
 חנוך שליחי זה על אומרים אתם מה אז
 הרופא בעלה בלי בארץ, זמן המון כבר נמצאת

 בלי זמן הרבה כבר נראה חנוך ושלום הצרפתי,
 שתי על ונוסף ערמוני, דפנה הקבועה חברתו

 מאוד הרבה נראים ושלום ליהי האלה, העובדות
ונישוק? חיבוק של בפוזות האחרון, בזמן ביחד
 •שתיים תחברו בעצמכם אתם הפעם אולי אז

לכם. ייצא כמה לי ותגידו שתיים, ועוד ן

 איזו ואומר הלב על יד שם אותו נראה עכשיו
 לו שעשו זו מוצלחת. יותר היתה מסיבה

 לו שעשתה זו או ,50ה־ ליום־הולדתו בהילטון
חייל. דנים ניו־יורק, של המארחות מלכת

 המנצח היה יום־ההולדת מסיבות בשתי הכוכב
מהמה. זובין והחברים, הכישרונות רב

 נשואה היתה ניו־יורק של מלכת־המארחות
 לדבריה, והוא, מינלי, וינסנט לבימאי פעם

 פרט כל ולתכנן בימאי כמו לחשוב אותה לימד
 שניו־יורק מסיבות הן שלה הסצינות בסצינה.
נערכות. שהן אחרי חודשים הרבה עליהן מדברת

 נעזרה היא מהטה, זובין של במסיבה הפעם,
 אצלנו, אין עוד כזה (מיקצוע במעצב־מסיבות

 כריסטופר יהיה) כבר שבוע תוך לבטח אבל
 ורדים אלף 50ב־ האולם את שמילא הוסטפין,

 של וידידיו חבריו היו הוורדים בין כדם. אדומים
 וכמה מכובדים וכמה חשובים וכמה מהטה זובין

אחר. דבר מכל וכמה יפהפיות
בניו־יורק. חוגגים ככה

מהטה וזובין ננסיוחיבוקים נשיקות
ורדים אלף 50

אהבה
הינאה

ידידות
 גרים בתל־אביב הירקון ברחוב יפהפיה בדירה 1
 אריק וידידו גרבר יוסי שנים הרבה כבר )
ת. ( מי  דייר לשניהם הצטרף שנים כמה לפני ס
 את קיבל שמייד אריק, בשם הוא גם לא־קבוע, 1
 של אמרגן הוא הקטן אריק אריק־הקטן. התואר (
 ואריק יוסי עם גר הוא ולפעמים תצוגות־אופנה, 1

 מאוד מרוצים וכולם לא, ולפעמים סמית,
עכשיו. עד טענות. אין אחד ולאף הזה, מהסידור

 נרווים תפס שאריק־הקטן שמעתי פיתאום
אשה. בגלל ודווקא יוסי, על איומים

 שיחק גולן מנחם של והחיה האדם בסרט
 שהיתה היפה, של אביה תפקיד את גרבר יוסי

 הסט על דה־מורינאה. ריבקה השחקנית
 אחרי פעמים והרבה וריבקה, יוסי התיידדו
 הזמין יוסי ולאכול. לשתות ביחד יצאו העבודה

 שלה במלון וגם בקידוש, אותו לראות ריבקה את
יפות. שעות בילו הם

 נודע וריבקה יוסי בין הבילוי שסיפור ברגע
 אבל לצעוק. אריק־הקטן התחיל האריקים, לשני

 הצעקות לעומת וכאפס כאין היו האלה הצעקות
 שיוסי לאריק־הקטן כשנודע הבית את שמילאו
בניו־יורק, ריבקה של בדירתה לגור מתכוון

 ויציג בניו־יורק ישהה קידוש של הצוות כשכל -
האמריקאי. הקהל לפני שם

 הוא המהומה. כל מה על מבין לא ממש יוסי
 והוא מאוד, נחמדה אשה עם התיידד הכל בסך

מלון. על דולארים כמה לקאמרי לחסוך הולך

חנוך וליהי ערמוני דפנה
דפנה ובלי - הבעל בלי

 שייפגע מי יהיה שמות אציין שאם הפעם לי אמרו אבל שמות, בלי רכילות סיפורי אוהבת לא אני
יבין. — שיבין ומי שמות, בלי שיהיה אז עמוקות.
 לא־עני למישהו נשואה היא שגם גברת עם רב זמן כבר באשתו בוגד הארץ מעשירי אחד
 חיים לעשות רוצה וכשזוג הכל, רואים וכולם הכל יודעים כולם בארץ, זה איך יודעים ואתם במיוחד.

אינקוגניטו. שם וליהנות רחוקה לארץ מכאן לברוח צריך פשוט הוא ממש,
 ממש. של משוגעים חיים שם ועשו הרחוק, לחו״ל ביחד להם נסעו השני העשיר ואשת העשיר

נפטרה. כאן, השאיר שאותה שאשתו, מיברק העשיר מקבל אחד, בבוקר ופיתאום,
 כמו שיבעה, ישב הוא ההלוויה אחרי להלוויה. הביתה וטס העשיר, אשת אהובתו, את עזב העשיר

התחיל. שהוא מה את לגמור כרי חו״ל לאותו חזר זה אחרי ומייד שצריך,
גרבר יופי

צעק אריק

סאת
יריב שורסית


