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 היתה ״אם :ביטון צ׳רלי ח״כ •
 עם לבלות רוצה הייתי כזו אפשרות לי

 הייתי איפה. חשוב לא ילדי, שלושת
 בחוץ־ לא בחוץ, או בבית איתם מבלה
 בתי, זמני. כל את להם מקדיש אך לארץ,

 שלוש בת ליאת וחצי, שמונה בת אנג׳לה,
 אותי רואים לא השנתיים בן ואלי וחצי

 רוצה הייתי לכן עיסוקי, בגלל הרבה
להם." רק זמני את להקדיש

 ״מה :ליפשיץ אורי הצייר •
 ולהיות רומבה רום, זה רוצה באמת שאני

 ליאורה. ובתי פונדה ג׳יין עם בקובה
ו וילה, באיזו לי גר לשם, נוסע הייתי
 היא ליאורה החיים. מן נהנה פשוט
 אך חודשים, ושמונה שנה בת רק אמנם

 אפשר באמת איפה שתדע כדאי כבר
טוב•״ לבלות

 בן־ 1יבי״׳׳( יונה #""המשורר
 הייתי אפשרות, לי היתה ״אם :יהודה

יבגני המשורר עם לבלות למוסקבה נוסע

 הוודקה את איתו ושותה יבטושנקו,
סטאליצ׳ניאה.״

 פלומין: יחזקאל חבר־כנסונ •
 האשה את לקחת אחת פעם רוצה ״הייתי

 הארץ את לחרוש שלי הילדים ושלושת
 הטיול את שאגמור ואחרי בקאראוואן,

הרכב." באותו ולספרד לצרפת אסע כאן,

 מרקס: אביבה השחקנית •
 מובחרת בחברה לבלות רוצה ״הייתי

 מייק הבמאי כמו אנשים עם בניו״יורק,
 יודעת אני קיטון. דיאן והשחקנית ניקולס

 שצריך, כמו ניו״יורק את מכירים שהם
איתם.״ להיות רוצה הייתי לכן

אלמגור: גילה השחקנית •
 רוצה הייתי בהם בעולם פינות כמה ״יש

 אפילו רוצה לא אני לבדי. לבדי, לבלות
 אך המקומות, שם את רם בקול לומר

לבד." שם להיות העיקר

 ״שבוע דר: רותי המעצבת •
 שוי שבוע לשינת. מקדישה הייתי ראשון
השבועיים ואת בלאס״וגאס, סוער לבילוי

 בתי עם במישחק מבלה הייתי הנותרים
אראל.״ השנה־וחצי, בת

 ״האמת :לוקוב יורם הצייר •
 לכן בחופש• כמו אני השנה שכל היא

ו לקיבוץ־נען, נוסע הייתי כזה בחודש
באמת.״ קשה עבודת-כפיים עובד

 אגף מנהל רפופורט, עזריה •
״הד בית־החולים של ההסברה

 לא לנוח, בעיקר רוצה ״הייתי : סה״
 משהו זה מנוחה אך איפה, לי איכפת

לבצע•״ פעם אף לי יוצא שלא

 של עוזרו אפלבאום, בועז •
 יושב ״הייתי :פרס שימעון ח״״ב

 משחק בבתי־קפה, הערב עד מהבוקר
 בהבל-פה מחסל מרכל, עצמי, עם שח-מת

 שלי, האויבים ריבואות ריבוא כל את
 פרנו ושותה קצפת, עם גלידות אוכל

בירה.״ של בכוסות

 ״חייתי. :שמר גידעון השחקן •
ולכתוב מקום, באיזשהו להתבודד רוצה

ש חלום המאה׳ של הציוני המחזה את
 לא ועדיין רב, זמן כבר עמי נושא אני
אותו.״ לבצע לי יצא

 ״הייתי גלאי: יגאל הסופר •
 שלא כמו בלוקסוס, בארץ לטייל רוצה

פעם.״ אף עשיתי

 ״הייתי :לויתן נדב הבמאי •
 להתגורר תייר, כמו בארץ לטייל רוצה
 והמפוארים, היקרים בתי״המלון בכל

ולש המאווררות הלימוזינות בכל לנסוע
תפרן.״ שאני העובדה את כוח

 ״אני :נתן אייבי ספן־השלום •
ומת מינזר, לאיזה לבנקוק נוסע הייתי
 פוחד שאני היא האמת שבוע. במשך בודד
 אותם כל את לבצע כוח לי יהיה שלא

 בעת לעשות אוהב באמת שאני דברים
חופשה.״

 ״הדבר הדר: ארנון הסופר •
 הוא עליו לחשוב יכול שאני היחידי
לחוץ־לארץ." לנסוע
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