
הסוס מהארי וינליה רומיאו
• למ גוסטבסון שליז הראשונות מילים ך

דיין, משה היו לא לארץ, כשהגיעה דה ! ן
שלום. אפילו או זהב, של ירושלים או

וז׳ילבר ליז

הש במיבטא לומר ליז למדד. כל קודם
שהמו מפני וזה מאורסת, אני :שלה בדי
ז׳ילבר. היה שלה לעברית רה

 מזה חוץ מיוחד דבר שום בז׳ילבר ״אין
 ומסתכלת ליז מסבירה אותו,״ אוהבת שאני

לאור משקאות מגיש שהוא איך בהערצה
 יפה שליז ״זה הסוס. הארי בדיסקוטק חים

 כוס בין ז׳ילבר מצהיר חשוב,״ לא בכלל
ודי.״ אותה אוהב .אני לוזיסקי, בירה

 מתנהלת וז׳ילבר ליז בין האהבה רוב
 בדיסקוטק התחילה אפילו היא בדיסקוטקים.

 באה יליז עבד שז׳ילבר איפה בבלגיה,
בדיסקו בארץ נמשכת היא עכשיו לבלות.

 למטרה הנה הגיעה וליז הסוס, הארי טק
מיוחד. באופן זו

של האהבה אה ימשיכו שיתחתנו אחרי
ובי בשבדיה, או בספרד, בדיסקוטקים הם

 בחיבוקים פנוי רגע כל מבלים הם נתיים
מו שלמראיהם לוהטים, ומבטים ולחישות

 הדון־ז׳ואנים כל של פניהם מקינאה ריקים
בשטח.
 מפחד לא הוא איכפת. לא לז׳ילבר אבל

רוצים. שהם כמה שיסתכלו רעה. מעין
מרחוק. אבל

סר אין קוסם! להיות כ
ן דו ע *ו  צח אוזיר מלא ביפו אקרופול *

מת בארי שפרופסור עד יוונית, ומוזיקה
ומקבל חיננית, קידה ומחוזה לבמה פרץ

 רעייתו שבידי מהשרביט הראש על זבאנג
 שהוא ככה עליו משפיע הזבאנג וירה.

סאצ׳אנגה־צ׳ארלססון־טוויםם לרקוד מתחיל

הכביש על חיכו המ.צ. בירדנה גאון יהורם
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מדט המתנדבים
 ש־ אחרי אין שמעה כבר הארץ לך■
ש ירדנה מושב את הפציצו החבלנים ^

 אמני גם אותה להפציץ באו הירדן, בעמק
 ליד־ גזול ״נא״ ועשו בהתנדבות, ישראל,

 הטאראראם שכל יודע לא אחד אף אבל זנים.
האחרון. ברגע והתבטל נמעט הזה

 ציפורה הזמרת עם בעיות היו בהתחלה
לק לא שנה, לפני שהתחתנה ציפורה, אנוך.

 בהתנדבות להופיע תצטרך שהיא בחשבון חה
 דווקא היא בת. חודשיים לפני וילדה בירדנה,

 קצת היה זה אבל להתנדב, מוכנה היתח
 אי־ אבל איתה. התינוקת את לקחת מסובך
 בלי ירדנה אנשי את להשאיר היה אפשר

 לסייע שהתנדב תורג׳מן, מרקו אנוך. ציפורה
ה את לארגן צפון פיקוד של לקצין־החינוך

הפיתרון. את מצא מופע,
ל לנסוע הפרטית מזכירתו על פקד הוא
 כ־ שם ולשבת בבת־ים ציפורה של דירתה

 פנוי, טלפון הוצמד לציפורה בייבי־סיטר.
 ולשאול הביתה לצלצל רגע כל יכלה בעזרתו
הראשונה. בפעם לבד שנשארה בתה, לשלום

 היה שם להופיע צריך שהיה השני האמן
 ב־ הופיע הוא לכן קודם ערב אבל אלירן. רן

 להגיע יכולת בלי שם ונתקע — דרום־סיני
 לא ואלירן בירזנה ירד נבר הלילה לצפון.
 תורג׳מן מרקו נזכר האחרון ברגע הופיע.

בסביבה נמצא גאון שיהורם
 או שלך למוסטאנג תינף נכנס שאתה ״או
 לקחתן, צבאיים שוטרים שני לך שולח שאני

 שלתפר יזע יהורם אליו. טילפן אותך!״
 מבחינה להתאבד, כמו זה מרקו של פקודה

 בטלפון, צעק הוא הזמן,״ על ״חבל מוסרית.
 לו חיכתה ביטחון ליתר בחוץ!״ כבר ״אני

 הגיע ויהורם הדרך, בחצי הצבאית המשטרה
מלא. צבאי משמר־כבוד עם להופעה לירדנה
ביר־ להופיע להתנדב נוח היה שלא לסי

 :אנוך ציפורה
לתינוקת בייבי-סיטר

 איע־ ואריק הערב את להנחות התנדב ארנון
 שחלמתי שיר את בו לשיר התנדב שטיין

אל עשרת של למקהלה זכה הוא פראג. על
השיר. את יחד איתו שזימזמה איש, פים

 ועידוד חופש שירי עוד שרו הם איחר־כך
המדו־ לכל טוב רק רוחש כשלבבם לצ׳נים,

 שיער. מסמרי להטוטים ומלהטט סוער,
 להתקרב לא משתדל הוא ריקוד כדי תוך
 אבל ולשרביט, וירה לרעייתו מדי יותר
 הראש על לו נוחת לא נוסף דבר שום

ההופעה. סוף עד
 מוזס יעקב הפלא ילד מופיע אחריו
ש שלו, אבא לו עוזר גמישות. בתרגילי

 ועד קירקם, לו היה העולם מלחמת לפני
 כסף לו ושאין ־ לוליין, היה בגבו שנפגע
 הוא שבינתיים כך קוסם. של ציוד לקנות

המשפחה. את לפרנס לבן עוזר
 לתמיד, לארץ הגיעו מוזס וויקטור יעקב

פר בעיות ובעיקר בעיות הרבה להם ויש
 איזושהי על במיקרה יודעים אתם אם נסה.

 לקוסם לשעבר, ללוליין מתאימה עבודה
 לפי להם תודיעו פלא, לילד או ציוד בלי

יפו. אקרופול, מועדון הכתובת:
 כאלה ריקודי־עם, יש מוזם הדואו אחרי

 מצילות הנוער. מתנועת ישר הורהו!, עם
 אחת של החמודות הפנים המצב את קצת

 אפילו נחמדה היא ציפי. ששמה הרקדניות
 אירופית מזרחית יהודית שימלה בתוך

 עליה לכם מספרים היינו המאה. מתחילת
 נוספת, להופעה כל־כך מיהרה לולא יותר,

מבו מיצרך הם הו־הו שריקודי מסתבר כי
היפואיים. הלילה במועדוני קש

 גליל, ג׳קי לזמרת פנויה נשארת הבמה
 את וגם המועדון כל את בקולה הממלאת
לזורבה. עד ומגיעה הסביבה,

 אפשר המשפחה. לכל בידור בקיצור,
בייבי- ולחסוך הילדים את להביא אפילו

 קרוב להופיע להתנדב השבוע היה יכול דנה,
 התאספו שם בתל־אביב. בשפת־היס — יותר

 השנה יום את לציין כדי איש אלפים כעשרת
פופיק לצ׳כוסלובקיה. הסובייטית לפלישה

נת לא הטלוויזיה לצלמי אבל בעולם, נאים
כבמה. ששימש לקיוסק, להתקרב נו

 עם עמד המדוכא והמיעוט פזר לא דבר
נתגבר!״ ״אנו והימהם: בצד מצלמותיו


