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לי בכל לבד לישון רגיל ״אני
 והיפיוף המלוקק הזמר הזהיר לה,״

לה כדי אליו שניגשה אישה כל
 למה ולראות מקרוב, בעיניו ביט

 כובש של כזה שם לו יש בעצם
משגע. לבבות
 הדליל השיער את מרח ״הוא

 שיניו את הבליט הוא בשומן, שלו
 הוא לאוזן, מאוזן בחיוך התותבות

ש הקטנה הכרס את הסתיר לא
 מתקשה עדיין ואני מגדל, הוא

ל נכנסת אחת כל מדוע להבין
 אבל אותו. רואה כשהיא היסטריה

לא הבמה על כשהוא מרחוק, אולי

 האלה,״ הפרטים כל את רואים
ב המתמחה הנשים אחת הסבירה

בארץ. זרים כוכבים אחרי חיזור
מ ישר שבא איגלסיאס, חוליו
 אחת הופעה לתת כדי פאריס,
 כשהוא האולם, במרכז עמד בלבד,
 ולא מוכרת אשה לכל יד מושיט
 לספר לחבק, לנשק, ממהר מוכרת,

 ולרמוז שלו השינה הרגלי על
 לחדר למעלה עולה אני מעט ״עוד

 הותירה זו חגיגית הצהרה שלי.״
 כשהן באולם הנשים רוב את

לגמרי. אדישות
 מצליח הוא עולמי, זמר ״זהו
 לכן מקום, בכל רגילה לא בצורה

ש גדול כהישג זאת רואים אנו
 להופעה לארץ אותו להביא הצלחנו

 בוודאי הכרטיסים כל בלבד. אחת
ידי שנקמן, עדנה טענה ייחטפו,״

 חוליו של הישראלית־יורדת דתו
לארץ. אוחו שהביאה

 מאלפיים יותר עלה כרטיס כל
 התאכזבו הופעתו ובערב לירות,

כרטי כי כשגילו מרה האמרגנים
נחטפו. לא זאת בכל רבים סים

 השפיע. לא זה כל חוליו על אך
 כוכב כמו במלון למסיבה בא הוא

 רבות שכולן לכך המורגל בינלאומי
חסדיו. על

 בסופה כשעה. נמשכה המסיבה
 את שעזב הראשון חוליו היה

 בהחלט אך שתוי קצת — המקום
לבדו.

־;־־,;־ מעופפים פרחים
חוליו הספרדי שהזמר בעת בתל״אביב, התרבות

 הקהל הרומנטיים. שיריו את השמיע איגלסיאס
 רבים, פרחים ההופעה, כל לאורך לעברו, זרק הנלהב

שציפינו." למה מעל היתה הצופים של ״ההיסטריה

1 | ן | ' , | | | ן י ] | | | ן (מימין) פז אביבה הזמרת ועם (משמאל) עצמון ענת ■׳ךן :|
* 111111 י 1111 שנערכה המסיבה בעת הראשונה בפעם חוליו נפגש י

הצלחה. ללא אך ענת, עם גם מזלו את וניסה נערה, כל עם פלירטט הוא לכבודו.
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