
סיקח־ת
 ייעול חוש בעלות אמהות תוכלנה בקרוב

 להן לשיר במקום סרט לילדיהן לספר
 ללא הקרנה, מכונת בלי וזאת, ערש* שיר
 מסובכים. טכניים מכשירים כל וללא מסך

 פטנט המציא זריז פירסומאי :מאד פשוט
חגי לכבוד :בעולם בסוגו יחיד ישראלי

 ולרגל דיסני, וולט סרטי של היובל גות
 לישראל, 25ה־ השנה חגיגות של התערוכה

 אשר ילדים לחדרי מיוחדים טפטים ייצרו
 מסיפורי סיפור בניפרד, אחד כל יספרו,
 והחיות הדמויות. ציורי עם דיסני, סרטי

 במקום המפורסמים. בסרטים שצויירו כפי
 דק מקל האס תחזיק הספר מן לקרוא
ממי והילד הקרוב הקיר אל תכוונו בידה,

 הפלאות בארץ עליסה את ללוות יוכל טתו
 על בחדר, אצלו ופינוקיו במבי את או

הקיר.

טים תקלי

אנרכית רוח
 הוא השם, למרות קופל, אלים

 הקצב ולהקת דווקא. זכר ממין ברנש
 ובצדק, היום, נחשבת עומד הוא בראשה

 ״קצב״ לתואר הראויות המעטות לאחת
 בה והעוצמה הגבריות בשל בשמה, המשולב

 גיטרת בעזרת פזמוניה. את מגישים הם
 אלים מקפיצים נמרץ, ומתופף מהדהדת בס

המושבים. מן המאזינים את וחבורתו קופד

קופד אלים
רחוב חתול עם חרבות קרב

 שיצאו התקליטים בשני יש לכך, בנוסף
 הלימודים סוף הישראלי בשוק יחד כמעט
 מוות עד זאת ואהוב )56004 ברוס. (וורנר
ה הרוח מן משהו )46177 ברום. (וורנר

 הלהקה מנסה אותה החצופה אנארכית
 תמונה). (ראה פירסומה בדרך גם להציג

 לעולם ישו של שובו בשורת כאן יש
 העבר, מן יותר מפוקח בשטן להאבק כדי

 מטורף על בלדה צבאי: שיר קצב בליווי
 נער שאינו 18 בן על שיר ;במוסד הסגור
 קטע רוצה; הוא מה יודע ואינו גבר ואינו

 המבוסס השחור ג׳וג׳ו בשם סוחף מקצבי
 זאת באהוב זאת כל אפריקה. מקצבי על
 הלהקה עורכת השני, בתקליט מוות. עד

 חתולי חבורת בין מצלצל חרבות קרב
 שרה הפרברים; סיפור מתוך לגיטס רחוב

 אחרי לבית־הספר, געגועים שיר באירוניה
 שהלימודים הראשון בשיר כבר שהודיעה

 ולעולם הבאה לשנה הבא, לקיץ נגמרו,
מ אשכבה תרועת לצלילי והסיום, ועד.
וסו קצבי זאת ועם סרקסטי אלאמו, תור

מרשימים. התקליטים מהיתר. פחות לא ער
 ״קפה לעצמה קוראת טורנר טינה *

 מרגישה שבתקליטה השירים באחד שחור״
 אם אולם )5598 ארטיסטס (יונייטד טוב

 שחור. דינמיט יותר מזכירה היא כבר,
החטו הופעותיה את שזוכר למי לפחות

 אמנם התפשטות). (כמו סרטים בכמה פות
שבנו המדבק האירוטי הלהט מן משהו

 לאיבוד הולך זו זמרת של האישית כחותה
 עדיין אפשר כך, גם אולם בתקליטים,

 יפה, הוא שחור שלה: בבשורה להבחין
 במוסיקת- וכשמדובר שונה, הוא שחור
 שחור כנה, בזעקה הנשמה מן היוצאת קצב
האח הצבעים על עדיף גם בינתיים הוא
הע השחורים בין היא טורנר וטינה רים

יותר. דיפים


