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 כאגרופן ג׳רנסדן לי נראה החמישי יום ך*
 של בעורפו אגרוף שלח כאשר מיקצועני,

 לפרצופו סנוקרת גם ואחר־כך פלאוארס, ברום
 את שראו הכדורסל, אוהדי טומבלאטו. רנצו של

 בגביע העונה מכבי של הראשון המישחק שידור
 ארל לנו הביאו ,הנה לעצמם: אמרו אירופה,
חדשז" ויליאמס

 של שחקן־החיזוק ג׳ונסון, שלי ידעו לא הם
 השחקנים אחד הוא אירופה, לגביע מכבי

 ולמעשה, בארץ. כדורסל לשחק שבאו השקטים
 שהינחו החשובים הקריטריונים מן אחר היה זה
 איש שחקן־חיזוק. חיפשו כאשר מכבי, אנשי את

 התוודע ניסים, יצחק באיטליה, מכבי של הקשר
 בשלוש ג׳ונסון של והשקטה המעולה ליכולתו

בנאפולי. שיחק ג׳ונסון שבהן האחרונות השנים
 הגדיר איטלקי בעיתון שהתפרסם ראיון־ענק

 לכל נכס בן־אדם. וגם מעולה ״שחקן ג׳ונסון את
 הנוקשותקבוצה:״
המיקצועמת מהליגה ־^נ

 בבית־הגמר הראשון במישחק דווקא הנה, ך
 התחוללה רומא, בנקו היבשת, אלופת נגד 1

 במהלך בה. המרכזי האיש היה וג׳ונסון המהומה
 אך והבליג, חבטות ספג הוא הנוקשה המישחק

 אותו תפס פלאוארס, רומא, של האמריקאי כאשר
 ג׳ונסון איבד ארצה, אותו והשכיב מאחור בפניו

 מן מורחק עצמו את ומצא בחזרה הלם הריכוז, את
ארצה. הובא עבורו רק שכמעט המישחק,
לשחזר מנסה הוא מתחרט. ג׳ונסון לי עכשיו

 בדרן )15 מס' (חולצה ג׳ונסון ליהמישחק בשיא
 מגי(מס כשקווץ נפלאה, להטבעה

 ,אלמלא סוען: ג׳ונסון משתהים. (באמצע) פלאוארס וברוס )13
רומא." מבנקו ושוכחים נקודות 20ב״ מנצחים היינו הורחקתי,

 במהלך במישהו, פעם עול אפגע אם שנית.
 הפעם זו בכדורסל. שלי הסיפור סוף זה מישחק,

 מה יודע אינני לי. קורה כזה שמיקרה הראשונה
 מאשר יותר פעל הרגש רגע. באותו אותי הינחה
לא אבל מאוד, נוקשה היה המישחק הגוף.

 ברחוב בביתו המישפחה, עםהמישחק אחו׳
האשה, תל־אביב. שבצפון שרת

 בידו מחזיק ולי השלישי, ג׳ונסון לי בן־הזקונים, את מחזיקה דבורה,
הבבור. מייקל, את הימנית, ובידו לטשייה, הבת, את השמאלית

 השמנתי, הגיל ועם 22 בן היתי אז קוראץ. בגביע
 חזק נראה לא שאני ולמרות במישקל העליתי

 דיי מחושל אני מגי, קווין או ויליאמס ארל כמו
האי כמו קשוחים שחקנים עם להתמודד כדי

פלאוארס. ברום עם אפילו או טלקים
 כמו נוקשה, שחקן היה לא שהוא יודע ״אני
 שעושה מה זה החמישי. ביום אותו שראינו

 למישחק התרגל פשוט פלאוארס האנ־בי־איי.
 שם שיחק הוא המיקצוענים. של הנוקשה

במישחק!״ ביטוי לידי בא וזה האחרונות בשנתיים

מתר, מבוגר
יותר בשל

 לריצפה אותי זרק שפלאוארס זוכר ני
התחוללה ואז משוגע, כמו וקמתי

 אחרי בעבר. בשכמותה התנסיתי שלא המהומה
 אחד מצד מעורבת. הרגשה לי היתה המישחק
 היתה זו ומאידך, החשוב הניצחון על שמחתי
מאד. מוזרה מזופתת, הרגשה

 לא שזה יודע אני הזה, החדש הנסיון עם ״כעת,
 זה שאולי לעצמי ואמרתי הירהרתי שוב. לי יקרה

 יותר מבוגר להיות לי לעזור כדי לקרות צריך היה
יותר.״ ובשל
 קשה היה ג׳ונסון של הארוך המונולוג את

 תוך איטי, בקצב נאמרו שדבריו למרות להפסיק,
 מתוכנת, מחשב כמו המילים, של קפדנית בחירה
 יותר הרבה מעצמו. רוצה הוא מה בדיוק היודע
 רצחני קצב אותו שלו, המישחק מקצב איטי

 כדורים ושישה נקודות 17 למכבי שהעניק
 עד ג׳ונסון שיחק שבהן הדקות 22ב־ חוזרים,

שהורחק.
שווה הוא מה לראות היה אפשר האלה בדקות
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חופשית." להיאבקות לא לכדורסל, - אבל בידיי. להשתמש רגיל ״אני המורחק: גיונסון

מהמיגדש השבוע

אפרוש פעם עוד
מבטיח !״ מהכדורסל

לק האיש שסו

ע דון טן ?ן  כשלי המכות, שאחרי ברגע ודחיפות, קמוצים אגרופים מונפות, ידיים ?1ך
 מיקי המישחק. מן סופית, והורחק, טומבולאטו באיטלקי היכה ג׳ונסון 11/1111/111

הרוחות. את מרגיע פרי ואולסי (מוסתר), פלאוארס את להרחיק מנסה ),9 (מס ברקוביץ

 לו קשה פשוט, אך, המהומה, רגעי את לעצמו
 במוצאי־ ,כשראה גם בדיוק. אירע מה להיזכר

 האיש שהוא האמין לא החוזר, השידור את שבת,
 בשחקנים לפגוע כדי בידיו והמשתמש המשתולל

 מדהימים, דברים בידיו לבצע רגיל הוא יריבים.
 חופשית. בהיאבקות לא הכדורסל, בשדה אבל

לי יקרה שזה חושב ״אינני ג׳ונסון: אומר

 לכך. רגיל אני כי מהנוקשות, כל־כך התרגשתי
 בליגה ושנה באיטליה שנים ארבע שיחקתי הרי

 ביוסטון האנ־בי־איי, האמריקאית, המיקצוענית
רוקטס.

 ״הרזה אותי. זוכר שהוא אמר פלאוארס ״ברוס
 חמש לפני רזה, הייתי נכון, אותי. כינה כך הזה",
וזכינו האיטלקית ברייטי שיחקתי כאשר שנים,
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