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דיאטה
אלוזיס נוסח

היס כאן עורר אלוויס של החיקוי אם
לעצ לתאר יכולה רק אני שכזאת, טריה

 הגיע אילו כאן מתחולל היה מה מי
 שלנו לקהל אבל בכבודו־ובעצמו. המלך״

צרי הייתם משנה. לא באמת כנראה זה
 צעקו שלנו הגזעיות כל איך לראות כים
 שקוראים בכלל ושכחו אלוויס אלוויס, לו
 שראו מה לפי אבל מאייר. אלן לו

 משנה לא בכלל עצמו לבחור גם עיני,
 ומרגיש חי פשוט הוא אלן. שקוראים

 סבל שסובל ומי ביממה. שעות 24 אלביס
הא כמובן, הוא, הזה מהתסביך ממש של

 לו הכיר שגם לופי, שלו, הדינמי מרגן
 שאלוויס בסטידראט ישראליות חתיכות
בו. מתבייש היה לא בעצמו
דרישות גם לאלן יש מחתיכות חוץ

ש (0 4(0727 (01 0(מ!!
דשכונות הפנים ע□

 לחוד סיסמות תל־אביב שבעיריית בדעתכם יעלה שלא כדי רק
 הסיסמה את למשל, קחו, ההוכחה. לכם הרי אז לחוד, ומציאות

 לא אחד אף אבל ספק, ללא יפה, סיסמה לשכונות/ הפנים ,עם
 העירייה של הנמרץ הדובר שבא עד במציאות, אפשרי זה איך הבין

למעשה. הלכה זה את עושים איך והוכיח שפירא, עמיקם
 נחמדה בחורה עמיקם של למישרדו לה נכנסה אחד יום ובכן,

 מסויימים נהלים על והתלוננה מורה, שהיא לו סיפרה נאה, אף
 מייד הבחין הממושקף עמיקם ביפו. מלמדת היא שבו בבית־הספר

 מה פניו. את לה היפנה במקום ובו מהשכונות, בחורה שזוהי
 אחדים חודשים שלפני כיוון פנויים. לגמרי היו שלו שהפנים עוד
אפתי. אם־בנו, מרעייתו התגרש הוא

 והוא תמימות, שנים ארבע נשוי שהיה פנוי גבר עושה ומה
 העירייה לדובר יש לזה גם או, ? באייר בה׳ נולד ואפילו ,29 בן

 ישר לו שצצה בבעייה יסודית התעניינות מייד גילה הוא פתרון.
 לה שקוראים ואמרה עצמה את הציגה היא כל קודם החדר• לתוך
 מהפגישה וכבר עמיקם, לו שקוראים אמר ועמיקם שתיל, לאה

 בעיית היה באלה הראשון משותפים. נושאים להם היו הראשונה
 עמיקם ביקש אחר־כך אבל לאה. את שהטרידה העירונית החינוך
 בשעות בעניין לדיון לאה את והזמין בבעייה, להתעמק היסודי
 גילה המופתע ועמיקם בזמן, באה לאה הפרעות. יהיו כשלא הערב
 נוסף. משותף נושא להם היה שמייד כך טרייה, די גרושה היא שגם

 מזכירה היתה שפות, בחמש שולטת שהיא לו גילתה היא אחר־כך
 שאתם כך בסורבון, למדה ואפילו בפאריס ישראל בשגרירות

עכשיו. להם יש משותפים נושאים כמה לעצמכם לתאר יכולים
 כי נפתרו, והחינוך העירייה עם לאה של הבעיות שכל מובן

 אחר. אזרח לכל מגלה שהוא כמו בדיוק טוב, רצון גילה עמיקם
 אז סיפור, פה להיות הולך אם אותי שואלים אתם אם אבל

 את להרגיש קצת לו תנו לשוק, נפלט רק הבחור דחילקום,
לו שאסור מאשתו פתק לו שיש לי גילה הוא מזה, וחוץ החופש.

שפירא ועמיקם שתיל דאה
חינוכית הבנה

ל לחכות זמן עוד יש בכיס, כזה אישור ועם שנתיים, להתחתן
הפתעות.
צ' להירגע. אפשר אגב, י במצב. שולט והוא בתמונה, צ'

מאייר אין
פתולוגית הזדהות

 מהמלון יוצא לא למשל, הוא. נוספות.
 גדולה לימוזינה בפתח לו מחכה לא אם

הכבי את הגדול. פרסלי סטייל וממוזגת,
 מהעובד מבקש הוא שלו המלוכלכת סה

 לא בעצמו הוא כי השני, לחדר להעביר
 אחת פעם אותם שלבש אחרי בבגדים נוגע

ויחידה.
 השולחן על להיות חייב ארוחה בכל

 נוגע לא עצמו ■שהוא אפילו בקבוק-יין,
 בכל יין ■שותה אלווים כי שיהיה אבל ביין,

 אז אוכל, על מדברים כבר ואם ארוחה.
שמת הזה, השחיף אבל לא או תאמינו

בארו מחסל נטו, מ׳ 1.60 של לגובה נשא
 סטייקים, שני ממרק, •פחות לא אחת חה

שו מום ושני פיצות שיתי מקרוני. מנה
קולד.
 24 סביבו אנשים שיהיו מוכרח אלן

 ולא קנים שיבער! למנורה יש בכנסת למה
כש בחנוכה. הדליק שהוא כמו שמונה,

ב פתק, כתב הבנאדם לכותל, הגיע היא
 אבל הסדקים, באחד אותו וטמן אנגלית,

 לו שהיה מה לאבנים אמר שהוא לפני לא
תמימות. דקות עשר במשך להגיד
 24 סביבו אנשים שיהיו מוכרח אלן
 •שידברו עליו, שיסתכלו ביממה, שעות
 מין מישהו. איתו שיהיה הזמן כל איתו,

בעייה. גם שזו .ותסכימו כזה. שיגעון
 מתרגש הוא ישראל, על מדבר כשהוא

 לירושלים, שמגיע טוב אמריקאי כל כמו
 צווארו. על •שתלוי במגן־דויד ומתגאה

 נכון יותר או •שלו, העיקרית הבעייה אבל
 הקטן שהאלוויס היא לופו, •של הבעייה

ול יום, כל בחורה להחליף מוכרה הזה
 פה איש — חתיכות של כזה סטוק הכין

ציפה• לא
 אם לו לומר אפשר מה הכל, אחרי

 עליו לדעת צריכות לא •שבחורות טוען הוא
 בחורה לכל מרשה ״אני ז מדי יותר

 אומר. הוא בלבד,״ אחד ערב אתי להיות
 נמצא ״אני לי. מספיק וזה לה מספיק ״זה

מעונ לא ואני גירושין, בתהליכי עכשיו
 קבוע. באופן בחורה לשום להתקשר יין

 משהו בשבילי זה רצופים, ערבים •שני
צרות?״ לי למה אז קבוע,

למהר. מה לכן אין לי, האמנה אבל
 מיטפחות מחלק גם והוא תור, כבר יש •

הענ הממיטפחות כמות ולפי ציבעוניות,
 להבין גם אפשר איתו, הביא שהוא קית
רזה. ונשאר הרבה כך־כך אוכל הוא למה

שידוך
 חתונת את שכחו טרם בירושלים רבים

 וייס־ ליידל׳ה רב השיא שבה המלכים,
 שהיה ומי קרתא נטורי מראשי פיש,

 בתו את ■שלהם, הבלתי־רישמי שר־החוץ
 האמריקאי, המיליונר של לביו שולמית,

הסמן. מרדכי
 באותה ההצגה את •שגנבה מי אולם
 האחות דווקא היתה וייספיש־הסטן חתונת
 שאז וייספיש, שרה הכלה, של הקטנה

 ויופיה הגדולות עיניה .17 רק לה מלאו
 אף והיו רבות, עיניים משכו המדהים
 לא שרה עבור ״גם כי •שהתנבאו אברכים

הגון.״ שידוך למצוא לייבל׳ה על יקשה
נמ לשרה וגם התאמתו, התחזיות ובכן,

 גם המישפחתית, כמסורת השידוך. צא
 ללמוד שבא אמריקאי, חתן נמצא לה

 מצא במיקרה ולגמרי קודש בארץ תורה
 מנחם־מנדל החתן, אשת־חיל. גם לו
 מארצות־ הרמן הרב •של בנו רטן, ה

 לא כסף גם רב •שהוא מזה שחוץ הברית,
 בחדרה, איתרי בישיבת לומד לו, חסר
 אלי־ הרב הוא מישפחתו מבני אחד •שכן

ט,  איתרי ישיבות רשת ומנהל מייסד פ;
בישראל.

וייספיש שרה
צנועים נכסים

 מסתובבת היא אצלנו, נחתה שהיא מאז
 ל־שיר שתוכל מישהו ומחפשת בתל־אביב

 שהיא סכסית״ הכי בצורה ״אונלי־יו״ לו
 סול- יכולה זמן כמה הכל, אחרי יכולה.

המפור הפלאטוס להקת של נית־לשעבר
ביש להסתובב גראהם פאק של סמת
הזה? השיר את לשיר בלי ראל,

 מי כי מועמדים. לה שאין תחשבו ואל
 את ומכיר שלנו הארץ את מכיר •שקצת

 לא זה ■שמועמדים יודע, פדנזה לוליטה
 יש לה אבל בישראל. שלה הבעייה בדיוק

 את להעמיד אוהבת היא כי עקרונות,
 כשהיא בהתחלה. כבר מקומם על הגברים
 מזה, וחוץ כלום. יעזור לא ״לא,״ אומרת

אגרסי מאד הישראליים הגברים לדעתה,
 בלי לעניין ישר לגשת ואוהבים ביים,
 כבר באמת אני זה את רומנטיקה. טיפת

 אוהבת דווקא אני ״לפעמים מבינה. לא
 בגסות.״ אלי ושיתנהגו בגסות, להתנהג
קו שאני מתי רק ״אבל לוליטה, מתוודה
לידיעתכם. בעת.״
 שלילית. כל־כך דעה עלינו לה אין אבל
לה יש כי להישאר, החליטה שהיא עובדה

 של יופיה שמע את שמע הבחור ובכן,
 בדיוק לראות בלי שלה. חברה מפי שרה
 ,20ה־ בן הצעיר, התאהב מדובר במה

 וייספיש, זלמן שלמה־ מחברו, וביקש
 איתו הלומד לייבל׳ה, של ילדיו 10מ־ אחד

פגישה. עבורו לארגן בישיבה,
הפגי לאביו, כך על סיפר -שלמה־זלמן

 ולא בירושלים, לייבל׳ה בבית נקבעה שה
וה לארץ, הגיעו ההורים וגם רב זמן יצא

וחתום. כתוב השידוך רי
 של חסידיו אומרים יכך שהפעם, אלא

 מלכים. חתונת שום תהיה לא לייבל׳ה,
 האירוסין, בטכס עוד החליט- לייבל׳ה
 החתן אבי עניים כמה עד יספרו שלכולם

חתו תהיה ■שהחתונה ובלבד הכלה, ואבי
מוזמ 1,000מ־ יותר לא ״עם צנועה, נה

נים.״
 ה־ ליום־הולדתד. שדה ממתינה עכשיו

 לא ואם ולקידושין. לחופה ׳תיכנס ואז ,18
 נותרו הרי בספירה, ווייספיש חסידי טעו

 בתנאי, לחתן בנות שלוש עוד לרבם
 לו״ להיוולד העומד 11 ה־ שהילד כמובן,
 וגם בת. יהיה לא כחודש, בעוד עצמו,

נורא. לא — כן אם
 נולד דקות לחמש אחת כמעט כידוע,

קטן. מיליונר באמריקה

 לה איכפת לא וגם פנטסטית, הרגשה פה
פגש בינתיים, להתגייר. ואפילו להתאהב

ה אדיר*. רן הזמר עם יחד אותה תי
 חדר כלומר מלון, באותו יחד גרים שניים

ש כמה לזה זה שרים דשניהם חדר, ליד
להם• מתחשק רק

 זה עדים, ויש לי, סיפרה •שלוליטה מה
בכ פרסלי אלוויס עם רומן לה •שהיה
מו לא היא מזה יותר אבל ובעצמו, בודו
מאד. ביישנית היא כי להוסיף, כנה

פונזה לוליטה
מעודנת גסות

 ביישנות ביחד, הולך איך תשאלו אז
תשו לה יש לזה גם במה? על והופעות

 מסנוורת התאורה מופיעה, ״כשאני בה:
 ומרגישה הקהל את רואה לא אני אותי,

 איתה, מסתבכים שאתם לפני אז בודדה.״
 לא זה אם בפרוג׳קטור. שתצטיידו כדאי
משהו. זה וגם יחמם, לפחות זה יעזור
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