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סגירה
בפתיחה

 גאזי התפרץ במסיבה סוף ך
מת ״המישטרה רב: כעם *

 באו בצהריים היום עוד לי. נכלת
 פתחו המיסעדה, אל פקחי־תברואה

 לבן. בשר וחיפשו הפריג׳ידר את לי
 מה לבן. בשר מוכרים סטקייה בכל

 לא — במיטעדות אוכלים כולם
 דווקא ניטפלו למה לבן? בשר

 וב־ לפתוח. הספקתי לא עוד אלי?
 השימחה.״ את לי ברמשביתים

 רשומה שהמיפעדה בדיחי, בועז
 אישור לנו ״יש המשיך: שמו, על

 השעה עד פתוח המקום את להחזיק
 הלכתי הפתיחה לפני יום בלילה. 2

פו שמחר להם, והודעתי למישטרה
הסבר רעש. ויהיה העסק את תחים

 לי ענו בפתיחות. .זה שככה תי,
 לנו סוגרים למה אז בסדר. שיהיה

לא?״ ולאחרים החגיגה את

 אחת על עוגב גאזי, של חברו דושק, ״1^11111 |1 [111*1 ■י•
|1111 י - הרפתקן הוא דושק במסיבה. החתיכות /

 בבאר־ מועדון־לילה של בעליו מציל, בעבר שיהיה הבוהמה, בחוגי ידוע
מכוניות. בסחר עוסק הוא כיום מכונות־מישחק. בעיסקי ושותף שבע

זקס, אריה הפרופסור של אשתו דקם, רחלהאמא וחל
 שאותו חנן, תינוקם, את בזרועותיה מחזיקה

 גס הבוהמה: בחגיגות נסיון כבר יש זה לתינוק למסיבה. עימס הביאו
חנן. הובא בכסית, שנערכה קראום, של החדש תקליטו לכבוד למסיבה

 ב־ מחופשה עתה זה שחזרו עדנה, וחברתו, אודי
 חברו עם במקום להיפגש קבעו פאלמה־דה־מיורקה,

הסתלקו. הופיע, משלא רימון. כושי אודי, של

שנק עסק חיה המישפחה מול
 אשד, היתד, בעלת־העסק ארנציו. רא

אל היא סימה בן־דוד. סימה בשם
 כשנפטר סוציאלית. עובדת מנה,

שתי את לפרנס עליה היה בעלה

ארנצ׳ו. את פתחה והיא בנותיה,
לק השכירות, החוזה כשהסתיים

הכ שמולו, הפנוי המקום את חה
 בדי־ בועז בשם חייל כשותף ניסה
בילבד. כיועץ לקחו גאזי את חי.

 לעסק דווקא להיכנס רצה גאזי
 אך שממול. באבא מיסעדת של

 כי כשותף, לקבלו שסירבו בעליה
נכ וכך מישפחתי, הוא העסק אצלם

 ני- וחצי שנה להמישפחה. גאזי נם
 וכשזה למקום, רשיון לקבל לחמר
פ לעשות החליטו סוף־סוף, ניתן

מפוצצת. תיחה

הזה העם רה״
ויסקי כוסית

 של בנו דיין, אודי
 מרים דיין, חשה

ליפשיץ. אורי בצייר ומתבונן לחיים.
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