
שפת־הים ,ל
ן לא זה בציבור ירה מ

 שלי,״ הסיגנון בדיוק י■ {!
 ישב כאשר פיק, צביקד, הזמר זמר

 שר אשר סיני אריק לזמר האזין
 בדרך שלו, האחרון הלהיט זת

 אליו. מצטרף הקהל כשכל !כורכר,
 אנד רוק של קצב קצת ״חסר

 אמר כספי,״ מתי של בשירים ול
 שמע כאשר אקשטיין, גרי ;זמר

 זה איך שירו, את שר כספי !ת
מעז. אחד וכוכב
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רמתיים. באיזור בכפר עימו להתגורר עברה חודשים, כמה של פרידה אחרי בעלה
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 שהרומן אף על לה. שיש הזדמנות בכל לארץ ובאה ■1 1111111 #111 111 111

עצובה. נראית לא היא הסתיים, ברנר דיויד האמריקאי הבדרן עם שלה הארוך
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 מו־ פתחו כספי ומתי סיני אריק
 לע־ האסם. בשם חדש :דון־לילה

 הזמרים כל הוזמנו הפתיחה יב
 ידועים. והפחות ;ידועים

 למלון שמתחת חוף־הים אל
בר, קודם שהיה במקום ;ילטון,

פיק. צביקה לזמר מעריצה מגישהלכוכב פרחים
 בחיוך מקבל סיני אריק ;משמאל

לה. אמר קרובות,״ לעיתים ״תבואי למקום. שבאה עטרי גלי את

 כדי התל־אביבית הבוהמה נהרה
 ערימות האסם. את מקרוב לבחון

הג האולם את מילאו חציר של
ב שררה כפר של ואווירה דול,

מקום.
 כל הבמה, על עלו ומתי אריק

הלהי מן כמה ושרו בתורו, אחד
 כשהקהל שלהם, המפורסמים טים

 שר אריק בשירה. אליהם מצטרף
 שכאשר וסיפר השיקמיס, גן את
 על־ידי זה בשיר נבחן 14 בן היה

ש לי אמרו הם ״אז הרדיו. אנשי
 שצריך. כמו השיר את שר אינני
 נמצא והוא אותו׳ הקלטתי היום

 רוצה אני שלי. החדש בתקליט
 שתראו כדי לפניכם, אותו לשיר
 אותו,״ לשיר יודע זאת בכל שאני

מאזיניו. לפני התנצל
 אין בתל־אביב. משהו ״חסר

 אחרי ללכת ולאן לבלות איפה
 יהודית הזמרת אמרה הופעה,״

רביץ.
יביא הזה שהמקום מקווה ״אני

הצורל גלי על
אלי, לו. שיש הזדמנות בכל כספי

(במר ישראלי אלי השדר שולט
 מתי את בתוכניתו המשמיע כז),
הדוגמנית, אשתו עם למקום שבא

 יהיה ״זה החדש. המועדון את הסובב היפה הנוף מן התפעל בתיה,
 למתי. הבטיח הגלים," את ולראות בחורף, לכאן לבוא מאוד רומנטי

והבוהמה. האטנים את ישמש שהמקום תקווה הביע (משמאל) מתי


