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(״שמו־ שמואל הוא השחקנים בין היחידי הרווקוידידה יק מול ש
 יותר עסוק שהיה היחידי היה גס הוא זיסמן. ליק״)

פירסס. לא הוא הצעירה הידידה של שמה את ושתיה. באכילה מאשר אהבה בחיבוקי

 עקרת־בית בורטרייט מיכל הנשים, שתי
 סילבר וענת קטנים, ילדים לשני ואם

ישבו לאמנות, סטודנטית הקומה, נמוכה

ער ובננה־ספליט אגרול סיני, ורז ^
■  הרבה מכבי כדורסלני של לחיכם בים י

 איגוד להם שחילק מהגביע־דמי יותר
ב הסתפקו שהם אומרים יש הכדורסל.

 הפועל נגד נקודות, 18 של סימלי הפרש
 הם כי גביע־המדינה, במישחק רמת־גן

 ל- ורצוצים עייפים להגיע רצו לא פשוט
בסביון. המיסחרי שבמרכז הסינית מיסעדה

צל עמוסות צלחות מעל החדר, בפינת
ברוטב עשויות ההיא־ההיא החיה עות

 בורטריים. וג׳ים סילבר לו ישבו מתקתק,
 את בעיקר שאוהבים זלילה חובבי שניהם
שלושה־ ביקשו שמהן האחרונות המנות
צלחות אלה היו פעם סיבובים. ארבעה
בננה- גלידה אננס, אחר־כך ליצ׳יס,
 ענת, העירה ״ג׳ים״, ליצ׳ים. שוב ספליט
 ״אני ״ג׳ימבד, של השיער קצוצת אשתו

 יודע, אתה פחות... קצת שאולי... מציעה
 ב־ ג׳ימבו ענה ״עזבי,״ החודש...״ בסוף

 מיין גומע כשהוא ברור, אמריקאי מיבטא
 אוריד אני אז ״עד עליו, האהוב התזה

 יותר קילו פחות קילו מזה וחוץ זה, את
.׳גביע־אירופה את להשיג לנו יפריעו לא

ה בגביע זילזלו הכדורסל אלילי
 ש- ענקי־הקומה בעליהן למראה נדהמות

ביצמא. ושתו בעונג זללו
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 יזבקגיק
8 שחוסל 8

 כל התגלו סינית זלילה חוגכי ן*
קליין! רלף מאמנם, מכבי, שחקני

 בה־ אורי המעסה דווידסקו! אריה עוזרו
 אמנון המיקצועי הוועד יושב־ראש רב!

 מחרובסקי! (״שמלוק״) ׳שמואל אבידן!
ה אחרים. הנהלה ואנשי מיזרחי שימעון
 ואנשי זה ליד זה לשבת העדיפו שחקנים
נפרדים. בשולחנות ההנהלה,

 שלא ברקוביץ, ומיקי ארואסטי מוטי
 ש־ במישחק־הגמר כל-כך מתלהבים נראו
 נלהבים נראו קודם, אחת שעה נערל
 שטבלו הבשר רצועות את כשאכלו מאוד

 הנלהב מעריצם להם שהגיש חריף, ברוטב
״ג׳והנסוך. המכונה טן-שן-םינג

 הראשונים הסינים הטבחים אחד סינג,
 מיסעדה איננה שהמיסעדה החליט בארץ,

 ציבוריות. התחייבויות ממלאת אינה אם
 לקבוצת והעניק כדורסל, ערב אירגן הוא

 האנשים את לבחור הזכות את מכבי
 עבורם להכין השתדל גם הוא המתאימים.

ה מתהליך חלק אך מיוחד, סיני יין־מזל
 ביין הסתפקו והמובחרים נכשל, תסיסה
מקורר. מקומי

 הוא — קליין ורותי רלף של הפייבוריט
 — פרטית חברה סמנכ״לית והיא המאמן

 נמנעו שניהם אך החמוץ־מתוק. מאכלי הם
 כוסות כמה העדיף רלף ומסביאה. מזלילה

 לכמה בניגוד יין, כוסות כמה על מים
 גמר מישחק לקראת הנרגשים מחניכיו

אליפות־אירופה.
 אמר שננצח,״ ברור היה זה ״בעצם

 ״אני בקבוצה. הבולטים השחקנים אחד
 על לחזור צריך שנה כל למה מבין לא

 את לנו לתת ישר אפשר הזה. המישחק
 הקהל את לייגע ולא המצחיקים הגביעים

 אומר,״ אפילו ״אני במישחקי-אימון.״
לח ״שאפשר גבה־הקומה, חברו לו ענה
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סגנית המשמשת רותי, אשתו לידו בארוחה. גם לנוח המשיך המפסל,

 בחברה מנהל־כללי
 אחרי המיגרש. על

אלמן׳ הוא וויליאמס


