
בו לפנות שלוש בשעהאורגיה? אין מה,
הפור נובקוי נואשו קר

 חיש נרדמו בשמיכות שהצטיידו המאושרים אכזיב. מדינת אדמת
מצינת מיקלט מצאו שמשמאל, בתמונה הזוג דוגמת האחרים קל,
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 ומאב־ אכזיב אל המכוניות שיירת חזרה.
 בערב עשר בשעה באורכן. התחרו זיב
איש, אלפים כששת במקום היו

 איינשטיין, אריק הימים, אחרית להקת
 אושיק רובינא, אילנה העמרנים, צמד
 בזה הקהל את הלהיבו גלעדי, מוטי לוי,
טופז. דוד הערב את כשמנחה זה, אחר

 אלי אכזיב, מדינת נשיא של הופעתו
 פעם והופסקה דקות שתי רק ארכה אביב,
 מקהל הבמה על אבן זריקת על־ידי אחת

 ידע, לא שהקהל מה המשולהב. ההמונים
 בוקר אותו בילה שאביבי העובדה היתד,

 נגדו עמד שם בבית־המשפט, שעות 4
הפסטיבל. לקיום מניעה צו

 כשנסתיימו בוקר, לפנות 2.30 בשעה
 לאורגייה. הדרישות התחזקו ההופעות,

 מביתם, נעלמו רינה ואשתו אביבי אלי
 המחפשים כל של מזימותיהם את סיכלו

שעשועי־אכזיב.
במ מתקיים לא דבר איננו, וכשהנשיא

 לאורגייה שעות של המתנה לאחר דינתו.
 ומאות הביתה, אלפים פנו נתקיימה, שלא

 וקיבלו החצץ אבני על שמיכות פרשו
עצומות. בעיניים הבוקר את

אחת

 מעניק המחלפות בעל הזמר
 ל־ מיוגע בפרצוף צדדי חיבוק
המחסומים. את שעברה המעריצות

אורגייה!״ רוצים הביתה! רוצים א
מדינת־אכזיב. ברחבי המונים צעקו

 וכל המיבטאים בכל נשמעו הצעקות
 בני אלפי של מפיותיהם ובקעו הטונים

 שישי ביום שנכחו משולהבים תישהורת
 לחזות אמנם באו הם בפסטיבאל־אכזיב.

 ישראליים, צמרת אמני של בהופעותיהם
באורגייה. לסיים קיוו ליבם בסתר אך

 ציינו הרחב, לקהל שנמכרו הכרט־סים
 כבר אך בערב, כעשר הפתיחה שעת את

 מכוניות הראשונים. הופיעו וחצי, בשבע
 למדינה צפונה, נהרו הארץ קצווי מכל

ישיבה. מקום לתפוס חוקים, בה שאין
תנו פקקי נוצרו הכביש, על בינתיים,

 מקומות מצאו שלא מכוניות מרוב עה
 בצידי חנה סבלנותו, שפקעה מי כל חניה.

 התנועה לשוטרי עבודה הכין הכביש,
רפורטים. בחלוקת שהחלו
מקו מצאו שלא לאחר מהנהגים, רבים

ונסעו אחורה ההגה את סובבו חניה, מות

וזמר־ מימין) (שלישית אידווה נעמי הבוהמה אשתאכזיב מדינת
 בחבורת מוקפים כשהם (לידה), פיק צביקה הקצב

 כתוב שלט מאחוריהם אביבי. אלי על־ידי שנערך הפסטיבל צופי מקרב שהתקבצה אוהדים
 ואמנים. זמרים מופעי של פסטיבל מציגה אכזיב מדינת כי המודיע מה, משוס באנגלית

אמנים. הופעות רק היו במקום התאכזב. אביבי, אלי נוסח המונית לאורגיה שציפה הקהל


