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 הולדת? יום ? מילה ברית ל מצווה בת
מחדל? חשוב אורח

 היוקרתית, הסינית המסעדה הזהב, ברווז
 ללקוחותיה. חדש שירות לאחרונה מגישה

 איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן במסעדה
 ומעודנת. אקסקלוסיבית באוירה
 המסעדה של המיומן הצוות
ייעוץ העשיר מנסיונו יתרום

וההפתעות. הקישוטים התפריט, לגבי
מלוטש, מגע לאירוע להעניק כדי הכל,

 הלקוחות לקהל כיאה ומהודר מקורי
הזהב. ברווז של

 491873 להתקשר נא לפרטים
> 19.00־24.00,.וו00ו־5.00בשעות <

ז' / ^
( .0110 0 0 1 0 £ _1ד1£ 4

פרימיטיבי...״ הייתי י,.פעם—1
 )29 מעמוד (המשך

 עלי חולות שהן הגילים, מכל ונשים
 לי ושולחות מיכתבים לי וכותבות
מתנות.

 כי בולשיט, לא שאני מוכיח רק זה
 עושים בשטח. תכלס זה לי שקורה מה
 לא זה קרדיט. קצת לי שיתנו עוול. לי

 ואם ישראל, במדינת חי אני פייר.
 לי והיתה בטלוויזיה הופעתי בפאריס
 גם אותי יראו שלא למה גדולה הצלחה

כאן?
 היתה שם וגם בניו־יורק גם הופעתי

 התיקשורת בארץ כאן רק הצלחה. לי
 המצב אלבז. בני בשם מעוניינת לא

 מעריצות יש לאבסורד. עד הגיע שלי
 ומבקשות ולטלוויזיה לרדיו שכותבות

 לא אפילו בדרר־כלל שם. אופיע שאני
להן. עונים

המע לכל וסבלנות כוח גם צריך
 ועד מהבוקר אלי שמתקשרות ריצות

 אפילו יש המאוחרות. שעות־הלילה
 לי שאומרות מכיר, לא שאני בחורות
 לא ואני במיטה, איתן שהייתי בטלפון

 שאגי קורה מדבר. אני מי עם יודע
 רק זה תמיד. לא אותן. לפגוש הולד

מרגיש ואני לעניין מרברת כשבחורה
סטירהסבלוף. לא שהיא

נשואה לאשה
 עם אחד. דבר יודעת דליה שתי

לפע הביתה חוזר לא שאני זה כל 1\
 היא דבר. של בסופו אליה אחזור מים,

שלי. הראש את ומכירה אותי מבינה
 יכול ואני אותה מעריו מאוד אני

 מתחשבת שהיא זה על 10 ציון לה לתת
 הסיבות אחת גם זו עלי. לוחצת ולא בי

 כבר נשוי אני יציבים. שלנו שהנישואין
שנים. שש

 שמטלפנות נשואות נשים הרבה יש
 נשואה. באשה נוגע לא אני אבל אלי,
רוצה לא שאני וכמו נשוי בעצמי אני

 אבל יפה, העניין את לגמור כלל
 מתחילות הן ואז מצליח לא זה לפעמים
 כשהן אבל הגב, מאחורי ללכלך
שלהן. האלוהים אני אותי פוגשות

 ״מיוחמות ^
טבע" ^

 עם יוצא לא אני אחת עם6 ף
 זה הזיון אצלי זיון. בשביל בחורה

 תמיד זה יוצא וכשזה האחרון, הדבר
 אומרים נכונה. הכי ובדרך הנכון, בזמן

אמנות. ממש זה הזיון שאצלי
 יש הישראליות. בבחורות גא לא אני
 חכמות, כל־כך יפות, כל־כך שהן כאלה
 הן מישהו להשכיב רוצות כשהן אבל

 עצמן, את ומשפילות לתת־רמה יורדות
עצמי. כבוד שום בלי

 טבע״. ״מיוחמות קורא אני לכאלו
 וחבל מדי יותר רודפות הן דעתי לפי
 לחזר צ׳אנס לגבר נותנות לא ככה. שזה

מתנפלות. ישר אחריהן,
נעי כל־כך לא מיקרים גם לי קרו

 שהיתה יפהפיה בחורה עם כמו מים,
 כמה איתה יצאתי מוכרת. דוגמנית
 אמרתי מסויימת תקופה אחרי פעמים.

 הקשרים את להפסיק רוצה שאני לה
 אליה, להתקשר מתחיל אני כי איתה,

 עם נשוי אדם אני כי טוב, לא וזה
חם. בית לי ויש ילדים, שלושה

 בסוף. ניפגע ששנינו לה הסברתי
 שלא ואמרה זה את קיבלה לא היא

 עלי. לוותר מוכנה לא והיא לה איכפת
מצב. בכל אותי רוצה היא

 פעמים כמה עוד לה להסביר ניסיתי
 יעזור, לא שזה וכשהבנתי בעדינות
 הסתגרה לדיכאון, נכנסה היא נעלמתי.

 הימים באחד שבועיים. אכלה ולא בבית
 תבוא לא ״אם ואמרה: אלי טילפנה
 תוכל פעם. אף אותי תראה לא עכשיו,

שלי.' להלוויה רק לבוא
אבל רצינית, היא אם ידעתי לא

 שנינו ואז לשיחות להאזין אשתי
צוחקים.
 ,15ו־ 14 בנות קטינות, הרבה

 בבירור לי ואומרות איתי מתקשרות
 הראשון הגבר שאהיה רוצות שהן

 הבתולות עם הולך לא אני שלהן.
 עם למיטה שנכנסתי קרה אבל האלה,
 אותי. הפתיעה והיא ידעתי ולא מישהי

לעשות? מה אז
 למיטה, נכנסת מתפשטת, בחורה

 מדובר, במה שיודעת בחורה כל כמו
 כל־ לא וזה בתולה שהיא מגלה אני ואז
 לא לפעמים. מצטער ואני לי נוח כך

 לגברים אם עצמי את שואל אני פעם
 בקצב ועוד כאלה, דברים קורים אחרים

כזה.
 הגברים, בין מעריצים הרבה לי אין

 נשואים אנשים או שהומואים קרה אבל
 אלי טילפן שגבר קרה אלי. נטפלו
 שלי מעריצה שאשתו בטלפון לי וסיפר
 ועם איתו שאשתתף מעוניין והוא

 אחרים קטנה', ,חגיגה באיזו אשתו
,אורגיה׳. פשוט אומרים
 כאלה. באירועים משתתף לא אני

 שאני מסביר אני אלי שפונים מי לכל
 מדובר אם נשואות. נשים עם שוכב לא

 אני לפעמים מישהו, של בחברה
תמיד. לא גם מסכים,
 שאני יודעים ההומואים כל היום

 בכל שמנסים כאלה יש אנטי־הומואים.
 קשוחה קצת בצורה מדבר אני ואז זאת
 זה אולי כאן. שעד מבין הומו אותו ואז

 קיבלו פעם אבל אלים, קצת נשמע
ממני, מכות־רצח הומואים ארבעה

 גשואות ״לא
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 בתל־אביב, בבית־קפה קרה ה ¥
 הומו, שהוא מוכר, אמרגן כשאיזה (

 אלי פנה הוא איתי. להתחיל ניסה
שאני לו אמרתי נשית. בצורת־דיבור

במיטה(בבית) אלבז
ידעתי...״ ולא מישהי עם למיטה ״נכנסתי

 לגעת רוצה לא אני באשתי, שיגעו
 מיקרים לי קרו אמנם באשת־איש.

 ואז, למיטה כמעט אשה עם שהגעתי
 נתתי נשואה, אשה שהיא לי כשנודע

לבעלה. אותה ושלחתי סטירה לה
 אתה הקטינות. עם בעייה לי יש
 או 18 בת שנראית בחורה עם יוצא
 ופנים ומפותח יפה גוף לה יש יותר.

 בת שהיא לך נודע ופתאום מאופרות
לפלונטר. נכנס אתה ואז ,14

 אותי שאוהבות בחורות הרבה יש
 את שואל אני אותן. מכיר לא ואני

בעו יפה הכי לא אני הרי למה? עצמי:
 לה שיש ואומרת מטלפנת אחת לם.

 השירים את אוהבת ושהיא שלי תמונה
 כאלה אפילו ויש עצב, בהם יש כי שלי,

בטלפון. ומאוננות איתי שמתקשרות
 אומר אני בחורה. שום משלה לא אני
 שלא כדי באושר. נשוי שאני לכולן
 להן: אומר אני לעתיד תוכניות יעשו
 לא ביחד, בכיף נהיה בואי רוצה, ״את
מזה.״ יותר

 איתן הולך כשאני אז? קורה ומה
 איתי להיות רוצות הן שלוש או פעמיים

 להיפטר שקשה כאלה יש פעם. 20 עוד
בדרך־ מנסה אני נדבקות. ממש מהן,

 כדי משותפת, חברה אליה שלחתי
 הלכתי לא איתה. קורה מה שתראה

 זה על שתתפוס רציתי לא כי אליה,
 שתתאבד עלי תאיים פעם ובכל טרמפ

לחץ. תחת אבוא ואז
 אלי טילפנה אליה, שהלכה הידידה,
 חתכה באמת שהיא ואמרה בהיסטריה

 לשם נסעתי הוורידים. את לעצמה
 הלכתי לא אותה. להרגיע וניסיתי

 שתבין רציתי כי לבית־חולים, איתה
 בצורה אבל לי, איכפת כל־כר שלא

רע־לב. להיראות רציתי לא גם עדינה.
 בשלב איכשהו. נגמר זה בסוף
להט מתחילים קורים כאלה שדברים

כלל. בדרך אשתי את ריד
 ״הגיגה
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 ומי לאשתי מטלסנות חררות ^
 עם רומאן מנהל שאני ספרות *■>

 שאני יודעת אשתי בניין. באותו שכנה
 רווקות עם רק אבל בחורות, עם הולך

 אשה היא דיברו שעליה והשכנה
נשואה.

לי נותנת בבית, כשאני לפעמים,

 שלהבא וביקשתי שלו מהסטייל לא
אחרת. בצורה אלי יפנה
 שוב הוא אחרת ובפעם עזר לא זה
 ־באותו ושוב הצורה, באותה אלי פנה

 חבר׳ה כמה עם ישבתי שבו בית־קפה,
 עלא־כיפק. גבר שאני שידעו מרמלה,
 לתל- מרמלה הגעתי תקופה באותה

לגמרי. פרימיטיבי והייתי אביב
 בראש קוקה־קולה בקבוק לו דפקתי
 שהיו ההומואים לשלושת והרבצתי

 אבל אלים קצת אולי נשמע זה איתו.
 נשים לא כללים: לפי שחי בחור אני

הומואים. ולא נשואות
 מרחוק שלהם חבר להיות יכול אני
 שולחן, באותו איתם לשבת ואפילו

הזה. בנושא נוקשה מאור אני אבל
 הומואים, שהם נחמדים אנשים יש

 שלהם הבעייה בעולם־הבידור. בייחוד
שמסבי ולמרות גבול, להם שאין היא
 ומנסים מתייאשים לא הם יפה להם רים
ושוב. שוב

 ולא שלהם בחיים מתערב לא אני
 בחיי־המין עושים אנשים מה לי איכפת
 אותי שיעזבו רוצה רק אני שלהם.
 כל עם בלגאן מספיק לי יש בשקט.

סביבי. שמסתובבות הבחורות
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