
 שר פוגרום
שתיינים

 נראו לא כזאת ושימחה השתוללות
 רב. זמן כבר תל־אביב קודש בקריית

 בשירה ונמשך רגיל, כערב שהתחיל מה
 שכמוה בהילולה הסתיים ובריקודים,

 בשנה פעם זמן. הרבה כבר היתה לא
וו ערב הקומקום במיסעדה עורכים

 חברת־ מעניקה לו החסות שאת דקה,
 למקום שהגיעו חוגגים מאות משקאות.

 כל־טוב, עמוסי שולחנות סביב ישבו
לשולח מחוברים כשבקבוקי־הוודקה

 שיבינו כדי אינפוזיה, דמוי במיתקן נות
 והוודקה בחולים מדובר שכאן כולם
 שלגמו מי היו ואכן, התרופה, היא

 להם גרם וזה מדי גדולות כמויות
חולים. להיות

בע ורקדו שרו עוד כולם בתחילה
 השתיה התגברות עם אבל ליזות,

 עלו מהרוקדים כמה ההילולה. התחילה
 במלוא עליהם וקיפצו השולחנות על

 פלטות־ את שברו וגם מישקלם כובד
 של הרם קולה נשמע ברקע הזכוכית.

ל הקהל את לצרף שניסתה הזמרת
החליף קולה את איבדה זו וכאשר שירה

ך1 1*11־1 לראות לה היה די מועטת. בכמות הסתפקה הדוגמנית 1.1 111 בקבוק-הוודקה. לצינורית המחוברת מהפיר לוגמת 1?
המוזמנים. שאר גם וכמוהו וודקה, של גדולות כמויות הלוגם בעלה את

 במי שהמשיך ורענן צעיר בחור אותה
לאכת־הקודש.
 עיתונאים אנשי־עסקים, עורכי־דין,
 פיכחים לקומקום שנכנסו ונשות־חברה

 לא שכמעט אנשים, להשתטות. החלו
להש החלו לכן, קודם זה את זה הכירו
 וייסברג־רםקין, מירי גם תולל.

 רסקין, יורם הארכיטקט של אלמנתו
ו לשימחה אדישה להישאר יכלה לא

 מבעלי סבו, צביקה היא. גם נסחפה
 ל־ צמוד כשבקבוק־וודקה רקד המקום,
ו גולדמן שלי העיתונאיות מיצחו.

 כשמדי הבר, ליד רקדו רותם אירית
החוגגים. אחד אליהם מצטרף פעם

 האוכל מגשי עם הסתובבו המלצרים
 באקרובטיות מדלגים כשהם והשתיה,

 הפסיקה לא הוודקה הרוקדים. בין
ב זה, בשלב השימחה. ועימה לזרום

חו כמה נראו בלילה, 1 השעה סביבות
 כמו התנדנדות, של במצב כשהם גגים

 סירי, וזנ׳קי רכס ראובן עורכי־הדין
המכוב השתיה כמויות למרות זכרו,
 כדי בבוקר להתעורר צריכים שהם דות,

בבית־המישפט. נוכחים להיות

 כולם את ועוררה העניינים על פיקוד תפסה אכן והיא ל־ ודוגמנית יעבר
 וכשהתחילה לשיר, הזמרים את עודדה היא לפעולה. ביח״ לעסוק כיום

אליה. הצטרפה היא לרקוד פרי, כוכב רקדנית״הבטן, טוב, ראש לתפוס ■י
רו סוחרת־מכוניות, הצמה) (עםסון1ב טלי

 של כתפיו על ישובה כשהיא קדת
מכוניות. בעיסקי מעורב הוא אף (משופם), אריק

 בדרך האירוע, ממארגנותדמלין רובי
כא באירועים מתוחה כלל

השימחה. באווירת היא גם נסחפה הפעם אן לה,
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ש מכוסית אותו משקה בובליל משה איש״העסקים

 חבריו את עודד אך שתה, לא בובליל בידו. אוחז הוא
 בובליל בנחרצות. סירב לשכנעו כשניסו וגם לשתות,

במלונו. הענק הסילבסטר נשף את כעת מארגן


