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 השחנת. זה רנתע
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 לשולחן, אותך יצרפו
 בו, היושבים עם הכרה
 כאילו שיחה, ביניכם פתח
שנים. עשר כבר

 ליד פנוי מקום אין אם
לע או לשבת תוכל תמיד חנות,

 להחזיק היפהפה, הבר מאחורי מוד
 ולהת- גדולה בירה כוס בידך
 ליד נמצא הבר החבר׳ה. עם גודד

 שהחב- לכל לב ושמתי הכנימה,
במע להצטופף נהנים ממש ר׳ה
 שם למצוא תוכל תמיד הצר. בר

שע מהבוהמה, מוכרים טיפוסים
 ב־ קרובות לעיתים קוראים ליהם

בחברתם. ולהסתופף טודי־הרכילזת,
 מגיעים ידועים תמרים שחקנים

 המאוחרות בשעות בדרך־כלל הנה
תוכל הופעות. אחרי הלילה, של

 בש־ מאוחרת, לידה שעת ך
 תל- העיר תושבי שרוב עה ^

מס שנתם, את נמים כבר אביב
 ליד ציפורי-לילה מאות תופפים

ל וסמתינים יסהפיד. אר״נובו דלת
 היום שהוא המקום אל דרכה, היכנס

שזוכים המאושרים בעיר. ת! הכי

 אלה להתחכך נהנים פנימה להיכנס
 ממתינים זכו שלא אותם באלה.
ה שיתמזל עד בסבלנות, בחח

 והם מקומו, על יותר ומישהו פזל
 לחבריהם: למחרת לומר יוכלו

 הכי־מדליק במקום אתמול .ביליתי
 בהמיסבאה.״ הייתי בתל־אביב,

מו- בעבר ידעה תל־אביב העיר
24.00 בשעה

עומדים פנימה, נדחסים צעירים

 המקום חצות, שעת
 מקום. אפס עד צפוף

כשכוסות במעברים

ב להמתין הנכנסים יכולים לפעמים בידיהם. בירה
 את לעזוב ולא שעתיים במשך בצפיפות עמידה
שם. להיות העיקר ועומדים. משלמים פשוט המקום.

 חנוך, שלום הזמר את כאן למצוא
 החביב המועדון מן לכאן שעבר
לי דני הזמרים את שבלול, עליו,

 אלאל, קורץ בולקא, עירית טאני.
 ברקן, ויהודה גפן אייל השחקנים

 שחקני־הכדורסל דוגמניות־צמרת,
תל־אביב. מכבי של

אורנה גבריאלוב, מיקי המלחין

 משכו לאופנה, שהפכו עדונים
 כשהתעייף הבוהמה. את אליהם

למ והלך הקהל אותם נטש מהם,
במקו שנפתח אחר, מקום צוא
מו.

 הלא בעבר להיזכר צורך אין
דר שבתחילת בקולוסיאום, רחוק

 של חיי־הלילה את לכבוש איים כו
 והפפורנד שהיפים עד תל-אביב,

וה חיש-מהר, ממנו התעייפו מים
צעי בעיקר אליו מושך הוא יום
 קשה לא חזקות. אוזניים עם רים

תי שליד פאב ברוטשילד להיזכר
ה בשעות שכבר תבימח, אטרון

 היה אפשר אי הערב של מוקדמות
 ד דיצה, בקפה סיכה, בו להכניס

ה פינתי את לשכוח אפשר איך
ידוע.

 עצמו את שמכבד מי כל היום,
למיסבאה. הולך
מפורסם קליק אותו היה מה
הכי למקום הזה המקום את שהפך
 מר שם אין בתל-אביבז מדליק

 מחרישת-אוד מודרנית סיקת-דיסקו
ריקודי שם רוקדים לא ניים,

רוקאנ׳רול.
 המסבאה עצמו: במקום נתחיל

 הפי שנקראה מיסעדה בעבר היה
עשי ורק העליזה) (הקדירה קסרול

 המחירים בגלל שם, לאכול יכלו רים
 שבוע במשך אחר־כך, הגבוהים.

נירוונה המקום היה קצר, אחד
תן.1 אייבי של הודית

שטי בטוב־טעם. מרוהט המקום
 טובה. תאורה מקיר־אל-קיר, חים
 יכול הפינתי בשולחן שיושב מי

 בפינה הנעשה אל ממנו להשקיף
בפי התחתון, במיפלם השנייה.

 שעליהן כורסות־עור, מוצבות נות
 היא ההרגשה שלווה. לתפוס אפשר

 סלון בתוך בעצם נמצא אתה כי
בירה. כוס על ביתי,
בצפיפות תלויות הקירות על

פילו שלומי המקום, של הבוסים שני ל 11
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 :משמאל בתמונה בצעירות. מוקפים כשהם מקומות־ישיבח, מחוסר גות
בקון. דבורה את להרים מנסת בג׳ודו, ישראל אלוף שהוא טל, יעקב

—

בשעות המיסבאה 21.00 בשעה
 השולחנות ריק, עדיין המקום הערב. של המוקדמות

 ליד מקומות תופסים המבלים ראשוני ורק מיותמים
להשקיף יוכלו משם העליון, שבמיפלס השולחנות

 המגיעים הראשונים מסביב. הנעשה על הערב בהמשך
 הקטנות השעות עד מקומם אח בדרך־כלל עוזבים לא
 של הודית מיסעדה פעם היתה המיסבאה הלילה. של

 היום ימים. שבוע בדיוק מעמד שהחזיקה נתן, אייבי
סיכה. במקום לדחוס ואי־אפשר פופולארי המקום הפו

 אמנים של וצילומים תמונות רבח
 וכוכבי-קול- חהווה של מפורסמים

 לזכד מתחת גם העבר. של נוע
 יכול אתה השולחנות שעל כיות

 מצולמות בגלויות מבט להעיף
 מוצב העליון במפלס עתיקות.
 בעל כל לנגן יכול שעליו פסנתר,

מכי כולם כאן מתאים. מצב-רוח
תמיד — לא ואם כולם. את רים


