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 בכל גדולים לאנשים אופייניים היו קטנים ששגעונות נראה
 לוקטו ביותר השגעוניים השגעונות הדורות. ובכל השטחים

בעתיד. גאונים של לנוחיותם נושאיהם, לפי מסודרים זה, בעמוד
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וואן לדדודיג הקומפוזיטור *
 שער, בכל עצמו על לשפוך נהג ביטהובן

קרים. מים דלי
הוגו וויקטור הצרפתי הסופר *
 על נסיעה לאחר רק לכתוב מתיישב היה
כירכרה. של גגה
דיקנם צ׳ארלם האנגלי הסופר *

שהע ולאחר אישקוקי, ,משחק לאחר כתברק
 פרחים מלאה צינצנת הכתיבה שולחן על מיד

'רעננים.
פון פרידריך הגרמני המשורר *

 שלו הכתיבה שולחן במגירת החזיק ׳טילר
רקוב. תפוח קבוע באופן
 אמא- וולפגאנג הקומפוזיטור *

 משחק לאחר לכתוב נהג מוצארט ראום
 נגד לרוב לשחק מעדיף שהיה ביליארד,

עצמו.
דה- הונורה הצרפתי הסופר *

גלי לבוש כשהוא ורק אך כתב באלאזאק
נזיר. מת
בדאהמם יוהאנם הקומפוזיטור *
 קפה, ספלי אינסוף שתיית כדי תוך רק ■כתב

הצ לא שאיש משום ידיו במו הכין שאותו
שאהב. כפי חריף קפה לחלוט ליח
צ׳בוב אנטון הרוסי הסופר *
 שרים צעירים אנשים מלא בחדר לכתוב אהב

בפסנתר. ומנגנים
לאכול, נהג טוויין מארק הסופר *

מור ליום, אחת ארוחה רק כתב, בהם בימים
 שחור פילפל שפע קשות, ביצים מארבע כבת

וקפה.
ג׳ורג׳ הצרפתיה הסופרת *

הקומפו של כאהובתו המפורסמת סאנד,
כתי בשעת לעשן נהגה שופן, פרדריק זיטור
סיגארים. בתה
דכו■ אנטונץ הקומפוזיטור *

 האתונאי הצי מפקד תמיסתוקלס, ¥
 אלף 200 (בערך טאלנטס 80 : לפרס שהוגלה

ל״י).
(פו־ אוכיד הרומאי המשורר ¥

 לאחר מרומא שהוגלה נאסו), אובידיוס בליום
 העתקות 15 : ועז ארוטי שירים ספר חיבור
לה הספיק שלא שלו המטאנוורפוזות מספר
ידיו. כמו גיהם
דאנטה האיטלקי המשורר *

 שגלה האלוהית הקומדיה מחבר אליגיירי,
 : האפיפיור לשלטון התנגדותו בשל מפלורנץ

ונושיו. חובותיו של רשימה
 שברח בריטניה, מלך השני, ג׳יימס *

 :להדיחו החליט שהפארלאמנט אחרי להאג
המלכות. חותם את

 לאי שהוגלה צרפת, קיסר נאפוליץ, ¥
חרבו. את : אלבה
כיירון, לורד האנגלי המשורר *

 שערוריה לאחר לצמיתות אנגליה את בצאתו
הפרטי. רופאו את : משפחתית

בברחו ,18ה־ ואי .ל צרפת מלד *
 משקפי זוג :נאפוליון של שובו עם מצרפת
שמש.
לאנ וחבבר זולא, אמיל הסופר *
 דריי־ הקפיטן על האמיצה הגנתו לאחר גליה
ל״י). 75אשתו(כ־ של ארנקה תוכן את : פוס
מבריטניה בגלותו דויילד, אוסקאר ¥

 קיש- לקול מאזין כשהוא לכתוב אהב ז׳אק
במטבח. אוכל כלי קוקז
וואגנר ריכארד הקומפוזיטור *
משי. בחלוק לבוש כשהוא ורק אך כתב

המפור המדע איש ניוטון, איזאק *
ה הפיסיקה של היסודיים החוקים מגלה סם׳

ונכ ללא-יוצלח, ספרו בבית נחשב חדשה׳
הבחינות. ברוב של

ממ ראש צ־רצ׳יל, ווינסטון סיר *
 מ־ אחדות פעמים גורש לשעבר, בריטניה שלת

בחי את רב בקושי עבר העממי, בית־הספר
 גם היה הארווארד, לאוניברסיטת הכניסה נת
 לחלוטין ונכשל ביותר המפגר התלמיד שם

צבא לאקדמיה לבסוף מסרו אביו בלאטינית.
 אין לעורך־דין, ליהפך ״כדי ז באמרו ית

הצורך.״ די פיקח ווינסטון
 דרום- ממשלת ראש סמאטם, יאן ¥

 בגיל רק וכתוב קרוא למד לשעבר, אפריקה
 וח־ מוזר ״יצור הוא כי עליו אמר אביו .12

סר־שכל.״
המי מוצא מחבר דרווין, צ׳ארלם ¥
 החדישה, הביולוגיה לכל היסוד ומניח נים

 שכלית.״ מבחינה כ״מפגר מוריו על־ידי צויין
ה השנה בתום אדינבורו מאוניברסיטת גורש
בבחינות. כשלין בגלל ללימודיו שנייה
הצ שו כרנארד ג׳ורג׳ הסופר *
ואמ תירוצים בהמצאת רק בבית־ספרו טיין

בין ידוע היה מהשיעורים. היעדרו על תלות

 הומוסכסואלי- בעווון למאסר שנידון לאחר
 לחודש לי״ש 10 בסך קיצבה של הבטחה : זם

מאשתו.
ב ¥ קי, ליי צ רו  האדום, הצבא יוצר ט

בסו שהוכרז לאחר מברית־ר,מועצות בבוחו
מזוייף. דרכון : טה

איינשטיין, אלכרט פרופסור *
 : הנאציזם עליית בראשית מגרמניה בצאתו

ביותר. החביב כינורו את

דופטו־ פיודור הרוסי־ הסופר ¥
 טולסטוי, לב את מאד מחבב ״אני :ייכסקי

ה ¥ לגדולות.״ יגיע לא כי סבורני אבל
״דוס- :טודסטוי לב הרוסי סופר

 יכול שהיה מירוץ כסוס כמוהו טוייבסקי
 קטן מום בו יש אך רובל, אלף שווה להיות
מאומה.״ שווה איננו כך ומשום אחו,

״ללכת :וויילד אוסקאר הסופר ¥
 וחסר-חינוך בור אדם של ביצירתו ולהתבונן

 לכל צרורה צרה זוהי וויסטלר, ג׳יימס כמו
ג׳יימם הבריטי הצייר ¥ נאור.״ אדם

מאפקא־ פייטרו הקומפוזיטור ¥
 שלו האופרה על בן־כפר, קנאת מחבר ני,

וכ רבה בהוקרה לעצמי ״מוקדש : המסכה
 והבלתי-מושח־ הגדולה לאמנותי כבוד אות

תת״.
על קפלר, יוהאנם האסטרונום *

 כדי נכתב הזה ״הספר : האסטרונומיה ספרו
 הוא שנה. מאה בעוד או היום בו שיעיינו

 הקדוש כי העובדה עם בהתחשב לחכות, יכול
שנה אלפים מששת יותר חיכה הוא ברוך

מושבע. ושקרן כעצלן מוריו
 שלזכותו אדיסון, אלווה תומאם *

 גורש שונות, המצאות 1500מ יותר נרשמו
 ש״טפשותו בטענה הראשונה, בשנה מהקולג׳
כולה.״ הכיתה לימודי את בסכנה מעמידה

מונט־ לו ברנרד פילדמארשל *
 תואר המזהיר, הבריטי הצבא איש נומרי,
 למיד6״ : 1950 משנת בית-ספרו בתעודת

 בסאנל־ הצבאית האקמיה לגילו.״ ביחס מפגר
הנמיכים. ציוניו בגלל לקבלו סירבה הוסט

התר כוס שתותו'את לפני סוקרטס, ¥
 :האתונאי בית-הדין עליו שגזר כפי עלה׳

 לאסקולפיוס. תרנגולת חייבים אנו ״קריסו,
לו.״ שיחזירוה לכך נא דאג
מחבר ראכליי, פרנסוא הסופר *

ה המסך, את ״הורידו : ופנטגרואל גרגנטוא
לקיצה.״ הגיעה קומדיה

מ הראשונה אליזכט המלכה ¥
״זמן של אחד רגע בעד נכסי ״כל : אנגליה ! 

״אני :וויילד אוסקאר הסופר ¥
מופלגת.״ בבזבזנות שחייתי, כפי מת,

שהיה וולטייר, הצרפתי הסופר *
 הוא לי. יסלח ״אלוהים :ככופר מפורסם

לכך.״ רגיל
ה המדינאי ראליי, ואלטר סיר *

 אל הראשונה אליזבט מימי בריטי,המפורסם
ה הוא הגרזן. את לי נא ״הראה :תליינו
מחלותי.״ מכל אותי תרפא אשר רפואה

 וואן לודוויג הקומפוזיטור *
בשנותיו.האחרו כליל שהתחדש כיטהובן,

.״,יצירות את ואשמע אשוב ״בשמים נות:

 שלנו אוסקאר בין יש קשר ״איזה וויסטלר:
 ליד סועד שהוא לכך פרט האמנות, לבין

 שזיפים צלחותינו מעל ומלק* שולחנותינו
 בערי- אחר־כך מוכר שהוא הפרפרת למען

?״ השדה
וואגנר: ריכארד הקומפוזיטור *

 יצור אך מאד, מחינן מוסיקאי הוא ״שומאן
 הזמן כל לדבר יכול אדם אין בלתי־נסבל.

 ״וואגנר :שומאן רוברט ¥ בעצמו.״
 מדבר הוא אבל ומוכשר, משכיל אדם הוא
במחי לשהות אפשר אי כך משום הדף. ללא
ארוכה.״ שעה צתו

כמוני.״ לאסטרונום
 וסטיפאן רוזמרי הסופרים ¥

 שהוקדש מספריהם אחד על גנט, ווינסנט
היצי — ורחל תומאס ״לסטיפאני, : לילדיהם

שלנו.״ האחדות המשותפות רות
וודהאוז, ג׳ורג׳ פ. ההומוריסט ¥

 האהובה, לבתי ״מוקדש :מספריו אחד על
 משלים הייתי והתעניינותה עזרתה שללא

הזמן.״ ממחצית בפחות זה ספר
גרשוין, ג׳ורג׳ הקומפוזיטור ¥

 שהעריץ לאבי, ״מוקדש : מיצירותיו אחת על
 אף הבין שלא פי על אף יצירותי כל את

מהן.״ אחת
מקדונדד, בטי ההומוריסטית ¥

 מרי, לאחותי ״מוקדש : ואני הביצה ספרה על
 כל לבצע מסוגלת אני כי האמינה שתמיד
 דעתה.״ על שהעלה שטות
ספ על היילינגר, מארק הסופר ¥

 היקרה לאשתי ״מוקדש המיליונים: עשרת רו
 שלוש לקולנוע והלכה לעבוד לי שהידשתה

 לחברת מקווה). אני (כך לבדה בשבוע פעמים
 הקימה שלא על בינג, את בינג הקבלנות

החו בששת דירתי בקירבת חדש בנין שום
 עבור בע״נז, זאקס ולחברת האחרונים• דשים

 בשעת מתקמטים שאינם מתוצרתה התחתונים
הכתיבה.״ שולחן ליד הישיבה

 :הנודע הצרפתי המסאי מונטיץ, ¥
שו כשאני אותי ימצא שהמוות רוצה ״הייתי

לבואו.״ בהחלט ואדיש בגינתי כרוב תל
 לו כשהוצעה קרומווד, אודיכר *

 בדעתי ״אין :מותו לפני האחרונה הסעודה
 חפצי כל לישון. ולא לשתות לא לאכול, לא

האפשר.״ ככל מהר העולם מן להסתלק הוא
ב שפיתח טולפטוי, לב הסופר *

העבו דת של פילוסופיה האחרונות שנותיו
 ה׳ ״אולם : כפרית באחוזה התיישב ואף דה

?״ האיכרים מתים כיצד — איכרים
שנש היינה, היינריך המשורר *

 בהישארות מאמין הוא אם מותו ערש על אל
האמו עם אותה זורק אלוהים ״כן• : הנשמה

 בתוך עצם משליך שהקצב כשם ממש נה,
הבשר.״ נתח
לי ״עלי :ביירון לורד המשורר *
עכשיו.״ שון
אנ רופא האנטר, וויליאם ד״ר *
 כוח לי והיה ״הלוואי :בשעתו מפורסם גלי

למות!״ קל כמה ולכתוב בידי העט את ליטול
דוד הנרי האמריקאי הסופר ¥

 כל בלי הזה העולם את עוזב ״אני : תורו
חרטה.״

 דורג׳ ארצות־הברית נשיא *
טוב.״ ״זה :וושינגטון

 פורטר), (סינדייהנרי או. הסופר ¥
 האור. את ״העלו :אמריקאי שיר־עם בצטטו

בחושך.״ הביתה לחזור רוצה אינני
 תיאודור ארצוודהכרית נשיא *

בבקשה.״ האור, את :;״כבו רוזוולט
״אלו פו: אלן אדגאר הסופר *
״לנשמתי עזור ! הים !
תומאס ארצות־הכרית נשיא *

ץ ס ר פ  לאלוהים נותן אני נשמתי ״את :ד
למילדת.״ בתי ואת
: קיטס ג׳והן האנגלי המשורר *
מעלי.״ צומחים הפרחים כיצד מרגיש ״אני
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