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לרות\
מושכת נשואה

 מושכת, נאה, נשואה, ,42 בת היא
 ולאהבה לחברות קשר ליצור מעוניינת

 חם, חתיך, מאוד, נאה נשוי, גבר עם
על אותי שאל בהיר־שיער. רצוי

* *״׳״•,י . *
 גבי תיאר איך קרא שלא למי

 שהתחרו המועמדות את ניצן
 מלכת- תואר על שעבר בשבוע
 קריקטורות, 20״ בבקשה: היופי,

צרו מתוחות, מורעבות, מבוהלות,
 איפור, חנוקות מנורות״שיזוף, בות

 רגליים, מגולחות גבות, מרוטות
 שיער ותלושות שיער מחומצנות
★ ★ ★ בית־״יי׳י•״

מאירופה שקטה
 בנים לשני אם ,45 בת גרושה היא

הרוק בשטח — עיסוק בצבא, גדולים,
 רזה, לא נאה, מטר, 1.65 גובה חות,

 שקטה, אירופה, מארצות אחת ילידת
 שחייה קריאה, סרטים, אוהבת רצינית,

קלה. מוסיקה בים,
 ער גבר עם רציני קשר מחפשת היא

 רגוע, משכיל, מטר, 1.75 מעל ,52 גיל
 אוהב חוש־הומור, בעל אירופי, נחמד,

 אותי שאל ולבלות. לצאת גם אבל בית.
).2/2687( על

★ ★ ★

השכן שר אשתו
 פתקים על מספר סנדרסון דני
הכותל: מן שלף שהוא

 שעכשיו נכון עולם, של ״ריבונו
זוהר.״ אורי יפה! יותר אני

 לקרוא תמשיך אם ״אלוהים,
 אותך תובעת אני שדיי, לעצמך

רוזנבלום." פנינה לדין.
 עם נאפתי אתמול ״אלוהים,

שומע לא אני אם השכן. של אשתו

סךי[י
תשוקה
שחורים

מט־ אני ימים, שלושה תוך ממך
★ ★ ★ שיד•״

מיברקים
 גובה אינטליגנטי, רגיש, ,42 בן •
 ללא קשה במשבר נשוי, מטר, 1.73

 אהבה חום, להעניק ורוצה מחפש מוצא,
הוא אצלי מיספרו קסומה. וידידות

)3/2687(• ★ ★ ★ 
 חי מטר, 1.69 טוב, נראה ,45 בן הוא •

 ועוסק לחו״ל טיולים מדריך בנפרד,
 רקדן ובתיירות, בתי־מלון במינהל
 מעוניין סלוניים, ריקודים של מעולה
 אנושית טיפשה, לא נחמדה, להכיר

 ).4/2687( הוא מיספרו ומבינה.
★ ★ ★

 היתה השבוע עורך״דין: לי סיפר
 כדורים, המון לקחתי שפעת, לי

 הי- ולא מרוכז לא מטושטש, הייתי
 להופיע צריך הייתי ברירה. לי תה

 יודע אני עכשיו בבית-המישפט.
שלו מלקוחותי אלה מרגישים איך

סמים. קחים
★ ★ ★
ודינמית שאפתנית

 מטר, 1.68 גובה מאוד, נאה היא
 דינמית, שאפתנית, לילדה, ואם גרושה

מש נאה, גבוה, אותך רוצה מקורית,
 נבר״א־ לך מבטיחה מבין. מעניין, כיל,

 זה דבר, אותו תבטיח אם דל־מומנט.
אופיי עקרבית היא מאוד. הרבה כבר
 המשמעות מה ידעתי כך כל לא נית.
 לנקוב הסכימה והיא הזאת, ההודעה של

 אם ויסודיות. נאמנות תכונות: בשתי
חמו נשמעת היא דעה, להביע לי מותר

 מעוניינת היא אחרון: פרט אמיתית. דה
הוא אצלי מיספרה פנוי. אתה אם רק בך

)5/2687(• ★ ★ ★ 
 ב־ ,כתמיד בטלפון, רומי
221017.

 עיניים יש )23(ארמלנד לגלית
 זרוק ראש שחור, שיער ירוקות,
 אשר שירים, והרבה במיוחד
 היא במגירה. בינתיים שוכבים

 בדירה כיום חיה בקיראון, גדלה
 לומדת בפתח-תיקווה, שכורה

לגרפולוגיה בקורט שנה חצי בבר

ארמלנד־ גלית
לפנטזיות־ ח!פש מתנת ■1,א

 את לפרסם גם לה יתאים גרפולוגית. להיות וחולמת קורן, חנה של
בהכרה. ולזבות שיריה
אה נושא נכזבת. אהבה בעיקבות ג,7 בגיל לכתוב התחילה היא

 רצה הוא משהו אבל בכאבי־הלב, הרבה לעזור היה יכול לא בתה
 לה: אמר הוא בגללו, שנולדו השירים את ראה שהוא ואחרי לעשות,

 עם משהו לעשות לך אעזור לפחות אז החיים, את לך ״מיררתי
השירים.״

 את שקראה ריטה, עם גלית את הפגיש והוא טובים, קשרים לו היו
 כבד זה שלי, לסימון מתאים ״לא סיכמה: אבל התלהבה, החומר,

מדי.״
 מה מוציאה שלי, לפנטזיות חופש נותנת ״אני שיריה: על גלית,
מד בדרך־כלל שאנשים יומיומיים, קטנים דברים זורק, שלי שהמוח
 אנוכי כאשר באפלה, זועק יחיד זמר ״הנך, דוגמה: אותם.״ חיקים

 ורחוק. זר הבל זאת מלבד נשמותינו, לשתי אחד גרון צילי. עם לבדי
ת מושכות  היתום, בשרי מיניות, רוח נושבת בו לצד גופי היפנו קסומו

אותך.״ מצא חמדנות של עולם
 בעשייה מפונטזים, קירות מחתלת, חופשיה, ״אשה אחת: ועוד

 כגמלי החושפניות, שמלותיה אלוהים. פרוס בסלון, שולחן על עיקשת.
 הזיכרון, פיסת רוצחות שחורים. תשוקה סדיני מאכלסות הבדואים,

מאולפים.״ ככלבים


