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 למוסיקה בית־חרושת הוא טוב, יוצר
 אני שלו, המוסיקה את שומע אני טובה.
אותה. אוהב
 מי כל שלא יודעת אני •

 מיזרחי בסיגנון שירים ששר
 שלום של המוסיקה את אוהם
חנו!־.

 את מרגיזה שלו המוסיקה תראי,
 שהמוסיקה כמו המיזרחית האוזן

האשכנזים. את מרגיזה המיזרחית

 זמרי־ של המוסיקה את •
 בגדה שומעים הקאסטות
 בית- מכל כמעט המערבית

 עדות בני בתים בהרבה קפה.
 מוסיקה שומעים המיזרח
 לא שהמוסיקה זה איך ערבית.
 זה איך בינינו, לגשר הצליחה
 מכל יותר אולי המיזרח שעדות

ערבים? שונאים אחרת עדה
 שונא לא אני ששונאים? לך אמר מי

 את ערבים. חברים לי יש ערבים.
 מי לי? יש ערבים מעריצים כמה יודעת
 ערבים. — החתונות של במיטבח עובד

בערבית המעוול את מתחיל אני רק
מעוול? זה מה •

 השירים של הסידרה את יעני,
 מתרכזים זבובים כמו כולם בערבית,

 אני ואללה העבודה. את עוזבים בדלת,
 מתים הם הנשמה, על טוב להם עושה

 קונים שהם יודע אני שלי. השירים על
ובשכם. בעזה רק לא שלי קאסטות

פוליטית? מעורב אתה •
וחצץ! חס
 בעיתון, ידיעה התפרסמה •

 אחרים וזמרי־קאסטות שאתה
 הבחירות בתעמולת תשתתפו

 תשירו אתם תמ״י של
יסביר. ואבו־חצירא

 שאני שלי בחיים ראשונה פעם
 הכללות. עושים אנשים זה. על שומע
 אוהדי הם הקאסטות זמרי־ שכל אמרו

 אני הליכוד, אוהד לא אני הליכוד.
ליכוד. ולא מערך לא אנטי־פוליטי,

בבחי תשתתך לא אז •
רות?

 אני אשתתף? לא למה אשתתף,
ישראל. נכי אירגון — פז מצביע
 של הקאסטות עם ומה •
חצירא? ואבו תמ״י
 יהיה שלי שהשיר לראות רוצה אני

 תיכף מטלפן אני הנה, הזאת. בקאסטה
 אותי להוציא לו ואומר לידך, לראובני,
 הזה, בעסק אהיה שאני לו חסר מהעסק.

תמ״י. של אוהד לא אני
 המים■ אליך'מאחת פנו •
 בתעמולה שתשתתף בדי לגות

כסך? תמורת
 לי לשלם רצו מהליכוד, אליי פנו

 אני זמר, אני הסכמתי. לא סכום־עתק.
בכסף. קונים לא אותי אמן,

 פדיחה לא זה את: לי תגידי
 ריבלין? ובספי בגשש כך שמשתמשים

 הולך. המיפלגות של הכסף לאן תראי
מתביישים? לא הם

 את אוהב לא אתה למה •
זמר־קאסטות? הכינוי

יפה. לא מושג זה כי
 שיקראו רוצה היית איך •
לך?

 מה! יודעת את מקייטן. ג׳קי הזמר
 הא את תורידי יאללה, הזמר, לא אפילו

זמר. מקייטן, ג׳קי מספיק — הידיעה
 איך לך אשמיע אני בואי עכשיו

אט. יצאנו את שר זמר־קאסטות

מקייטן זמר
החללית של האגזוז

 מיכתב אליי הגיע במצריים. אפילו
 עם דבר שאותו מאמין אני ממצריים.

 מיכתב משה. חיים ועם ארגוב זוהר
 הראיון את ששמעו לי כתבו הערצה
 שפיק עם בערבית, ברדיו לי שהיה

סאלמן.
ערבית? דובר אתה •

 מעברית ותרגם אותי ראיין הוא לא.
לערבית.

 תוכנית לך עשתה מה •
 שהיית בטלוויזיה, שני־ ,.מבט
מכוכביה? אחד

המחיר. את לי הרימה
הכל? זה •

 תראי אל ביטחון. לי נתן זה לא,
 היו פעם חופשי. ככה איתר מדבר אותי
 צרור נהיה הייתי — אותי לראיין באים

מהתרגשות.
 מקשיב אני למה אותי תשאלי

ברדיו.
ברדיו? מקשיב אתה למה •

 ונכון משתיים שעתיים על מת אני
 של שרוף־שרוף־שרוף ואני לעכשיו,

 גלי של מעריץ בכלל אני יש. מה
צה״ל.

 אוהב אני מה אותי תשאלי
בטלוויזיה?

 לראות אוהב אתה מה •
בטלוויזיה?

 היחיד היום זה למה? ארועים. יומן
 לא אני טלוויזיה. לראות יכול שאני
 את מחלל לא אני שישי, ביום עובד

השבת.

 תשמעי בואי עכשיו לא? או יפה
 ״כל לנון: ג׳ון על שר זמר־קאסטות איך

 אל תפילתך זוכרים שבדרכים הפרחים
 חולפים/ ימים ממהר הזמן השלום/

לנון.״ ג׳ון חלום/ להיות הופך אתה
 במוסיקה אקבר שאני חבל לא אז נו,

מיזרחית?
 את משמיעים לא למה •

ברדיו? הזה בסיגנון השירים
 יש משהו. לך להגיד רוצה אני
 אותם משמיעים שלא מתלוננים, כאלה
 לא בצדק להם: אומר ואני ברדיו.

 לא אפילו העורך אתכם. משמיעים
 זה הטקסטים כי למה? לשירים, מקשיב

 מילים עברית, לא זה העברית שטויות,
 עורך בא חרוז. שיהיה העיקר קשר, בלי

 עברית, ולמד מוסיקה שלמד מוסיקה,
 שלי, הלימודים כל את אני מה? ואומר:

 אני אם לפח אזרוק שלי, הידע כל את
הזה. השיר את אשמיע
 משמיעים לא בצדק אומר: ואני
 אותי. קחי משובשת. בעברית שירים
 טוב. שירים כותב לא שאני ראיתי
 כך מילים. לי שיכתוב לבן־אדם הלכתי

להיות. צריך
 לאדם שהלכת אחרי ולמה •

 משמיעים לא מילים, הכותב
ברדיו? האלה השירים את

 ג׳ון על השיר עם לראובני באתי
 לו: ״אמרתי זבל!״ ״זה לי: אמר לנון.
 לי: אמר הוא כזה? דבר אומר אתה איר

 לנון. ג׳ון עם תקשקש אל ״חביבי,
 עם קיטש, בסיגנון שירים לי תכתבו

 עיבוד עם לא מיזרחי, שיר עוד,
מערבי.״

 אביהו של התפקיד מה •
בתעשיית־הקאסטות? מדינה

יודע. לא
 שאתה דברים הרבה יש •

יודע. לא
טמבל. שאני מפני אולי נכון,
 עליי כופים אחד: דבר רק יודע אני
 זמר בתור ואני זמר־קאסטות, להיות
 לרמוס שרוצה ומי להתקדם. רוצה
 אני כי סכוי, לו אין אותי, לגנוז או אותי
 אחד ויום עוצמה, יש ולי מקייטן ג׳קי
 קאסטות יקנו — לך מבטיח אני —

 גם אלא המרכזית, בתחנה רק לא שלי
בדיזנגוף.
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