
חתונות
לוהטות

 לוי* בגילה מקנאה פשוט אני לכם, אגיד מה
 הכל וגם עשירה, גם נחמדה, גם יפה, גם בוכמל.

הרגליים. ליד ממש לה קורה
כדי ניו־זילנד עד לנסוע שצריכות נשים יש

לוי־בוכמן גילה
בחניון פגישה

 הלכה שהיא רחוק הכי גילה, אצל אהבה. למצוא
צעדים. כמה זה אהבה בשביל

 חשבנו שלה, אחרון האהוב עם נגמר כשזה
 מהבית לצאת סוף־סוף תצטרך היא עכשיו שהנה

 אבל מטר. 100 איזה ולנסוע דויד, שבמיגדלי
 היא גילה של החדשה והאהבה טעינו, תמיד, כמו
 לא שהתגרש סייטקס, מנכ״ל ארזי, אפי עם

דויד. במיגדלי גר ונשאר דינה מאשתו מזמן
ארזי אפי

ז קפה נשתה אולי
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1x1 היום 
...םחשך1ו

 מראש יהושע של הטראגי מותו אחרי
לד דויד מיגדלי ומבקרי ושכני דרי כל ביקשו

 לבין מראש רוזי בין עכשיו יקרה מה אות | י
שלה. הפרופסור

 רוזי את ראה לא אחד אף רבים חודשים במשך
ב דיירים שניים־שלושה ורק ביחד, והפרופסור

 כי פיתאום גילו דויד במיגדלי הקומה אותה
 בחושך, רק אבל רוזי, את רואה דווקא הפרופסור

לדירתה. מגיע כשהוא בלילה, מאוחר
 לא רומאן שככה אמרו משפשפי־הידיים כל
 במחשכים, רק מתראים הם ואם להימשך. יכול
ייגמר. זה או־טו־טו שהנה סימן
 הם אומנם בארץ בשבילכם. חדשות לי יש אז

ממי האפלה בלונדון, אבל בחושך, רק מתראים
 היום. במשך גם ביחד להיות בעיה להם אין לא,

 ב־ בלונדון אותם ראו אנשים וכמה כמה עובדה,
 וטו־ שמחים כשהם וברחוב, ובתיאטרון מיסעדות
בי־לבב.

נשלם. ולא תם לא זה לכם, תדעו אז

ג׳ינה וחבתרו־לחייס, בוכמן יוסלה
ומשמעה הולכת

ל באה היא כמובן. בחניון, נפגשו? הם ואיפה
 את להחנות בא הוא שלה. המכונית את החנות

 שלומך, מה בוקר־טוב, קטן, חיוך שלו. המכונית
 הם ועכשיו לא? למה קפה, נשתה אולי ערב־טוב,

 כמעט הם אומרת זאת נפרדים. לא כמעט כבר
 לחו״ל, פיתאום לנסוע צריך היה כשאפי נפרדו,

 גילה שגם והחליטו הבעיה על רגע חשבו הם אבל
אפי. נוסע שאליו חדל לאותו תיסע

שאולי־או־ לוהט, כל-כך שהרומאן לי אומרים
אתם־יודעים־מה. תהיה אפילו לי

אומ בטח אתם מדברים, אנחנו גילה על ואם
 בוכמן יוסלה עושה מה מעניין לעצמכם, רים

 מלטף רק מיוחד. דבר שום עושה לא הוא עכשיו.
ומש ההולכת ג׳ינה, הרוסיה חברתו־לחיים את

 שם גם סוף־סוף, אולי אז בהריון. היא כי מעה,
אתם־יודעים־מה. תהיה...
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מכונית לשכור

דיסנצייק עידו
מניות לקנות

 עם זאב וגר ארוני, נאום באים, ימים ״...הנה
ירבץ...״ גרי עם ונמר כבש

 בדרום־ עורכי־עיתונים של לכינוס נסעו הם
 ואשתו מעריב, עורך דיסנצ׳יק, עידו אמריקה.
אחרו ידיעות עורך יודקובסקי, וז*ב בתיה,

לאה. ורעייתו נות,
 שני שכרו הכינוס, של הרישמי החלק כשנגמר

ב לטיול נסעו שבועיים ובמשך מכונית, הזוגות
 ביחד, אכלו הרחוקה, היבשת של היפים נופיה
 השמועות כל את וניפצו ביחד ישנו ביחד, נהנו
ומעריב. ידיעות הגדולים, האויבים שני על

 הילטון במלון ייפגשו שוב הם ביוני 12ב־
 ת־ יוגשו שבה מפוארת בארוחת־ערב בתל־אביב,
ש העיתונים, משני עיתונאים 20ל־ עודות־גמר

שנה. בן אוניברסיטאי קורס גמרו
ש לפלבאים? לא למה אז מותר, לבוסים ואם
מנ 26 למכירה להוציא עומדת שמעריב מעתי

 ידיעות של עיתונאים שכמה שמעתי וגם יות,
 אין ״בידיעות אותן. לרכוש מתכוננים אחרונות

שול המישפחה שם שותפים. להיות סיכוי לנו
לי. אמרו טת,"

 פרס ששימעון תשמעו פיתאום אם ועכשיו,
שול ורעייתו שמיר ויצחק סוניה, ורעייתו

—--------באיי־בהמה לנופש ביחד נסעו מית
הגזמתי. שוב הנה טוב,

וידיד יודקובסקי דב
שבועיים ביחד לישון


