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 ונו ״רוקחים
מהנה!״ וחם ־

 נעמיס חוב..נמה את ..חותניס
ואשון?״ מקום בסכין!״ שוי

 לשיר המילים מחברת תמלילנית, אור, שימרית
 בתחרות שירים שני ושל באירוויזיון, שזכח ״הללוייה״,

 במח גבר מסתובבת לאירוויזיון, השנה שיסע השיר על
העולם. כל על כועסת באדמה, כשראשה שבועות

___? ך7 מפריע מה ,שימרית
ש לאלה שנותנים אותי מרגיז אגיד״לך"! מה~אד~

 שלו, מהסיבות אחד כל בחוץ־לארץ, שנים יושבים
באירוויזיון. שישתתף השיר על בתחרות להשתתף
 לכותבים שיש היחידה ההודמנות קטנה, כך כל הארץ

 אז האירוויזיון. של הצינור דרך היא החוצה לפרוץ פה
 בתחרות? להשתתף פה גרים שלא לאלה שיתנו למה
? מהפה לחם לנו לקחת להם שיתנו לחה

 ב־ גרים לא לאירוויזיון בתחרות מהמשתתפים שליש
 את פה. שיושבים מאלה ההזדמנות את וגוזלים ארץ,

 חדווה או קלינגר יאיר או לוי שוקי אס יקרה מה יודעת
 לארץ. ייכנס לא הכסף ? יזכו היינ-ברג מיכל או עמרני

 איפה יודע השד או לפאריס או ללוס־אנג׳לס ילך הוא
 כבר בארץ היו שלא האלה הישראלים כל גרים, שהם
! שנים עשר

 מנסים קלינגר ויאיר לוי ששוקי יודעת אישית אני
 ולוכסמבורג, מונאקו דרך לאיתויזיון להיכנס שנים כבר

 פרייא״ תפסו שהם חושבים, הם מה אז נדחים. ושיריהם
 להם מחפשים דרכנו? טרמפ לתפוס מנסים הם מה ריס?

? ולא־הוגן קל קרש־קפיצה
 םוכרית איזו ויש ת׳תחת, קורעים פה, חיים אנחנו
 למה אותה? לנו שיקחו למה אז אירוויזיון, שנקראת
 למדינת־ מיסים משלמים לא שנים שכבר בכאלו להתחלק
 את שולחים רק פה, לבקר טורחים לא שאפילו ישראל,

7 הדואר דרך הטייפים
 בשנה היתה היא איפה עמרני, חדווה את תשאלי

 הגיעה לא היא אז לאירוויזיון, תחרות היתה לא ? שעברה
 ילדה, שהיא להיות יכול טוב, ? תינוקת ילדה היא !לארץ
 תקליטים. מוציאה לא היא למה אותה תשאלי אבל
? לפסטיבל מפסטיבל באה היא למה

 ישתתפו לא פיק צביקה של ששירים הוגן לא זה
 בלוס־אנג׳לס, שגר לוי, שוקי אחד של ושירים בתחרות,
 כן בכלל, מיהו יודע. לא אחד אף החדש ושהמדור
ישתתפו.

!פייר לא פשוט !פייר לא פשוט זה

אומ כאסח, עלייך יורדים עמדני, חדוה •
 טרמפ לתפוס מנסה שאתה יורדת, שאת רים
ה השוק אל דרכו להגיע כדי האירוויזיון עד

 הזדמגות גוזלת שאת אותך מאשימים אירופי.
 לך יש מה מקומיים. זמרים של מפיהם ודחם

ץ זה על להגיד
 !הנשמה על לי גומרים בסכין, שלי הלב את חותכים

 הישראליים האמנים את אחת יד אצבעות על לספור אפשר
בינלאו בתחרות להתמודד ושיכולים בארץ, המתגוררים

!המתאימים הכישורים אין אחד לאף ממני. חוץ מיות,
 חביבי עובר הפל להקת ממני? רוצים מה מזור חוץ

 כבר היה ושלא יורד, שהוא לוי, שוקי של שיר שרה
!בארץ שנים עשר

 גר לא לנון ג׳ון ? פה שעושים הזת העניין מה ובכלל,
 כולם ? אמריקאי שהוא חשב, מישהו מה אז ? באמריקה

 ישראלית. שאני יודעים שכולם כמו אנגלי, שהוא ידעו
 שאני רוצים, הם מה צרות־עין! סתם וקטנוני, מגוחך זה

 לפני ששנה בישראל, בית לי שיש ניירות להם אראה
 לראות רוצים ? בישראל פעמים שמונה ביקרתי שילדתי

? הפספורט את
 ולא מהארץ, יצאתי לא 26 גיל שעד אשמה אני מה,
אתו? להתחתן בשביל ישראלי בחור מצאתי
 הוא דנהוף. דדלי שמו אמריקאי. לבחור נשואה אני
 אי- בלוס־אנג׳לס. היהודית הקהילה מראשי ואחד רופא,
 רוצים, הס מה אז בישראל. לגור אותו להביא אפשר

 בתחרות להשתתף בשביל אתגרש שאני צרי־העין, כל
7 האירוויזיון על

 טענו בתל״אביב שעבר בשבוע שהסתובבו הסקוטים
 הנודע הזמר גם הסתתר שלהם האוהדים אלפי שבין
 גלי את ראו פשוט שהם חושבת אני סטיוארט. רוד

 את תשאלו אם בי סטיוארט. רוד שהיא וחשבו עטרי,
 תגיד היא קצוץ, בשיער נראית היא איך עטרי גלי

סטיוארט. רוד כמו :וחלק חד לכם
ז לבם תגיד היא מה מזה חוץ
 קיית הומרת את מחקה שאני שטוען שמי חושבת אני

 לי. לקפוץ יכול אתמול עד שלך שלי החדש בשיר בוש
 לי איכפת מה ובי״ת, אותה, מחקה לא אני אל״ף, כי,

!בשבילי טובה מספיק היא ? אותה מחקה שאני שיחשבו
 שלך שהאמרגן זה על חושבת את ומה •

 נגרו הגשת שאת חושב צח, שלמה לשעכר,
 מצליחה ורכש׳׳ ״הלב שלהקת מפני תכיעה
לופטיןץ לאה החדשה, הסולנית עם בלעדיך

 אמרתי לא שלי בחיים אני רוצה. שהוא מה שיחשוב
 אני אז שאמרתי, אומרת את כבר אס אבל כזה, דבר
 ונראה איחויזיון, תחרות. ויש בשטח, עובדות. יש :אגיד

בילעדי! יצליחו הם אס
ה כתחרות משתתפת לא את ודמה •
ץ שנה
 אח לקחת אפשר לדעתך, פעמים, כמה באמת, נו,
7 הראשון המקום

ישי שרית


