
ר 8־ ף* א  השחור היום היה 1978 בינו
 פינתי, קפה הישראלית. הבוהמה של 1 י

 ובורסת השבוע אמצע של מאמנים מיפגש
 בצהריים, שישי יום של והרכילות המסיבות

 תימרות אלא ממנו נותר ולא •באש עלה
מפוחמים. •ושרידים עשן

 בצהרי •לשבת כדרכם, שבאו, אמנים
 עמדו משומש, •שולחנות ליד ולהתבטל יום

מול שהוקמו המחסומים נופח המומים

 אברהם, העברי, השם בעל הערבי הפועל
ואפר. עפר הפך שמקום־עבודתו האמין לא

 אומנם אם •להשיב ידע לא סגן אדון
 אותו. ימכור או שלו בית־׳הקפה את יחדש

 פינתי, קפד. להגיב. מכדי המום היה הוא
 פריישמן־דיזנגוף, הרחובות בפינת השוכן

 תל־אביב, של הראשונים מבתי־הקפה אחד
 ביאליק נחומן חיים על-ידי •לו ניתן ששמו

שיי־ ללוות הפלמ״ח חיילי יצאו ושממנו

מרכז שנשרו אחרי חורשים
 ומנר ־ שוב נכחח הנא האומנים,

ישראל רח׳1[ התקבצו השלם קצות
 הקפה, בעל כגן, מר המפריח. בי׳ת-הקפה

 כמסרבים במקום ניצבו הנאמנה, ואשתו
 הוותיקה המלצרית עיניהם. למראה להאמין

 זו שיר, לכבודה כתב בשן שיגאל לאה,
 עם הולך מי של הסודות כל את •שידעה

 להגיד מותר ולמי מי עם מדבר לא ומי מי
 בטלפון הודעות מוסרת ושהייתה זו מה,

מח הבכורה, הצגות לכל הזמנות ומקפלת
דימעה. בשקט תה

חודשים. לכמה נסגר לירושלים, רות
 הברת־ אך היום עד .נמצאו לא המציתים

ה וביום בעל־המקום- את פיצתה הביטוח
 קפה .נפתח ושימחה, ואורה האחרון, שישי
מחדש. חגיגי באופן פינתי

 עם •אמהות אותו: מילא קהל !אותו
 ייקים וזקנות, זקנים ותינוקות, עגלות

שחק זמרים, אמנים, והמהמה. בצהריים
אי־אפשר. אלה בלי וחתיכות, אמרגנים נים,

 המפורסם וארון־העוגות רפרודוקציות, ניתלו הקירות על פומפר. רובר הרקדן בחברת
ויפה. צעירה מלצרית תפסה מקומה ואת נראתה, לא לאה הוותיקה המלצרית גם נעלם.
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לוי,

ש גורליצקי, אילי השחקן
 בבורסה, לעסוק השנה בחר

לוי, אושיק הזמר של אשתו
וקובי מיק׳

שש ביום מחדש נפגשו

 המלחין, ואושרת האופנאית אמדורסקי
בעבר, פינתי של קבועים תושבים שני

לפינתי. התגעגעה כי סיפרה מיקי י.
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גילו. את הסגיר האפור זקנו ושתיים. ארבעים


