
מנגינה
הרה י

 התיזמורת של החגיגי לקונצרט כרטיס־כניסה
 שאחריו, החגיגית ולארוחת־הערב הפילהרמונית

 לזוג. דולר אלף עלה בליל־הסילווסטר, שנערף
 הכרטיסים, כל את למכור בעיה שום היתה לא

 כרטיס לקנות שבאו אנשים מאוד הרבה אבל
ישמ שהם מהכיס, הכסף את ששלפו לפני אמרו,

 1000 לתרום וגם לאכול וגם מוסיקה לשמוע חו
 לא אחד עיתונאי שאף בתנאי אך מכספם, דולר
 בעיתון אחר־כך עליהם יכתוב ולא בשטח יהיה
דולר. 1000 שילמו שהם

 לי שאילו חגיגי, כאופן כאן לכם מודיעה אני
 הייתי לא מוסיקה, לשמוע כדי דולר 1000 היו

 להיות יכול אבל להיפך, אלא בזה, מתביישת
 בשביל דולר 1000 לי אין כי זה את אומרת שאני

אותי. מחפש לא מס־הכנסה וגם מוסיקה, לשמוע
 החגיגי הקונצרט של האירגון אנשי בקיצור,

 אחד עיתונאי אף ואכן הזה, לתנאי להסכים נאלצו
 שאפילו להם רמזו וגם כרטיס־חינם, קיבל לא

לקראתם. ישמחו לא מלא בכסף
 הלכתי. לא אני גם לתיזמורת כבוד מרוב אז
 דאגתי שלי, למיקצוע כבוד מרוב שני, מצד אבל

 המוסיקליים משפיוניי אחר את לשם לשלוח
 גברת וחיבק מרובה באלגנטיות שהתלבש ביותר,

 לא אחד אף כך ועדויית־תכשיטים, עטויית־פרווה
המרחלת. רחל של שפיון סתם שהוא חשב
 האוכל, היה מה לדעת? רוצים אתם מה אז

 אילתית גם היתה ראשונה מנה בבקשה: למשל?
 לא ממש דעתי, (לפי קצוץ כבד וגם מעושנת
 סטייק־ וגם דג גם היתה עיקרית מנה מתאים).

מת לא דעתי, לפי כן, הצלחת(גם באותה פילה
קרם־קאראמל. או מוס־שוקולד היה בסוף אים).

 השנה לקראת החלטתי, ככה. אז היה? ומי
 את לגלות ולא ממש, טובת־לב להיות החדשה,
 מפחד רועדים שעדיין הפחדנים של השמות
 לכן כסף. הרבה כל־כן־ להם שיש עליהם שיידעו

 כבר כולם שממילא אלה על רק לכם אספר
 וה־סססו מופלגים, עשירים שהם עליהם יודעים

 מאיר, מרדכי היו אז להם. יזיזו לא האלה דולר
חברה עם יגלום נורית בהרב, אורה וכמובן
זהבה יגלום, רעיה אמה ועם וימר ראובן
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 החדשה החברה עם כוכמין יופלה בעלה, עם
שלו.

 דולר אלף להם שאין זוגות שלושה גם והיו
והפילהר כבוד, להם יש אבל אחד, לקונצרט

ראש אלה היו בכרטיסי־חינם. אותם כיבדה מונית

 דיין רחל טירון, מיכאל עורך־הדין עם כספי
 שמעו שרק אודי, של גרושתו דיין, טליה עם

 עשו הדבר ואותו האוכל, לפני הלכו אבל מוסיקה
 שלפי יטת, וארנסט שיח שושנה

 קונצרט בשביל לשלם בעיה לו אין הפירסומים
דולר. אלף 100 גם או דולר, אלף

בר לולה בעלה, עם צימרמן פגי גם היתה

טמיר ואברשה
עליו? הקטע את קראתו ,מה,
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מאיר ומרדכי בהרב אורה
הצלחת! באותה וסטייק דג בשביל דולר 1000

תהילה
מודאגת לא

 אריאל זיווה, ואשתו להט שלמה העיריה
רבין. ויצחק ולאה לילי ואשתו שרון
 שם? היייתי לא שאני מזה להם יצא מה אז נו,

 כלי־ שאת החגיגי מארגני־הקונצרט שיידעו
בשלט־רחוק. גם להפעיל אפשר שלי הנגינה

 על זה במדור כתבתי שבועיים לפני רק
 טמיר לאברשה שיש המאוד־קרובים היחסים

 שהוא כתבתי וגם זרה, עיתונאית גברת איזו עם
 בז׳נווה ימים כמה לבלות העיתונאית עם נסע

הקרה.
 טמיר, אברשה של הטריה אשתו של החברות

 לברר והלכו שלי, מהסיפור זועזעו ממש תהילה,
 הם כך. על משהו יודעת היא אם תהילה אצל

 כיום, אברשה איפה ועדינים שונים ברמזים שאלו
 שאינה תהילה, אבל ממנו. שומעת היא והאם

 שאלה ופשוט חותרות הן למה הבינה מטומטמת,
 על הקטע את קראתן ״מה, שלה החברות את

הנד החברות הזה?״ בהעולם שהתפרסם אברשה
 תהילה מה שאלו ומייד קראו, שהן אמרו המות

זה. על חושבת
 הזה העולם של שהכתבת אמרה תהילה
בשם נקבה כמוני, לא (היא, ל...... התכוונה
 בילה ואם בכלל. אותה מדאיג לא וזה המפורש)

לבריאות. לו שיהיה ימים, ארבעה איתה
 שאני למה מודאגת, לא טמיר תהילה אם אז
אהיה?

 עם יחסינו
 החרוסת
 הגבוהים

באפריקה
 היו עוד מעוז ודני כשניצח מזמן, פעם,
 הייתי שלא חודש היה שלא כמעט נשואים,
 הם אחר־כר נחמד. סיפור איזה עליהם שומעת

 מיני כל ניצה על לשמוע והמשכתי התגרשו,
מיני כל מעורבים היו שבהם מצחיקים, סיפורים

מעוז ניצה
הנשיא! לא אם מי

 שצריך כמו וצבע, מין גזע, דת, הבדל ללא גברים
לא־גיזעניות. נשים אצל להיות

 מתל־אביב, מעוז ניצה נעלמה פיתאום אבל
 שאלתי הפיקאנטיים. הסיפורים כל נעלמו ואיתה

 אותה, ראה או עליה שמע מישהו אם לא־פעם
 ביבשת־אפרי־ אי־שם מסתובבת שהיא לי ואמרו

הגדולה. קה

 הנכד את לראות באה כאן. שוב היא עכשיו
 אחרי אז לורן. בתה לה שילדה שלה, הראשון

 לנכד, פוצי־מוצי עשתה הבת, עם התנשקה שהיא
 תל־ של בבתי־הקפה לשבת גם זמן ניצה מצאה
 שהיא משכבר־הימים לחברותיה ולספר אביב

 נשיא לא אם מי — של לחיים חברתו עכשיו
בופוטצואנה. מדינת־הבובות

 כל עם אבל הנשיא, של השם את גם לי אמרו
 שגיאות. בלי אותו לכתוב יכולתי לא הטוב הרצון

 בלכתוב גם גיזענות, עם קשר שום לזה אין לא,
 קשיים היום עד לי יש מוצרט אמדאוס וולפגנג
גדולים.


