
ת רי  שהבסיקה אמא אצר ילדותה ער מסבות זמות, גלרנן, נו
מעניקה שהשירה הנוח ער אנשים, מפני לה שהיה הפחד על לשיר,

פחדיה ועל דשו ופי בעלה על ילדיה, על שלה, הקהל על לה,

רוצה ורא1 ת׳ ,ה״
 ידך / מבטך מזווית החיים גבוהים ״כמה
 מביטות הגדולות עיניד / בידי הקטנה
 כל״כך שאני בטוח ודאי אתה / בכניעה

 האחרת ידי את תראה לא אתה / חזקה
 קשר זהו כי / אמי של ידה את מחפשת

 קשר / בחרדה השתיקה קשר / השתיקה
בחרדה." השתיקה

 נורית שכתבה הראשון השיר היה זה
וזמרת. אמא ואולי ואמא. זמרת גלרון,

 היא אין מיוחדת. זמרת היא גלרון
בהו שמשתגע צעיר קהל אחריה סוחפת

על וקופץ השירים את שר צועק. פעות.

 בחנויות ימצא לא גם שלה הקהל הכיסאות.
 יומני- גלויות, גבי על מוטבע פרצופה את

חול כריות, מחברות, של עטיפות תלמיד,
 הקהל ומשונים. שונים מוצרים ועוד צות
 גל- נורית מעריצי מועדון יקים לא גם שלה
 אחרים. ולזמרות לזמרים שעושים כפי רון,

 נאמן קהל שלה. הקהל לה יש בהחלט אבל
 אומרת שהיא כמו ויפים," ״נחמדים -

 קהל בשקט. שלה להופעות שבא - עליהם
הגיל. מבחינת מגוון

 חדש, תקליט גלרון הוציאה החודש
שבתק- הראשונה הפעם וזו כלבבה, משהו

 עטה. פרי שירים גם נכללים החדש ליט
 את כותב שזמר אופנתי מאוד זה היום

 הדבר שזה חושבת גלרון עצמו. של החומר
לזמר. לקרות שיכול ביותר הטוב

מת לא עדיין היא אופן, בכל בינתיים,
 מיק- שירים כותבת כאל לעצמה ייחסת
 להמשין רוצה מאוד שהיתה אף צועית,

בזה.
 היתה אמה מוסיקלי. בבית נולדה גלרון

 על שוויתרה לדבריה, ביותר, מוכשרת זמרת
החלטה מיייד מודע, באופן הקריירה

 גרם הוויתור למישפחה. עצמה את להקדיש
רב. תיסכול לה

 היה לידתה בעת מישפחתה ששם גלרון,
 באקור־ לנגן בילדותה למדה קלימבורד,

 היום, עד פורטת היא פסנתר על דיון.
 הוא שלה האחר הכלי בלבד. עבודה לצורכי

לעיתים. מופיעה היא איתה הגיטארה,
 התחילה כזמרת שלה הקריירה את

 למרות ,26 בת כשהיתה יחסית, מאוחר,
 בצ- בילתה הצבאי שרותה שאת העובדה

וות-הווי-גולני.
זמרת, שתהיה חשבה לא מה, משום היא,


