אינני רמלה, מכלא אליי כותב .

 קטנה טלוויזיה אלא בשר־ודם, בת״זוג
 לא היופי וגם חשוב לא גיל שחור־לבן,

 בין רב זמן וביליתי מאחר חשוב.
 ארבע לי נותרו ועדיין כותלי־הכלא,

 ואני ובריח, סוגר מאחורי לשבת שנים
 ואין ביממה, שעות 24 קטן בתא סגור

 לפנות אוכל שאליו בעולם איש לי
רותי. אלייך, כותב אני כזאת, בבקשה
 האדם שיימצא מקווה מאוד ״אני
 מכשיר־טלוויזיה לתרום שירצה הנדיב

 החברה. ממוסכמות שחרג לבן־אנוש
 בו־ וקנין אליהו שמי באשמתו. שלא

אפשר .10172 רמלה ,178 ת״ד יוסף,

 אילון לכלא המכשיר את להביא
 מימי באחד א', אגף ניצן), (מעצר

 ותבוא וראשון. שבת שהם הביקורים,
 בקשתי.״ את שימלא מי על הברכה

★ ★ ★
 1000 לנשק סבלנות לי אין

אחד. נסיך לגלות כדי צפרדעים
★ ★ ★

ררותי תמזנזת
 שהמדור לי הודיע שלי העורך

 תמונות. ללא משעמם ממש נראה
 אליכם פניתי שכבר לו אמרתי

 לא צילומים, שתצרפו וביקשתי
 אפילו מצידי גיל, מאיזה חשוב

 לא הסיר. על בלול, מהבר־מיצווה,
 תמונה. שתהיה רק לי. איכפת

 אז הגיע. לא דבר ושום חיכיתי,
 את תקחו אל מבקשת: שוב אני

 קצת ברצינות. כל־כך עצמכם
מקו מחשבה מעט חוש״הומור,

 שלא אחד שאין בטוחה ואני רית,
 או כלב איזה לכם יש משהו. ימצא
 שיהיה. אוהבים! שאתם חתול

★ ★ ★
פתקים ערימת

 על אבק שצוברים פתקים, כמה יש
 לי נמאס וכבר שלי, שולחן־הכתיבה

 כשאני שבוע, כל אותם לראות
 ולהעבירם המדור, את מתקתקת

 אותם אשפוך אולי אז הבא. לשבוע
 מה איתם ותעשו אחת, בערימה עכשיו
 צעירים, גברים כולם רוצות. שאתן

בקיצור. שמדברים
אולי. ורגישות. עומק בהם יש אולי

 זה את למצוא הצלחתי לא אני אם
שאין. אומר לא זה אצלם,
ככה: אז
 אוהב מטר, 1.83 גובה ,30 בן •

 חוש־הומור, בעל וריקודים, טיולים
 עיניים נאה, מנהל־מכירות, רווק,

 נחמדה, מחפש שאטני, ושיער כחולות
 מי עם שיהיה אינטליגנטית, נאה,

 חם. ולבית למישפחה שואף לדבר.
בערב. 7 אחרי ,774508 טלפון
 גובה ,36 בן מאוד, נאה אקדמאי, •
 אותך רוצה בלי, גרוש מטר, 1.75

 רציני. לקשר ומעניינת, יפה נשית,
).4/88( הוא אצלי מיספרו

 בת־ים, תושב ,32 בן הוא )5/88( •
 שמן לא מטר, 1.75 גובה עובד־מדינה,

 אוהב בהופעתו, אלגנטי רזה, ולא
רציני. קשר מחפש וספורט. סרטים
 מראשון־ 28 בן רווק הוא )6/88( •
 עוסק ונוח, שקט אופי בעל לציון,

 ישמח רזה, מטר, 1.70 גובה במחשבים,
ואינטלי נאה ,25 עד 22 בת להכיר
גנטית.
 הזאת, מהסחורה כמה עוד לי יש

 האלה. לפתקים כוח יותר לי אין אבל
הבא. השבוע עד לכם שלום
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