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ונשארה
צנועה

 מיכאלי ריבקה׳לה איך לב שמתם האם
 מכוערת היתה שהיא לא האחרון? בזמן יפתה

 נראתה היא מתי זוכרת לא ממש אני אבל בעבר,
 הזה, לעניין לב שמו שלי החברות כל יפה. כל־כך
 איזה עשתה היא אם להתעניין התחילו ותיכף
 זה וכמה עשתה, היא ואיפה מתיחה, או נתיחה

לה. עלה
 עשיתי שלי, לחברות תשובות לספק כדי אז

 הידועה ובדיסקרטיות לריבקה׳לה, דרינג־דרינג
מתיחה?" עשית ״תגידי, אותה, שאלתי שלי

בחיי!״ כלום! עשיתי לא מתיחה! ״איזה
 והבגדים האחרון, בזמן יפה כל־כך את איר ״אז

כאלה?" מהממים שלך
אחת.״ ואשה אחד איש בגלל הוא שלי ״היופי

אומרת?" זאת ״מה
 לצייר היודעת מאפרת, שמצאו אומרת ״זאת

 אותי שמאיר אחד איש מצאו וגם מאוד, יפה אותי
והית בחושך, נשארים שלי הפגעים שכל ככה,

לאור." פורצים שלי רונות
 את ואור. איפור הכל שזה מאמינה לא ״אני
האחרון." בזמן מאוד יפה באמת

הא־ בזמן ניראית אני איך לשמוע רוצה ״את

ויונתן מיכל ילדיה עם מיכאלי ריבקהילה
וסינוסיטיס שעורה עם צולעת

 סינו־ בעין, שעורה לי יש עכשיו אז הרגל. את
 שאני אמרת מה צולעת. אחת ורגל באף סיטיס
יפה?" כל־כך

 לך שיש מפני כל־כך יפה נראית את ״אולי
חדש?״ רומאן

 שמחפש מקסים גבר איזה מכירה את ״רומאן?
וסינוסיטיס?״ שעורה עם צולעת

 פיתאום וגם בעין, שעורה לי יש ככה: אז חרון?
 לנשום, יכולתי ולא איום, סינוסיטיס איזה חטפתי

 הלכתי אז מהניגובים, אדום נהיה שלי והאף
 יוצאת שאני איך קצת. אותי שיבדקו לאיכילוב,
 וסעד שעורה עם אומללה, כזאת מאיכילוב

 רוזנשטיין מלכה לא אם מולי הולך מי סיטיס,
ונקעתי אחורה, צעד הלכתי הלם מרוב המדהימה?

 יחזור ושהשלום שמועות־שווא, הן שהשמועות
שאולי. בבית לשרור
 וטרי שרונה הפעם. התבדו, תיקוותיי אבל

 מהר, כל־כך זה את עשו הם איך התגרשו. אמנם
פיתרונים. ברבנות ולנציגיו לאלוהים רק

 הבת עם בבית שרונה נשארה הגירושין אחרי
 איתה ונסע הגדולה הבת את לקח וטדי הקטנה,
ורוד. נראה הכל שבו מקום בדיסנילנד, לבלות

 שמדי רכילות שמעתי שבועות שלושה לפני
 מייד להתגרש. עומדים שרינה ואשתו שאילי
מקווה שאני כתבתי וגם לקוראיי, על־כך דיווחתי

האהבה. את בעיניה שסימל אליו, צמודה ן ח
₪₪ ■ יפה בעיני סימל הזה סיפור־האהבה אבל ^ 1 1 י

לא־טובים, דברים דווקא רותי, של אמה ירקוני, 1
 תעזוב רותי אם תשמח שהאמא לילדה רמזה והיא הזהות בתעודת ג׳וג׳ה(ששמו את זוכרים אתם

אותה ולקחת לרותי לדאוג התחילה גם יפה אותו. ארוך רומאן לו היה שפעם זה יילס), ייסןש הוא
ואמנם, פנויים. גברים כמה היו שבהם למקומות שהוא אחרי הזה, הג׳וג׳ה אז עטרי? שיש עם

שאולי טדי
ב״דיסנילנד בילוי

ם ע ה

וג׳וג׳ה סנדרה
כמלצרית עבדה

 על ונשפט נתפס שוש, עם הרומאן את גמר
 בבית־ ישב ואפילו לאנשי־בוהמה, קוקאין מכירת
חתיכת־זמן. הסוהר
 ריתי עם שידוך לו עשו בבית־הסוהר, שם,

 המיכתבים ודרך להתכתב, התחילו והם ירקוני,
 צמוד היה הוא לחופשי, ג׳וג׳ה כשיצא התאהבו.

היתה והיא החופש, את בעיניו שסימלה לרותי,

 מאיר את רותי הכירה יפה של ההופעות באחת
נשכח. ג׳וג׳ה ביניהם. פרצה והאהבה סוויסה

 נישאו שבו ביום שממש שומעת אני עכשיו
 אותה לחופה(לא מתחת עמד סוויסה, ומאיר רותי

 סנדרה, עם ביחד שם עמד הוא ג׳וג׳ה. גם חופה)
 כאשר הכיר שאותה מארגנטינה, חדשה עולה
במיסבאה. כמלצרית עבדה
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המוות על
 ■ היו לא גם הנישואין, את ממציאים היו לא אם

 אני מה על ואז והבגידות, הגירושין את ממציאים
לעזאזל? כותבת, הייתי

 ונשוי. ויפה צעיר זוג היה שנים, לפני פעם,
 הכורמים ממישפחת אוסטשינסקי, דפנה היא

 שלוש, יוסי עורך־הדין והוא בראשון־לציון,
 היו הזה והיפה הנשוי לזוג שלוש. ממישפחת

 ואשתו הפירסומאי קוטן יהודה קרובים, חברים
עסיס. ממישפחת בז׳רנו, לבית יהודית

שלוש יוסי
רבת־שנים רווקות

 עד השני, את אחד אהבו כל־כך הזוגות שני
 דפנה בבני־הזוג. התחלפו פשוט הם אחד שיום

 וגם ביהודית התאהב יוסי קוטן, ביהודה התאהבה
הזוגות. שני התגרשו רומאן, אחרי להיפך.
 על שמר ויוסי נפרדו, ויהודית שלוש יוסי
 מזור, דליה את שפגש עד שנים, הרבה רווקות
 קוטן ויהודה רפנה הרווקות. על ויתר ולמענה
 לבד שחיה בז׳ראנו, יהודית רק נשארה התחתנו.

לו. ונישאה קצין רוני את שהכירה עד
 של שני סיבוב מתחיל שעכשיו לי תגידו ואל

 אלה בימים שממש שומעת אני הנה גירושין.
ו דפנה בין מכוער די מישפט־גירושין מתנהל
קוטן. יהודה

 ונשארים מתחתנים היו אנשים שפעם לחשוב
להאמין. לא ביניהם! הפריד שהמוות עד ביחד
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