
ב״הסרפסת״ פרוצה של רגלה מלקק השופט
מזוייפת ממשות

ב״המרפפת״ היצאניות
ממשי זיוף

 ממשות שאינו המין מלבד מזויף, הכל
ממשי. זיוף אלא מזוייפת
 לו במקביל או זה בית־בושת בתוך

 שומר,״ בלי חיות ״גן שהיא המדינה קיימת
מת המורדים זו. את זו החיות טורפות בו

 ונותר ראשיו, את הורגים למשטר׳ נכלים
 המנסה פולק) (פיטר המשטרה מפקד רק

 נאום בעזרת כנו על הסדר את להחזיר
לאומה. מרשים

המר אנשי הימין! אנשי השמאל! ״אנשי
בית־הבושת זונות בפני זועק הוא כז!״

 לחוצות. דבריו את משדרים כשרמקולים
אני לבניו. כאב אליכם מדבר אני ״היום
 נס־ נערכו וכואב. דווי מלב לכולכם קורא
 נכשלו. הנסיונות כל בחיי. להתנקש יונות

 יכש־ — יצליחו אם גם תמיד. ייכשלו הם
את להחזיר יש אמות, שאם משום לו!

 יש לזרום. חייבת התחבורה כנו. על הסדר
 הרגיעו אדום. באור לחצות נסיון כל לדכא

 חי אני היקרים. עמי בני חשדותיכם, את
 חי השלטון וקיימת. חיה המלכה וקיים.
 לפגוע אין לעד. קיימת שלנו האומה וקיים.

שלנו. בתרבות
 האומה בלילה. כעשן יעלמו ״שונאינו

ה האומה מורשת הזה! הנצח עם הזאת!
. זאת .  עם וקדושים, גנראלים עם זה, עם .

 חקלאים עם ימימה, מימים האגדה גבורי
 אומה זו! לאומית אומה וענקיים׳ נשגבים

 קרקע משטחי שוים בחלקים המורכבת זו
 האינדי־ של האפלה ההכרה בעלת ומגיסים,

 אריסטו, של בגיאומטריה המהולה אניזם
 אומה שלי! האומה זוהי שלכם! האומה זוהי
 אתם יכולים כלום ונכדים! סבחות של

 לתאר יכול לא שאני כפי לעצמכם, לתאר
?״ נצחית אינה זו שאומה לעצמי,

ההיס שכל נדמה הפיתה! ללכת.
 קצר נאום בתוך מתקפלת האנושית טוריה

 ״כשכל המציאות: את יודעת אירמה רק זה.
הביוב תחת ואשפה אפר יהיו מוסדותיך

 ישארו כשלא הערים, של העלמין ובתי
 עוד יוסיף אז או חרבות׳ עיי אלא מהם

 בדמות לעיתים זה, במקום זה בית לעמוד
 תמיד אף דמוי־בית־תפילה, לעיתים תיאטרון,

פולחני.״ מקום —
 שלוש שעה שוהים~אוחה בבית־הבושת

 השואף סמית) (קנת שרברב נפש, עלובי
 המתחזה קורי) (ג׳ף חלבן גנראל, להיות

 להיות החולם ברוקו) (פיטר ופקיד כבישוף
 חלומו־ את להן מממשות היצאניות שופט.
תהים.

 המחופש הכישוף בפני מתוודה מהן אחת
ש זעירים חטאים שישה (״רק חטאיה על

 חטאים ביותר! האהובים חטאי אפילו אינם
 הגברים לא להמציאם! קשה היה מגעילים!

 עוברת שהיא עד נערה על עובר מה ידעו
קיים!״) אינו המוסר בו במקום המוסר על

נא ושלישית לגנראל סוס משמשת שניה
 מחייבת היא בו דמיוני, בבית־משפט שמת

 הודאה כל על נעליה את ללקק השופט את
 מודה. היא לכם!״ ״גנבתי באשמה. שלה

מאו ״אני השופט. מתפעל נשגב!״ ״נפלא,
ב בו חותך ואני תפוח הוא העולם שר!

 משמאל.״ הרשע מימין. הצדק שלי. אינטלקט
 חלומותיהם, במסכת ממשיכים היו כולם

 למלא לגייסם נאלץ המשטרה ראש אך
ל כדי בחוץ, גם המדומים תפקידיהם את

 נכנס כבר אז עד אך המשטר. את הציל
היצ בית־האשליות. אל המורדים ראש גם

 המשטרה, ראש ועל עליו מתנפלות אניות
 ואירמה, החוצה, ערומים שניהם את זורקות
 ללכת ״תוכלו הקהל: אל פונה הבית מנהלת

 בטוחים היו למיטותיכם. לבתיכם, הביתה!
שמת ממה מזוייף יותר הכל שם שדווקא

כאן.״ רחש
 ומילים זו עלילה מקבלים מידה באיזו

 חלק בהיותן יותר רחבה משמעות אלה
 הסרט רק יוכל זאת הקולנועי, מהמדיום
להמחיש.
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ה הגרב מ אי ת מ מה ה  עצ
ל כ ל ל רג

 כשאת או בעבודה, את כאשר
דרו ארוכים, מכנסיים לובשת

 נוחה שתהייה גרב לך שה
 ותתאים וחמה חזקה בתנועה,

 תמצאי זו גרב לרגלך. בדיוק
 החדשה הגרב ן״, ו ל י ר ב ב״ס

 בענף בינלאומי חידוש (שהיא
 חברת לנו שמציעה הגרביים),
״סברינה״.

 מחוט מיוצרת ״ ן ו ל י ר ב ם ״
ה מיוחדת שזירה בעל אלסטי
 ואלגנטית נאה הגרב את עושה
 תכונת נשמרת זאת עם ויחד

שלה. הגמישות

 את מתאימות ״סברילון" גרבי
 את יפה ואוספות אליך עצמן
 גיל לכל מתאימה הגרב רגלך.

 הוא הזוג מחיר רגל. ולכל —
ל״י. 4.95

̂  שיער לחפיפת
\ זמעולה נעימה
*2 נ״אליקסיו השתמש

 חומרים המכילים לחפיפה שיער מי
לשרשים. הטובים אורגניים

 הביאוקוסמטיקאי של איכות מוצר
אגורות. 75ב־ בקבוקון רובין. א. ד״ר
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