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 ללגום והתבקשה ברחוב מיקרה
עליו. דעתה את ולחוות מהיין

 חרדים האנשים ,1984 של בישראל
 השמחים מן אינו ומצב־הרוח לפרנסתם

 מתי — בניחושים עסוקים הכל ביותר.
 ירקיעו ולאן הלחם מחיר יעלה ובכמה
 תצטמק כמה ועד הדלק, מחירי

המשכורת.
 שהחליטו מי היו זאת בכל אך
 לבב ישמח ומה הציבור. את לשמח

בהולה. יין ישראלי?
 כל מטמון לבאר באו שישי ביום
 המיוחד היין את לטעום היין, אוהבי

 כמים זרם היין מפאריס. שהגיע
 כי ומצאו בהנאה ממנו לגמו והטועמים

 גבינות בצד גם נפגם טעמו אין
 שהזכירה טחינה ואפילו ישראליות

 של המזרחי בצד נמצאים אנו כי לכל
הים־התיכון.

 המקום ובעל מרומם, היה מצב־הרוח
 תנועת את עצר שופל יהודה

 לצפון־ דרום מכיוון שנעו המכוניות
 מכונית, בעל כל וכיבד תל־אביב, העיר

 מהיין בלגימה מכוניתו, את שעצר
האדום. היבש

שופל, יהודה שעשה קצרה בסקירה
 כמה' ששתו האנשים כל כי העלה הוא

 כשהם הבאר את יצאו היין מן כוסות
 הודו מהם אחדים לצד. מצד מתנדנדים

למיטה. ישר אבל התנדנדו, אכן כי
 כי.קורבנות' בעיר סיפרו למחרת

 שעות לפני עין פקחו לא הבוז׳ולה
שבת. של המאוחרות הצהריים

 לעצמו להבטיח שרוצה שמי כך
 וית־ הבוז׳ולה מן ילגום שבת־מנוחה,

בערב־שבת. למיטתו נדנד
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ילדיה. עס יחד מארצות־הברית, לביקור ארצה הגיעה עליזה הבוז׳ולה.

 מסורת הם הבוז׳ולה גיגות ךץ
 יין, הוא בוזיולה פאריס. ובעיר (

 הקיץ, בחודשי נעשה שלו שהבציר
 אמצע בין רק אותו לשתות ואפשר

 אחרי ינואר. חודש וסוף נובמבר חודש
 כטעם הוא היין של טעמו ינואר חודש

פטל. מיץ
 אלה בחודשים מתהלכים בפאריס

 וצוהלים, שמחים כשהם העיר תושבי
 לבב כמשמח ידוע הבוזיולה שכן

אנוש.
 מסיבות נערכות האורות בעיר
 השתיה שהרי היין, לכבוד מיוחדות

חשוב מרכיב היא הצרפתים אצל

 צרפתי אין והבילוי. האכילה בתרבות
 מהו. הבוזיולה של טעמו יידע שלא
 ישמח עצמו את המכבד צרפתי וכל

 חיכו כשאת היין, מן מעט להתבסם
 ולחם טובות גבינות כמה גם מענגים

אמיתי. כפרי
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 רגל הרימה הדלפק, על זהבי איריס העסק בעלת תה

 טמנו ושתתה הבקבוק את החזיקה אחת ביד אחת,
בה שיש בכוס החזיקה היא השניה שביד בעוד

שופל, יהודה מאחור אנשיס. שני לעוד יין
 ובכך ברחוב התנועה את עצר יהודה לעסק. השותף

 לשניה אחת ממכונית עבר הוא פקק״תנועה. יצר
 מעוניין שהיה מי לכל יין וחילק שתיה, כוס ובידו

אמר. בשיטחה,' יותר השבת את לקבל .כדי לסעום.
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תוו־ג׳י
. המזמר

 יוצאת־דופן תל־אביבית מות ךיי
 תורגימן. בועז של דמותו היא (

 שכל כדי הרבה לעשות צריך לא הוא
 שרוצה מי בו. ויביט יעצור ושב עובר

 צריך בועז, כמו יוצא־דופן להיות
זה. עם להיוולד
 בקצה, צבוע ושיער מגולח ראש

תורג׳מן. בועז יפה, נמוך־קומה,
 מעצב־ ורב־גוני: מוכשר גם הוא
 והיום תנועה מיצגי מציג מאפר, בגדים,

שר. גם הוא
 מפגין הוא שלו השירה יכולת את

בלילה. 2 אחרי ליקוויד, במועדון

עיניים שש
 הושעו איתה יחד מורה. שהעליבה

יוצאות־דופן דמויות שתי וחברה,


