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הגברים עד דעתה את שוורץ ;ה

, שלי ם י י ח ד ב י מ ת יה! ו יה

;■ פן פטר :צילומים שוורץ. ברכה מצהירה שמרנית,״ ומעט רגישה גם אבל
לע חדלה לא שמאז לעיתונות, הראשונים

 לה שפילסה הזוהרת, הצעירה אחר קוב
 כבשה גם אך הדוגמנות, לעולם דרך

מבו להיות רוצה ״הייתי רבים. לבבות
 שנים. שש לפני בראיון סיפרה יותר,״ גרת

 בגלל ברצינות, אלי מתייחסים לא ״פשוט
 שרפי זוכרת עוד אני צעירה. כל־כך 'שאני

 שלו. מהדיסקוטק פעם אותי זרק שאולי
לי.״ אמר הוא הביתה,׳ לכי ,ילדה,

ה ב ר ה / ; 

״בכיס כסף
 ברצינות אליה מתייחסים ככר יום יי*

לז מעז אינו ואיש יותר. הרבה גדולה 1 !
 שהוא ואפילו דיסקוטק משום אותה רוק

גב לשגע ברכה ממשיכה 22 בגיל שלו.
 בת עוד היתה כאילו המרץ, במלוא רים
בשי זאת עושה היא שעכשיו אלא .14

לכדור־הארץ. סביב הגלוב־טרוטרס, טת
 איננה והמטופחת הבלונדית הצעירה

 מקום, מכל בקלות. אותה לשגע מניחה
 גברים סוגי ״יש תמיר. ולא אחד, כל לא

 לא פשוט שאני ואחרים אוהבת, שאני
 אומרת כלום,״ להם יעזור ולא סובלת
עצ רואה אך בבודפשט, שנולדה ברכה,

דבר. לכל צברית מה
 את ברכה פורשת אופייני בגילוי-לב

הרא ״הדבר שלה: הנשי ה,אני־מאמין׳
 שאני גבר אצל שיהיה רוצה שאני שון

קלה, לסעודה רק ואפילו איתו, יוצאת

 שלאנשים מאחר בכיס. כסף הרבה זה
 והם כסף, הרבה אין בדרך־כלל צעירים

 בחש־ להם נשאר כמה מחשבים הזמן כל
ה רק נשארים שלהם, הצנום בון־הבנק
 מה יודעים כבר הם והמבוססים. מבוגרים

מ רוצים שהם ומה מעצמם, רוצים שהם
 בצורה מתלבשים צעירים שלהם. החיים

שהול גברים שונאת הכי ואני מרושלת,
לצדדים. ומתפזרים שמנדריקים כמו כים

נס הם הישראלים המבוגרים ״הגברים
 אחר־ שעות. מכמה ליותר לא אבל בלים,

 שלי. הנשמה את להגעיל מתחילים הם כך
 ני- הם מעבר־לים הגברים זאת, לעומת

 אולי שמרנים. ויותר מתחשבים מוסיים,
 שמרנית מאד אני אבל טוב, נשמע לא זה

 אל כמו אלי יתייחסו שאנשים ואוהבת
 ולהרגיש אשה להיות אוהבת אני אשה.
שית רוצה אני זה בגלל אשה. שאני
ככה. אלי ייחסו

 של הרגשה לי נותנים הזרים ״הגברים
 לא והם סכסיות. רגשנות, שבריריות,

היש כמו המיטה, על ומייד תמיד חושבים
 שפנים הם הישראלים מזה, חוץ ראלים.

 איתי. להתחיל לנסות אפילו ומפחדים
 די בחבורה עלי שדיברו פעם שמעתי

 וכמה בדיזנגוף, בית־קפה באיזה מכובדת,
 מתים שהיו אמרו חבורה אותה מבני

 פשוט הם מי כששמעתי אתי. להתחיל
קרובות. לעיתים לי קורה לא וזה הסמקתי,
 איתי, להתחיל רוצים הם אם ״אבל

 הם שפנים. הם כי מנסים? לא הם למה
 טיפשה שאיננה יפה מאשה מפחדים אולי
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