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לרות•
שכור חדר

 נובמבר באמצע אליי הגיע מיכתבו
 עכשיו, רק להתפרסם זוכה אבל ,1987
 כאב־ לי שעשה שלו, כתב־היד בגלל

 מילה לי אין — המוזר והתוכן עיניים,
 יש אם כאב־שכל, לי שעשה — אחרת

 מבוסס לא ־פלוס30״ ככה: אז כזה. דבר
 הרבה ששתה בוגר־קיבוץ ועב־כרס,

 ומדיטציה, גינון בתנ״ך, עוסק ארס,
 המסטור־ נגד לתנועה להצטרף עומד

בציה״.
 חפצת־ סירה חסר״מונית, כנהג .אני
 וצפונית, קטנה בעיר מתגורר שונית,
 אותך רוצה הים, ליד שכור בחדר

 הקיים, . לשיפור ורומאנטית חטובה
מהב שתחלציני ובשלה, נאה אותך

 ולמדעי־ לתנ״ך גישה עם דידות,
 חיפה ,46301 בת״ד הוא ההתנהגות.׳׳

31462.

★ ★ ★

ובדידות עצב
 מכלא אחד בוקר אליי צילצל הוא
 רפי לי .קוראים ככה: לי ואמר רמלה

 מישפט. לפני עצור ,31 בן אני לוי,
 ובדידות, עצב אהבה, על שירים כותב
 לבלות, החיים, את מוסיקה, אוהב

 סיפרי־פסיכולוגיה, קורא ספורט.
מפ חף אני בספיריטואליזם. מתעניין

 להכיר מעוניין עוול. לי ונגרם שע,
 אחרי של לתקופה רציני, לקשר בחורה

 בחוסר־סבלנות ממתין הוא השיחרור."
.72101 רמלה ,178 ת׳׳ד בבית־המעצר,

★ ★ ★

 מעולם לומר: נהגה גאבור זא״זא
 שאחזיר כך כדי עד גבר שנאתי לא
לי. שקנה היהלומים את לו

★ ★ ★

צעירה נשמה
 יש אבל ,57 בת צעירה, לא כבר היא

 לי: אמרה היא וככה צעירה. נשמה לה
 ארכיטקטית לא־שיגרתי, טיפוס ״אני

 — מטר 1.72 — גבוהה במיקצועי,
 תכונות לי יש אירופי. ממוצא רזה,

 אתן פירוט אבל טובות, ופחות טובות,
 אותך אותי. לסקרן שיצליח למי רק
 בעל גבוה, ,65 עד 60 בן רוצה אני

 להיות אעז שאיתו אדם והבנה, הומור
).9/88(הוא אצלי מיספרה עצמי.״ אני

★ ★ ★

סך גבר נ
הק אחד באוזניי שהשמיע מונולוג

 שנים 14 ששהה ישראלי שלי, ליינטים
 לחופי באחרונה והגיע בארצות־הברית,

 30וד שנות בסוף הבחור, שת־מולדת.
 יחד (שתינו מאוד נאה הופעה שלו,

 כאן ״איבדתי נבוך. נשמע כוס־מיץ),
 סיפר הוא שלי,״ העצמי הביטחון את
 הגבר מכולם. שונה אני .באמריקה לי,

 האמריקאית, האשה בעיני הישראלי,
להציע. מה לו יש מיוחד, משהו הוא

 הוא רוצה, הוא מה יודע ״הישראלי
מתל אנחנו זאת. להשיג כדי נלחם
 שהאמריקאית מהגברים יותר הבים

 הן יותר. לה מחמיאים אליהם, רגילה
 שבנו. המחוספס המשהו את אוהבות

 מנשים. ,לא׳ שם שמעתי מאוד מעט
 הוא — חוש לגבר יש מסויים בגיל
 ידעתי. שם לא. או לו יילד אם יודע
 את איבדתי שלגמרי מרגיש אני כאן

הזה. החוש
 בי מעוניינת היא אם יודע לא ״אני

אני בעיניה. יפה לבוש אני אם לא, או

המנ את השפה, את מבין לא כאילו
 חושב אני מתסכל. נורא זה טאליות.

 להיש־ מכדי זקן אני לי. אבוד שזה
 יחזור לא כבר בארץ, הזה, החוש תנות.
 כשאתם זה, על תחשבו לעולם.״ אליי

מהבית. רחוק ארוכה שהות מתכננים

★ ★ ★

 סימן 1תנ
חיים

בט ש״רותי לכם להזכיר רציתי
 תנו רק לשירותכם, עדיין לפון״

 קרה מה יודעת לא סימן־חיים.
איבדה שרותי נראה האחרון, בזמן

 אתם שלה. מהפופולאריות מעט
 זה מצידי יותר! לה זקוקים לא

 אל אליי, תתקשרו אל גמור. בסדר
 את אסגור ואני מיכתבים, תכתיבו

 עניינים לי לחפש ואלך העסק
ממתין. 221017 קו בחיים. אחרים

★ ★ ★

נית1מב1 דירה
 בעלת אירופית, רווקה, ,33 בת היא
 משכילה נחמדה, ועדין, צעיר מראה

 השאר). וכל מכונית (דירה, ומסודרת
 קולנוע, תיאטרון, מוסיקה, אוהבת
 גבר להכיר רוצה טיולים, שתיה, שפות,

 יותר, (לא 40 בן וסולידי, סימפאטי
 אמיתי, בקשר מעוניין אשר בבקשה)

 על עונה אתה אם לקן־מישפחתי. ובשל
 אצלי, שלה מיספר־הטלפון הדרישות,

 תל־ ,11291 לת״ד לכתוב גם ואפשר
אביב.

★ ★ ★

דוחי שד
 היא המעטפה של האחורי צידה על
 היא ובמיכתב רותי״, ״עוד כתבה
 זו אני שלא ״מצטערת כתבה:

 ,הפנוי הקולע המישפט את שהמציאה
 שאני להגיד אפשר אבל תפוס', להיות
 1.70 ,36 בת אני הרעיון. עם מזדהה

 שני על יעלה שהוא ורצוי גובה, מטר
 לת״ד יכתוב וגם האלה המיספרים

 רותי וביי, רבה תודה תל־אביב. ,11910
לעשות?)״ (מה

★ ★ ★

 השמאלי הצד
המפה של

 מטר, 1.77 גובה ,42 בן גרוש, ״אני
 בטלפון לי סיפר טוב,״ נראה רזה,

 רוצה במיקצועי, ״קצין־רכב ).8/88(
אינ עם בחיי השני הפרק את להתחיל

 שתהיה וחשוב רומאנטית, טליגנטית,
 — הגיל ואידאליסטית. איכפתניקית

 לפעילות נטיה לה ושתהיה פלוס, 35
 אני המפה, של השמאלי לצד פוליטית,
מתכוון.״
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