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מחמצן תשובות זתתיכות דימעה
רבנייהעשירים חינם

 של והיחצנים המארגנים הבליינים, מבינים בביטחה, אבל לאט־לאט,
 ולא נערכים הם היכן זה האירועים הצלחת את שקובע שמה תל־אביב העיר

מהתוכן. חשובה העטיפה כלומר שלהם, התוכן
 ואירוע במידה שרה. יד לאירגון גדול אירוע־התרמה נעדר החג במוצאי

שהגיעו המאות כל בו נוכחים היו אם ספק רגיל, באולם נערף היה זה

 ענת השחקנית תורג׳מן, דן החדש הכוכבשל חבותו
 בין הכוכבת לאחרונה עד היתה עצמון,

המרכזיות. הכותרות את התופס זה הוא דן דווקא וכיום השניים,

 לחזות כדי במועדון־הענק נדחסו איש מאלף למעלה אמיתי. זמן למועדון
 ציוד רכישת של החשובה המטרה למען שהתנדבו האמנים של בהופעות

האגודה. לנזקקי רפואי
 כרטיס־הכניסה את משלמים היו אם שספק ובליינים בני־נוער אותם

 ואכן, אמיתי זמן של כוחו זה ברצון. שילמו אחר, במקום המופע נערף לוא
שעה ה 1 ב תובבו בליל  בוהמיינים עם בלייני־העיר אחת ככפיפה הס

 שכהרגלם בני־עשירים, והרבה ונערותיחם וסאונד תאורה אנשי ותיקים,
 שנאספו התברר הערב סיום עם זאת, ובכל בחינם. ונכנסו קשרים הפעילו

לתעודתם. שהועברו שקלים, אלפי כמה
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הבלונדי. ולשיערה החיוור פניה לגוון התאים החבר בחברת באה קימחי ידידה. עם בשיחה
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ג׳יני, שלו, הצמודה השימפנזה את כתפיו על נשא

 בניגוד גרוניך. שלמה הזמר את בעדינות שחיבקה
התרג לא עצבנית, היתה שבהן קודמות לפעמים

כיאות. והתנהגה והדוחק מהרעש השימפנזה שה

מסיבת
אשכבה
כפרית

 הווקאלית, המוסיקה פסטיבל
ברצי השלישית השנה זאת הנערף

 שהקיפה למסורת, הפר כבר פות,
 53 הפסטיבל, ימי בארבעת הפעם,

ביפו. שונים במקומות מופעים
המארג החליטו הסיום לקראת

הפס למשתתפי מסיבה לערוף נים
 מלון של החדש באולם טיבל,

למארג הכבוד כל עם אף פארק.
 כמסיבת־אשכבה האירוע נראה נים

שולח סביב ישבו החוגגים כפרית.
 חלקם שונים, מטעמים וזללו נות

 האווירה אף חוויות, והחליפו עמדו
 מהולה שימחה של זאת בכל היתה

הישרא מיעוט רקע ועל בעייפות
 מיזרח־ מנצחים כמה בלטו לים

בחליפות. לבושים שבאו אירופיים,

 הזמר של היחיד הנציג שהיה המלחין, ארגוב סשה |ל1 ןל|||*|
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