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השאר זבל הפנים
 דמות ורואה במראה, מסתכלת היא
 הרשום מהגיל שנים 10ב־ צעירה

 וגם רואה, היא .40 בתעודת־הזיהוי,
 נאה גרושה מאחרים. זה את שומעת

 אקרמאית(תדאי־ בנות, לשתי אם מאוד,
גיבה. מטר 1.63 רחובות, תושבת שני),

 חבר־לח־יס, פנוי, גבר להכיר רוצה
 גיל בסביבות איתו, לשוחח שנעים אחד
 זה ואת חשוב, והכי רווק, לא עדיף ,40

 בנאדם. שיהיה להדגיש. מבקשת היא
).82/88( על אותי שאל

★ ★ ★

עמוק קשר
 במיקצועו, מהנדס ,32 בן רווק הוא

 ,1לו אומרים נאה(ככה גובה, מטר 1.82
 מוסיקה טיולים, אוהב רזה, ולא שמן לא

 מבקש הוא גם סנפלינג. קלאסית,
 ש״תה־ה מישהי רציני לקשר להכיר

 יכול לו, משנה לא גילך בנארם".
 גם לו חשובים לא .35 עד 1מ־? להיות

והמוצא. המישפחתי מצבך השכלתך,
 להיות יכולת ״עומק, חשובים: כן

 קשר ליצור יכולת לעצמך, מודעת
 שבדרך־כלל ומה בני־אדם, עם עמוק
 שהוא אומר יושר.״ — זה עם הולך

 אבל פתטי, לא בררן, לא כאילו
 הוא אצלי מיספרי מאוד. — למעשה

)83/88.(
★ ★ ★

 גיקי לשעבר, אלוף־המירוצים
 דרכים שתי שיש אומר סטיוארט,

 גהג שהוא לו לומר גבר: להעליב
גרוע. מאהב או גרוע,

★ ★ ★

מהכלא כלכדן

נדון אב:ב,

חזות

 מת־ לא לפחות אנשים שמונה אם
יד אלי־ קשחם  לי להכתיב במטרה מי

 הבא. בשבוע מדור יהיה לא מיכתב־ם.
נקי. השולחן המלאי, חוסל

★ ★ ★

 תתחיל אל בן־אמוץ: דן של עצה
ממן. צרות יותר לה שיש אשה עם

★ ★ ★

ללתדוז ברטיס־טיסה
 כשימחה: א־תכם להתחלק מוברחה

ל דיווחה שלי הקליינטיות אחת
 מנהלת היא בערך חורש שמזה השביע
 ישראל• גבר, עם טלפוני רומאן

 אליה שהגיע לונדון, תושב לשעבר,
 שם התחממו העניינים הזה. המדיר רדד

 כרטיס־טיסה לה שלח והוא בטלפון,
 לי למסור הבטיחה היא הלוך־והזור.

 אחרי מאוד, בקרוב נוספים פרסים
 ארבעה בן קצר ביקור בתום שתחזור,

 יותר, שם להיות יכולה לא היא ימים,
בבית. ילדים שני לה יש

★ ★ ★

 דה־ סימון הצרפתיה הסופרת
 זו בעל שללכוד אמרה בובואר
 עבודה. - בו להחזיק אמנית,

★ ★ ★
שמור התז□ ער ד

 משגע לבן אב גרוש, ,37 בן הוא
 ״בין חיצוניותו את מגדיר ,10 בגיל
 נחשב שאני ואומרים לנאה, המור

 בייעוץ עוסק מטר, 1.73 ליותר,״
 אקדמאי, במוסר עובה מהשב־ם. בנושא

 אסתטיקה מושבע, אנטי־שוביניסט
 הרבה דורש רימאנטיקן, לו, השובה
 חוש־הומור, לו יש ומאהי־ים, מעצמו

 אנרגטי, מסור, מגוון, טיפוס והוא
 מעצמו, לתת אוהב לארג׳, סנטימנטלי,

הומרני. לא
 של למצב להגיע חצה לא ״אני
 ציניים להיות שהפכו שלי, הברים
לי. אמר הוא בינו־לב־נה,״ של בנושא

 בעי מטר, 1.78
אמור איטלקית,

 25 בין — הרצוי הגיל אקך־ס. חודשים
 הזה, להעולם לכתוב יכולה את ."35ל־

 .184/88( עביר תל־אב־ב, ,3 גורדו!
★ ★ ★

הראשונה בפעם
 רווק ״אסיר, הכלא: מן מ־כתב ועוד

 מטר, 1.78 גובה חולון, תושב ,30 בן
 נאה הופעה ירוק־כחול, בצבע עיניים
 בכלא, בחייו הראשונה בפעם מאוד,
 בהיכרות מעוניין קרוב, השיחרור מועד

 23 בגיל מישהי רצוי רצינית, למטרה
 ישירות אליו לכתוב אפשר. ."32 עד

 באר־ ,59 ת״ד ,6 אגף עמר, לאליעזר
.84100 שבע

★ ★ ★

בשט איש־פירסום: של כרזה
מב שבאים ילדים המין יש חים
הרוסים. תים

★ ★ ★

לאברי הודעה
 מיספר־הטלפון את מצרף היית אם
 לך ואומרת מתקשרת היית־ שלך,

 ובהחלט אומלל, לא שלך שהניסוה
 את לבייל צר־ד ולא אותך, הבנתי

 דרישת־השלוס ואת לספרד, המיכתב
 רוצה אתה אם להעביר. אוכל לא שלך

אליי. תתקשר למה, לדעת
★ ★ ★

אזהרה

שלי." התום על לשמור רוצה ״אני מאור, נאה
בעלת מעוצבת, שכבר מישהי יוצה תל תושב

אינטליגנטית, גבוהה, עצמית מודעות כלכליות, ,
מישהי אינטלקטואלי, גירי־ לו שתיתן בעבר, צליח
שברירית, ולבבד, להעריך שיובל גובה רזה, ־,
גרושה רצוי באמת, נאה חטובה, עדינה, צרפתית/

.185/88( על אות־ שאלי ואם. בעוד חרר
★ ★ ★

 המון מוציא השחקן, בקר, משה
 ציארלי. של דודתו בהצגה אנרגיה
 על מתרוצץ הוא מהזמן בחלק

מלא חזה בשימלת־משי, הבימה
 מינוס כשהוא השבוע, ופיאה. כותי

 אמו: עליו צעקה קילו, ארבעה
האף! רק ממך, נשאר לא כלום

רו אץ
★ ★ ★

ילד

,'ותרשו221017
 כתמיד, !דן,
אתכם:או להזהיר ל־

 בשבוע שמעתי שיא־ד,חוכמה את
 עכשיו ״התקשר סייאס: יוסי מפי שעבר
 את אוהב שהוא אמר .60 בן מאזין

 מי ,50ה־ שנות מסוף האלה, השירים
 מרשת המשתפך התפעל מאמין!״ ־יה
 את אוהב 60 בן איך מוזר. ממש גי.

.30 בן כשהיה ששמע השירים
 מותר אולי אז בנושא, כבר אני ואם

 על לוותר סייאס, ממד, יבקש לי
 כמו: השירים, באמצע קריאות־קרב

 או אתם?־ איפה ביהד: כולם ״־אללה,
 להתבלבל וסט*וארט>,לא רוד ״־אללה,

 להיות זכות לכם ו״אין המילים"' עם
 בבוקר, קפה ו״תשתו הבוקר״ עצובים

 פעמים כמה הכבוד, כל ועם עראק", לא
 הבוקר ,.התעוררתי לשמוע אפשי
 קטע ועור חולמני/מתגעגע״, עצוב

 שמעתי לא אם אות■ (ותתקן מדהים
 ילד, לא כבר ,28 בן כבר ״אני נבון):
 וגם; איתו." לשחק בחדר ילד לי ואין
 לך שתביא האשה, בסוף שתבוא ..רק

צעצועים." הרבה ילדים, הרבה
32


