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מהצפון נאה
 נאה, לצחוק, אוהבת נחמדה, היא

 ברחוב״), אחריי (״מסתכלים שחרחורת
 אקדמאית(מדעי־הרוח מטר, 1.62 גובה

 בלי(״לצערי, גרושה ,38 בת וספרנות),
חיפ היא ילדים.״) אוהבת מאוד אני כי

 פעם מדי הרבה, לטייל אוהבת אית,
לחדל. קבוצות מלווה

 עד פנוי, גבר להכיר רוצה )66/88(
 מאיזור עדיף מרובע, לא מעניין, ,45

 אתה אם עקחני. לא זה אבל הצפון,
 לנהוג לך איכפת ולא הארץ, ממרכז

 בסדר זה מצידה למענה, קילומטרים
 בטלפון, רותי — אלי צלצל גמור.

 עניין, בה גלה ,221017ב־ כתמיד,
 שלה. מיספר־הטלפון את ותקבל

★ ★ ★
לקשר משתוקק

 .טיפוס מנהל־עסקים, ,32 בן הוא
 אדם יצירתי, מיקצוע נמרץ, אנרגטי,

מש הוא שנתיים. לבת ואב גרוש חם,
 לתת מוכן וקבוע, טוב לקשר תוקק
 ומוסיקה. ספרות אוהב מעצמו. הרבה
אסת נאה. הופעה מטר, 1.80 גובהו
 רוצה הוא אותך לו. חשובה טיקה

 עד 25 בת ואלגנטית, אינטליגנטית
 אם מסופק הוא — 20 בנות לגבי .30

 לנסות. לו איכפת לא אבל עניין, ימצא
).65/88(על אותי שאלי

★ ★ ★

 אמא יהודי: היה שישו ההובחה
 והוא אלוהים שהוא חשבה שלו

★ ★ ★בתולה. שהיא חשב
צעיר ראש
מק לה נותנים אבל ,39 בת היא
 כשימחה. לוקחת והיא ,32 סימום

 היא צעיר. ראש גם לה יש בהתאם,
 חשבת- ,אקדמאית שניים, פלוס גרושה

 מלאת מטופחת, נאה, במיקצועה, שכר ,
מטר. 1.56 סימפטית, חיים, '

 למוסיקה להאזין לריקוד, אוהבת היא
 וסרטים. הצגות לראות וג׳ז, קלאסית

 או גרוש חבר־לחיים, להכיר רוצה
אינטליגנטי, נעים־הליכות, אלמן,

רצי כוונות בעל חיי־מישפחה, אוהב
 ).66/88( על אותי שאל ניות.

★ ★ ★

פרפרית מחפש מלם
מתחל שנשים פעם לי אמר ״מישהו

 דבורים צרעות, סוגים: לשלושה קות
בטל לי אמר הוא ופרפריות," עמלניות

 וצריך רעה, עקיצתן ״הצרעות פון.
 היום עד עשיתי זה מהן(ואת להתרחק

 ביתן, למען עמלות הדבורים בהצלחה).
חופשי. להן מתעופפות והפרפריות

 שלא פרפרית, לי מחפש ״אני
 שלה האיש את לקשור מחפשת

 איתה. לכייף שאפשר מישהי בעבותות,
שוי. מטר, 1.75 גובה נאה, ,35 בן אני  נ

מו שנראית אחת או בצעירה, מעוניין
 אליו. הסבלנות את איבדתי מהר רי
 על חבל לא אותי. מבינים בטח אתם

 הזה? הקטן במדור תופס שהוא המקום
ניסי שכמותו. גולם רוצה, הוא פרפרית

מכי שאני הנשים שכל לו להסביר תי
רומנ ידידות, כל קודם מחפשות רה

 אבל כאלה, דברים הבנה, אהבה, טיקה,
 אני מה על הבין שהוא לי נראה לא

 אותי שאלי פרפרית, את אם מדברת.
★ ★ ★).67/88(על

 אם משעמם: לאדם הגדרה
 היה הוא מים, היה השיעמום

הארצי. המוביל
★ ★ ★

מאוד יפה
 ״יפה יפה, בחור שהוא לי אמר הוא

 עוסק רווי* ,28 בן אפילו,״ מאוד
 מטר, 1.70 גובה מחשבים, בתיכנון
 הרבה רי נמצא אבל בטבריה, מתגורר

בתל־אביב.
 חמודה, בחורה להכיר רוצה הוא
 יכולה יפה. להיות חייבת לא חטובה,
 תמצאי .32 עד 26 בת גרושה. להיות
 או 067־453822 בטלפונים אותו

.03־275323

ה₪ע
 ,שיו שו

שרה לאהוב
 מעצבנת, די רשת זו ג' רשת

 שלה המברברים הקריינים עם
יימ_ אבל הצעקניות, והפיריזומות

״ שם שמעתי שעבר בשבוע י י ש  
" •*־,,י ב< שמו. אחרים נופים באמת, יפה י

 שהוא והחלטתי עומר, חיים השיר, של והמלחין הזמר את איתרתי
חשיפה. שווה

 בחברה עובד מטר), 1.83( גבוה חולון, תושב ,23 בן הוא עומר
כזמר. להצליח ומת בשדה־התעופה להשכרת־רבב

 שלו טובים חברים בלבנון. כחייל עליו עברו קשים חודשים 18
 יוש הפיזמונאי אצל לשירים. טכטטים חיפש שהשתחרר אחרי נהרגו.
 זה בעצמו. אותן כתב כאילו הזדהה, שעימן שוחת, מצא הוא גרנות

המילחמה. נגד שיר־מחאה היה
 רוצה לא / לזכרי, מצבה לא וגם נצחים, תהילת בחלקי ועצה ״לא
 לשמוע עוד רוצה לא / מקברי. ארצי לן ולשיר מנצחים, עלילות לספר

 על מליצות רוצה לא / זרים, של בשדות ולצעוד חצוצרה, תרועות
 רק חצה לחיות, רק רוצה / אחרים. בנופים ולמות וגבורה, כבוד

 עד לחיות ימי את רוצה / לראות. לשמוע, ולשמוח, לחוש להיות,
נערה.״ לאהוב שיר, עוד לשמוע שוכרה,

 טירבו. כולם אבל ידועים, מוטיקאים לחמישה עומר פנה השיר עם
 בעצמו, הלחין הוא ברירה, מחוטר הטכטט. בגלל טירבו הם לדבריו,

 כבר הוא והכאב. הלב כל עם שר הוא חזקה. נפלאה, מנגינה לו ויצאה
שחת צעד כבר הוא אחרים, בנופים היה זרים. של ב


