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אנגלית? יודע מי

לבן;ד^ כפיים מחיאות
 לשיר. ג׳ונסון לסנדרה שעזר ריצ׳ארד, לבנם, כפיים
ה* רשימת את הכינה הערב, באירגון עזרה סאלי

 הוזמנו השבוע מערבי אחד ף
הדיפ המושבה אנשי כל למסיבה ^

 בפירוש כך אנגלית. הדוברים לומטית
 צבע בהרבה שעוטרה בהזמנה, הוסבר
בלבד. אנגלית לדוברי אדום:

 זה בערב לפגוש היה קשה קצת
 היה לרפואה היחיד השגריר כשגרירים.

 בני־ עם יחד שבא לואיס, 00
 מזכירים היו השאר כל מישפחתו.
ונספחות. נספחים ומזכירות,

 שבישראל. הדיפלומטית המושבה למסיבת מוזמנים
 שוחח הוא למקום. שבא היחידי השגריר היה לואיס

 מוחמד המצרית השגרירות על הממונה עם ארוכות
ושתו. המשקאות בר ליד עמדו נשותיהם בעוד בסיוני,

 שעה במשך הופיעה היא וג׳אז. בלוז
 היה כשלא השלישי, ההדרן אחרי וחצי.

 סם לעברה קרא לשיר כוח עוד לה
לחזור. חייבת את .סנדרה, לואיס:
פה!״ נמצא שלך הז׳אקט

 לסנדרה ועזר לבימה עלה לואיס
 אצל התגלה הזדמנות באותה לשיר.

באישיותו, הנסתר הצד השגריר
 לשגריר הכירו. לא כנראה שהרבה

ערב. קול יש האמריקאי

 זו במסיבה התגלו אנגלית כחברי
 של הראשון המזכיר ארחי, זדו*

 סקרסט, ופלורנם צרפת, שגרירות
הצרפ בשגרירות העיתונות נספחת

 ססיוני, מוחמד גם באו תית.
 המצרית, השגרירות על הממונה
נגואה. ואשתו
 באו והמזכירות המזכירים כל

 סנדרה הזמרת עם הכרה לעשות
אמריקאים, שירים ששרה ג׳ונסון,

1| ן \1¥\ ך ן  האמריקאי השגריר של בנו לואיס, ריצ׳ארד ד11ך
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 יכול הוא כי לריצ׳ארד, סנדרה לחשה שסיימו, אחרי באנגלית. רוסיה
בשיר. כוחו ניסה שגם אביו, לבימה עלה אחר״כן שירצה. שיר כל לבקש

 מעט לא התאכזבו הערב מארגני
 .אולי שגרירים. בו נכחו שלא מכך
אנגלית,״ יודע אינו מהשגרירים איש

 הם ״ולכן האורחים, אחד אותם ניחם
 מתקשים שאינם נציגיהם, את שלחו
זו?״ בשפה

ותאצ׳ר בג<ן נגד
 ארבע סארץ נחתו שסוע ך*

 יחדיו שחברו ברזיליים, זמרים 1 1
בישראל. ההופעה לצורך במיוחד

מנו אלוזו קיי  1979שב־ זמר הוא ו
 מסיבות לפאריס, מברזיל לגלות נאלץ

 התנכל הצבאי המישטר כי פוליטיות,
 ומאז למולדתו, שב הוא 1972ב־ לו.

בארצו. הבולטים הזמרים אחד הוא
 בראיון ואלוזו אמר 1981ב־

 אסון הם ובגין ״תאצ׳ר עיתונאי:
הצהרתו אחרי שנה כולה.״ לאנושות

 של וממשלתו פוקלנד, מילחמת פרצה
ללבנון. לפלוש החליטה מנחם

 שהוא ז׳אסאן, הוא בחבורה השני
 מאמו־ ניי הוא השלישי זמר־עם.

 מעוטר הבימה על המופיע י,0גר
 ולעתים ובמסכות, בקרניים בנוצות,
 בעירום, גופו את חושף הוא קרובות
 שהמישטרה מקווה ״אני שאמר:

צרות!״ תעשה לא הישראלית
 אלבה היא הנשית הצלע
 שכבר לשעבר, שחקנית ראמילו,

תל־אביב בחופי להשתזף הספיקה

 בדעתה עלה לא לרגע מלא. בעירום
אסור. זה שבישראל

 נגנים, 56ב־ המלווה הכבודה, כל
 גורדון. בבריכת השבוע הצטופפה

 מסיבה להם לארגן ניסו האמרגנים
 עייפים. היו הם אבל אמיתית, ברזילית

 היכרות ערכו למסיבה, באו וניי אלבה
 יגאל כמו ישראלים, זמרים כמה עם

 בא ז׳אבאן ובנזין. תיסלם אנשי בשן,
 שתה חבריו, ליד התיישב יותר, מאוחר

 שהצטופף לקהל אדישות וגילה בירה
שולחנו. ליד

 מסביר ואלוזר, קייסנו הברזילאי תזמר 1111111*1
 מפני הזחיר נשיקה, לי נתן הוא בשירו כי :|11/1\ #

אמר. כתב־אישום,' הוא .השיר בגין. ומנחם תאצ׳ר מרגרש שיביאו אסון
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 בא האופנאי, כספין, יובללילה נמו׳גוגו הם
גור־ בבריכת שנערכה למסיבה

כפפה. כשעל״ידו, משאריות שתיכנן בתילבושת דון
בואזילאים שלו

רצויים!־ תמיד והברזיליים סמבה, אוהבת .אני


