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)10 מעמוד (המשך
 ללמוד שרוצה למי עניין להוות בהחלט

 שהצליח מי של הראשונים הצעדים היו מה
ספ ארבעה לכתוב שלו הקאריירה בסוף
 של הפעילה בעזרתן אחת, ובעונה בעת רים

ומוכשרות. חרוצות מזכירות

כרו הידוע בהאמבורג, פאולי סנט רובע
באי ביותר הגדול המין יריד מתרכז בו בע

 חיות הצגות־מין דרך ביצאניות החל רופה,
לאח לבש ביותר, הקיצוניות לסטיות ועד

 גרביים עטו היצאניות כל אבל. בגדי רונה
 למשך הושתקו הנגינה תיבות כל שחורות,

 בריונים שאפילו ומספרים ימים, שלושה
להש היא היומית שמלאכתם מקצועיים,

 הזילו בלתי־רצוייס, לקוחות החוצה ליך
הבירה. כוס בתוך דמעה
 בשם אחד שברנש משום 1 למה זאת וכל
 ובר־ ג׳וני״, ״מינכן המכונה בורגר, ג׳וני

 ״קא־ המכונה קליטש, אווה בשם אחר, נש
 קמ״ש 200 של במהירות נסעו קווה״, ראטה

 ליד והתרסקו שלהם, גריפו האיזו במכונית
 הסרסורים מן היו השניים מינכן. העיר

 גס וכאמור, האמבורג, העיר של הגדולים
 התאבלו הלקוחות, וגם שלהם, הפועלות

אבדנם. על
 וקייס חי ראניון שדיימון ללמדכם וזאת
 ב־ לפחות אז בניו־יורק, לא אם עדיין,

האמבורג.
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מה - לש1 סינ
שפחה לכל המ
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 או לחדש אינה שמטרתם תקליטים יש

 והפיזמון, הזמר בשדה מהפיכות לעשות
ה מחצית למאזין ולספק לבדר רק אלא
 זה לסוג מחייבת. בלתי הנאה של שעה

שבתוכ הפיזמונים 14 את לשייך אפשר
 כץ. (ג׳וזי והנערה הרע הטוב, להקת נית
צור אשר גוריון) וישראל אמדורסקי בני
אחד. לתקליט יחד פו

ה של הזוהר מימי ברובם, הפיזמונים,
 בטיפול השלושים, בשנות ההוליבודי, סרט

שהצ מנור, אהוד של ישראלי ובתיקון
 של והקלילות הפשטות על לשמור ליח

 סכנה כל אין אמנם בתרגומים. גם המקור
 או ג׳ולסון אל את ישכיחו אלה שגירסות

להת סיבה כל אין אולם קאנטור, אדי
גוריון ישראל מזמר בה הדרך על לונן
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והנערה הרע הטוב,
נעימה חווייה

 תינוקת פני עם יחד השלושה או סוד על
 שלי הבית על לדבר שלא פייס), (בייבי
ש כפי נעימה, חווייה ממש שהוא ושלך

וג׳וזי. בני מפי מצטייר הוא
 פיזמו־ ארבעה שכתב קראום, שמוליק

ל הוא גם להיכנס הצליח לתוכנית, נים
 ופשוטים, סימפטיים שיריו הדברים, רוח

אותם. הסובבים כמו בדיוק
 רזה קצת לעתים נשמע הליווי אמנם

 תמיד אינו בימה, להופעת שמספיק (מה
הקו בין המשקל ושיווי לתקליט) מספיק

 אבל אידיאלי, תמיד אינו בהקלטה לות
בהח שמסוגל נעים תקליט זה בסך־הכל,

 המאפיין המרומם, הרוח במצב להדביק לט
המבצעים. שלושת את
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