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ורובזאנטית נשית
 ואחרי מוצלח) א׳(דווקא פרק .אחרי

 הגיע זה) איך לבד(לראות של תקופה
 במדורך,׳ ולהיעזר אלייך לפנות הזמן
 ישירה בפניה וממשיכה כותבת, היא

 עכשיו, בדיוק עכשיו, ״אולי אליך
 היית הכל שלמרות וחושב יושב אתה
הרבה בה שיש בזו לפגוש רוצה נורא

הרפת — הזה בסדר ולאו־דווקא —
רומאנ אימפוליסיביות, רצינות, קנות,
 היא מזה, חוץ וחוש״הומור. נשיות טיות,

 — וביניהן חגיגות, אוהבת מעניינת,
 ממיקצועות באחד לעבודתה מכורה

התיקשורת.
ב פרק כתוב: שלה ״בתעודת־הזהות

 .1.70ו־ יחקות עיניים אקדמאית, בלי,
 חריף־שכל, שתהיה — לה חשוב הכי
 בן חוש־הומור, בהמון מצוייר ביישן, לא
הכי והכי ניסיון־חיים בעל ומעלה, 35
 בדיוק עכשיו, אם אז אותם. שתאהב —

 בעצם שהדברים מרגיש אתה עכשיו,
 מעבר לך מחכה — בשבילך נכתבו
).1/2668( על אותי שאל לקו."

★ ★ ★
מאוד חמוד

 לי. הוריע הוא מסטוצים!" לי •נשבר
 אני ושנונה. חטובה יפה, לך, מחכה ״אני

 שאני אומרים נאה, אקדמאי, ,29 בן
ד לכתוב יכולה את מאוד.״ חמוד  לת׳

 על אותי לשאול או תל־אביב, ,17446
)2/2668.(

★ ★ ★
 ההגדרה על שמע לא שעוד למי

 ״אין של ראשי־תיבות זה לאיידס:
סתם״. דפיקות יותר

־ * ★ ★

חמים חבוקים,
 מורה ,37 בת עליזה, גגובד״ גרושה
 חמד משוררת, ציירת, פסלת, לפסנתר,

 מחפשת יפה, שהיא אומרים מאוד, דה
 גבוה, תמוד, יפה, ,40 עד 30 בין אותך,

 ורומאנ־ חוש־הומור בעל אינטליגנטי,
טי.

 האש, תאחוז ובנו גפרור ״שתדליק
 גחלים שני כמו קטנה באש ונעבור
 ״כך לי, הכתיבה היא ושוקעים,״ עולים

 חמים, חבוקים, הימים, סוף עד
 בטלפון אווזה תמצא אוהבים.״
 חצות• עד בצהרייס 12מ־ ,03־9615975

* ★ *

בושמה ג׳ינג׳ית
 גרושה ובנשמה, בחוץ ג׳עג׳ית היא

 שמנה, לא טוב, נראית ,41 בת פלוס
 לפתוח רוצה בכירה, כמזכירה עובדת

 נשמה כעל רציני עם בחיים ב׳ פרק
 עד 43 בין אסתטי, מרובע, לא צעירה,

 שאל רווק לא רצוי ,1.78 מעל ,50
).3/2668( על אותי

★ ★ ★
מתחי אגשים שכאשר אומרים

 זקוקים הם עצמם, את לפגק לים
 אחרים. של לפינוקים פחות

★ ★ ★
מטורף קצת ראש
יתרה, נשמה עם אחד מחפשת היא

ספור הופעה בעל פנוי, ,45ל־ 35 בין
 עצמה על לי סיפרה )4/2668( טיבית.
 עם ספורטיבית, עדינה, אשה שהיא
 גרושה. מטורף, קצת ראש

★ ★ ★

מרובעת לא
 גדולים, ילדים שני עם גרושה היא

 לא כבדה, לא טמפרמנטית, ,1.70 נאה,
 .39 בת כנה, מאוד למרובעים, שייכת

 40 בן עם רציני קשר מחפשת היא
מעל אסתטית, חיצוניות בעל ומעלה,

 לחיות. ושנותן לחיות שיורע ,1.75
 ).5/2668(הוא אצלי מיספרה

★ ★ ★

בדואר תולעים
 מצאתי ראש-השנה אחרי שבוע

 פתחתי מעטפה. שלי בתיבת־הדואר
 איגרת היתד, זו רע: לי ונעשה אותה
 לשעבר שלי מרופא־השיניים ברכה

 אחר) לטובת שנה לפני עזבתי (שאותו
 על לבנות באותיות שק כתוב והיה
 מתוקות שנים ״להרבה כחול־ימ רקע

 וסתר טובה שנה לנקות. שיניו הקפד
 האקם־רופא בסדר. הכל כאן עד קה.״
אותי. זוכר עדיין שלי

 מסטיק מודבק היה האיגרת על אבל
 אלי, בדרכו אליו, שמשך נטול־סוכר,

 כאלה. תולעים מין קטנות, גמלים המון
 הגזמת. באמת יקירי, א׳ נפש. גועל
 תולעים אבל אותך, שעזבתי נכון

 מחק לך, קשה לא אם גבול. יש בדואר?
 די, שלך. המפואר מהמחשב שמי את

 אחר. לגבר עכשיו שייכות שיניי
★ ★ ★

ירוקות עיניים
 בהיר, ארוך שיער נאה, גוף יפה, היא
ק עיניים קו ח  מנהלת״חשבונות ,1.70 י

 טיפוס היא חוקה. ,39 בת במיקצועה,
 מוסיקה, קריאת אוהבת יציב, נאמן,
 רציני קשר מחפשת תיאטחן. שחיה,

 עד ממנה, גבוה רציני, מעניק, גבר עם
 ).6/2668(על אותי שאל .45 גיל

★ ★ ★
בטל רות - שכחתי מעטכ
 ולהכת- הכותבים על למידע - פון
 .221017 -1 מיכתבים בת

★ ★ ★
ועסיסית מלאה

 ראש לבת, ואם גרושה ,42 בת היא
 ועסיסית, מלאה ,1.67 מאוד, מיוחד

 להכיר רוצה ובדראמה. בספורט עוסקת
 תגיד לפמות או מושב, קיבוץ, עוזב גבר

 לקשר ומסוגל רוצה אשר תנועודנוער,
 מאמינה היא כי פעם, של בטעם טוב

 שאל כיוס. נדיר שבל־כר ב״ביחר׳,
).7/2668(על אותי

★ ★ ★
בבית קצינה
 עם התחתנתי שנים שמונה ״לפני

 גם קצינה להיות שרצתה בקבע, קצינה
והני עבד, לא ״זה כותב. הוא בבית,'
 מאז שנים. ארבע אחרי נכשלו שואין

 ומצפה דיגשית מבחינה פנוי אני
 שתוכל ,25 עד ונאה, נחמדה לצעירה

 לא וגם כמפקדת, לא איתי. לחיות
 נאה נחמד, די ,33 בן אני כמשרתת.

 והוא לי.״ שנוח למי ונוח למראה
 לך אזדקק שלא ״בתיקווה מסיים:
 אפרים, אל לכתוב יבולה את יותר.״

 .18100 עפולה א', 2341 ת״ד
★ ★ ★

ה בתוכנית אומר, טופז דודו
הד שאת גיליתי שלו: חדשה
 לבד. עושה אני טובים הכי ברים

הבימה. על רק לא
★ ★ ★

שלישי תואר
 שלישי לתואר סטודנט ,30 בן הוא
 שמן לא נחמד, מדעי־רפואי, בתחום

 שקט, בילוי חובב גובה, 1.70 רזה, ולא
 אובייקטיבי, חאלי, נחמד, שקט, טיפוס

 ,25 עד 18 בת לפגוש מקווה פילוסופי.
בנפ מבוגרת יציבה, נבונת משכילה,

 על אותי שאלי יפה. אצילה, שה,'
★ ★ ★ )׳8/2668(

מהרצליה סס1מב
 הרצליה, תושב מבוסס, ,30 בן הוא

 למסרה להכיר מעוניין גונה, 1.70
 באים־ בהחלט נישואץ — רצינית
 רצינית, נחמדה, יפה, — בחשבון
 בטלפון הוא וטיולים. סרטים אוהבת
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