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בטאבה
 אותו? מחפשים נעלם! לא הוא פיתאום? מה
 השקם מול איבן־גבירול. בכיוון קצת טיילו

 תמצאו שם אברהם. של קטנה מיסעדה תמצאו
 כשהוא איינשטיין אריק את תמיד כימעט

 כדורסל כדורגל, על הקבועים עם ומפטפט יושב
וכדומה.

איינשטיין אריק
בהליכה מרחקים

 מתגורר מלהופיע. פסק לאחרונה. שר הוא אין
 הוא שעבורה תל־אביב, בצפון שכורה בדירה
 אלונה, לחודש. דולר 300 משלם

 בתם את ומגדלת בתשובה חזרה אשתרלשעבר,
בצה״ל. משרתת שירי, הבכורה, הבת הקטנה.
 למכונית נכנס אריק אין תאונת־הדרכים מאז

 מרחקים על להתגבר ומעדיף לאוטובוס, או
 לשבת אריק נהג הארוכות רגליו בגלל בהליכה.

 גרם מוזר גורל רק במכונית. הנוהג ליד תמיד
 במושב ישב שנתיים לפני שבליל־התאונה לכך

 בטוח. ממוות ניצלו חייו המכונית, של האחורי
 הטראומה שם. שישבה הידידה נהרגה במקומו
חלפה. טרם עליו שעברה

 את אריק הגדיל שלאחרונה נשבעים חברים
 השם על הרבה חוזר הוא שלו. המילים אוצר

 רמז בכך יש אם לנחש מנסים ידידיו ,אלוהים'.
 יצטרף ובסופו תהליך, עתה מתחיל האם לבאות.

 זוהר, אורי הטובים ולחבריו לאלונה אריק
ואחרים? ארנון פופיק

יודע. אלוקים

 בנו בשחיה, לשעבר אסיה אלוף ברנר, ח
 יעקב של לעסקים שותפו ברנר מולה של

 הגברים אחד שנה במשך היה מרידוד,
 אחרי זה היה בתל־אביב. ביותר המבוקשים

 סמדר, אשתו, את בחיפה והשאיר שנפרד
שנה. 2 ז לשניים כשמלאו לאשה נשא שאותה
 אשתו הפכה שבהן טובות, שנים עברו מאז

 הלהקה, בסרט בשעתו שהופיעה לשחקנית,
 ולאחרונה הקטנה, בהמתופפת יותר מאוחר

לילדים. בתיאטרון
 וחזר .חושבים' עשה שדן התבשרתי השבוע
בחיפה. למישפחה שלו הוולוו במכונית

טוב. הכל טוב, סוף
ברנר סמדר
הטוב הסוף
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טאבה, בדוכסות הראשון, נלסון של בכפר

 לא שם לאזרחים הכל. שמעו כבר הכל, ראו כבר
 לבושה בלונדית פצצת־מין לחדש. הרבה תוכלו

 יסובבו לא הציפורניים? על ובלאק בליפסטיק
 ראו כבר יפקחו. לא תורנית עין אפילו הראש. את

 התערבות כאלה. לאלף מקרוב הטבור את ובדקו
 הצידה, זוזו אותם. תעזבו שש־בש? על מטורפת

 סיפורי גבורה, עלילות השמש. את תסתירו אל
 לשחק לכו ילדים, אותנטיות? הקלטות זימה,
זה. ככה תפריעו. אל בחול,

 בעצמו נלסון אפילו שחלף בשבוע השני ביום
 הביאו מהים המקום. את הכיר לא התעלף.
 סירנות עם בספיגת־מירוץ ואחר״כך ביאכטה

 של הרים כיבוד, הביאו בטנדרים חתן־כלה.
 קצווי מכל התאספו אורחים 200 איזה כיבוד.
 של הבודקה גג על התישבה תיזמורת הארץ,
 בתולדות לראשונה הופיע אילת של הרב הכפר,

 שלא קודם, עוד החביאו הציצים את המקום.
 נישאו והילולות תרועות ולקול ויברח. ייבהל ,

 לכם שהבטחתי כמו מיכלין, ודיקי צבעון ורד
שעבר. בשבוע
 הטובה חברתה לוורד תפרה שימלת־הכלה את
 לא־ חתיכה נחצ׳ה, של בתו היימן, כילי

 בת־ כמו כישרונית אך אולי, 20 בת נורמלית
 יחדיו, שחיברה לבן, עור מחתיכות כיפליים.

 בהרבה מלמטה וקישטה השימלה, את תפרה
 תואם. ארנק גם השוונג אותו עם והוסיפה תחרות,

 חברתה לפניה נעלה ורד, שנעלה המגפיים, את
 בתאונת־ שנהרגה דל, מעוז אלינור הטובה
 שנעלה המגפיים אלה היו כשנה. לפני דרכים
 בררו ביקשה ורד האומללה. בחתונתה אלינור

בשימחה. זיכרה את לשכוח שלא זאת
מהשטח, ונעלמו הוזהרו הקבועים האזרחים

 מחלצות, לבוש כשהוא למקום שהזדמן רפי, אך
 או מים כוסית בטעות שתה ומצוחצח, מגוהץ

 שישב ובשעה כמובן, הסתחרר ראשו שתיים.
 לפתע התחיל היום, מאירועי נפשו ולהשיב לנוח

 מחטיא כשהוא אחורנית, נפל להתנדנד,
 אך דרוך. מבטון חדה פינה ספורים במילימטרים

 ראשו את וגם — פיצה בכפרו הקשה הקרקע את
 אבדה שניות 15כ־ במשך מאחור. לאיוורור פתח

 עינו, את פקח הנוכחים לשימחת אך הכרתו, ;
 פתודהאיוורור את לסתום כדי רחב. חיוך וחייך

 קצר, טיפול עבר לבית־החולים, הובהל בראשו
 כדת שם ולחגוג להמשיך כדי לביתו, ונמלט
וכדין.

בדיסקוטק היום של בערבו שנערכה למסיבה

מיכלין ויקי ציבעון ורד
ותחרה בעור

 מערכת עוד יקה מאיפה לבוא. רפי היה יכול לא
 בדם? שהוכתמה זו כמו נוספת ומבריקה מגוהצת

על המים השפעת את לבטל כדי מזה, וחוץ

 של כוסות כמה שישתה הומלץ שלו, מחזור־הדם
 בא למי בקישקס, כזאת תרופה ועם תרופה.
לרקוד?

בסבלוו סגידה
 העבודות את מסיימים בסביון הגדרות ברח׳
 בנו שינוי, לשם הפעם, נוספת. וילה בבניית
 בית למה תשובה: לי יש פגודה? למה פגודה.

 רציתם, מה שוויצי? שאלט למה לבן?
אוהלי־קידר?

 הותאמו והוכנו, שיובאו והאביזרים הריהוט גם
אן אין מייד בין משהו הכלכלית. לנוסחה  טאיוו
גיאפן. או הונג־קונג אין למייד

 שלמה בעברית נקרא הווילה את הבונה היפה
 שלמה אבל שלמה, כן גם לו קראו פעם יובל.

מלמטה. יקה מוצאים חזק, כשמגרדים קצואר.
 בונה ישראלי יקה צרופים. קצת צרפו עכשיו

 בשחור הלבן ושפמו שערו את צובע הוא פגודה.
 שיהיה מור, לדודו בתו את השיא הוא בוהק.

 בכנסת, הליכוד מחברי מישהו יפרוש אם ח״כ
 חי הוא שניצר. משה של לבת בן והשיא
 יהלומים ומייצא בת*שבע, מאשתו, בנפרד
דולרים. מיליוני הרבה של גודל בסדר

תפסתם?
 מתגורר הוא הפגודה, שתוכן עד בינתיים,
 בווילה מתגוררת בת־שבע ואילו בתל־אביב,

 צמודה. בריכת־שחייה בעלת בסביון, שכורה
 אותה מבקרים — כאלה ארבעה ויש — נכדים

התור. פי על
 בווילה? יגור מי בסביון. טוטו החל עכשיו

ובת־שבע? שלמה בת־שבע? שלמה?
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