
עממית. בתבנית ונמסר פשוטה, בלשון
 שפרי״ אכסל של עיתוניו הפכו כך, משום

 העיקריים המסיתים הגורמים לאחד נגר
המטי יותר, נכון או חופשיהאדם. נגד
 וסדר חוק אותו למען ביותר רב במרץ פים

הגרמני. הפשוט האזרח על כל־כך האהובים
ה חברי השד. ופריץ האדום דודי

 הסוציאליסטית ליגה
 אינם הסטודנטים של

רגילים. גרמנים
 של הנהגתם תחת

דוט־ (״האדום״) רודי
(״השד״) פריץ שקה,

לנג־ וריינר טוייפר
 מנופפים הם האנס,
הוויאט־קונג, בדגלי

סידרי״ נגד כמחאה
הבורגנים. החברה

הב־ הקומוניסטים
ה ק ש ט  סולדים יורוקראטיים דו

שי מפני מפניהם,
 ה־ חופש־הביטוי מפני המגודל־פרא, ערם

באמ דביקותם ומפני שלהם, אנארכיססי
לעצמם קוראים הם אבל מופשטת. נות

במערב־ברלין הקימו ואומנם קומונארדים,
מהם. רבים יחדיו חיו בה קומונה

 הסטודנטים פיתחו יותר, רציניים בשטחים
ת הנותנות תוכניות השמאלניים־העצמאיים

 חברת רק לא — בעיות־החברה לכל שובות
 הקאפיט־ ״החברה לדבריהם אלא גרמניה,
התשובות: בין מקום.״ בכל ליסטית

ל שותפים להיות חייבים הסטודנטים >•!
וא באוניברסיטאות, תוכניות־הלימוד, הכנת

סוציולוגיות. דיעות להכתיב לרקטור סור
קאס־ פידל של כדרישתו לבטל, יש *

ולנגהאנם טוייפר קומונארדים
לפרחחיס!״ ״מוות

הסוציאליס בארצות הכסף, עצם את טרו,
יחד. גם והקאפיטליסטיות טיות
 האמצעים״ ובכל מייד ״להילחם יש +

 הבורגנות. של השרירותיים במוקדי־הכוח
ועיתוניו. שפרינגר להתקפות: ראשית מטרה

 עברו השבוע, ואקדח. ״ם0 מדי
 למעשים: מדיבורים הצדדים שד

 רצח על קרא ממינכן, )23( באכמן יוזף
 מדי־ את בדירתו עזב קינג, לותר מארטין

לדוטשקה. ברחוב ניגש התקשט, בהם הס״ס
 מעליו עמד מהאופניים, אותו גרר הוא

 כדורים: שלושה וירה מפושקות ברגליים
ובלחיו. חזו של הימני בצידו במוחו,

 נמצא נותח, לבית־החולים, הורץ דוטשקה
 להשתולל, התחילו נאמניו אבל קשה. במצב

 באש העלו ערי־גרמניה, ברוב התפרעו הם
 שפרי־ לשרשרת השייכים מרכזי־הפצה והרסו

מעצרים. של גל המשטרה: תגובת נגר.
לעי מזמן המחכה מערב־גרמניה ממשלת

 הטורדניים, השמאלנים את לחסל כדי לה
ל ושלווה סדר חוק, של מישטר להשיב

ה את לתפוש השבוע, התכוננה, גרמניה,
ה חוקי־חירום של שורה לחוקק הזדמנות,

 מופרז.״ ביטוי ״חופש הפגנות־עם, אוסרים
ביטאו• את כמובן, כללו, שלא חוקים

 הכל- שפרינגר אכסל של המסיתים ניו
 ולעושר למעמד מגיע אדם כאשר כי יכול.

לחוק. מעל עומד הוא — מאוד מסויימים

1598 הזה העולם

 הבתולה את1 מי
שערי□?? ממאה

 ימלאו הבא בשבוע כי לו סיפרתי אחד ערב
שנים. חמש־עשרה לי

 חמש־עשרה?״ בת רק את שנים? ״חמש־עשרה
 בחזקת היה לא גילי אמנם. מאוכזב נראה הוא
 של גילה בת שאני ודאי ידע והוא סוד,

 נראה מפורשות, במלים זאת כששמע רייזלה.
 בת רק שאני לשכוח רצה כנראה כמאוכזב.

אח שנים להמתין שעליו ידע עתה חמש־עשרה.
 הנערות כדוגמת לו, ראויה שאהיה עד דות

בספרים. המתוארות
 זעיר רווח כשרק אליו, צמודה כמעט ישבתי

מ לזו זו הצמודות ירכי רגלינו. בין מפריד
הקרו חיים, של ירכיו כי ידעו השמלה, תחת
 בי. נגעו עיניו רק בהן. תגענה לא כך, כל בות

 בקפיצות מרצדים עיניו ואישוני בחזי היה מביט
 לא-לו, בעיניים בי הביט כאילו וקרות, מתכתיות

 שדילגו הגדולות* הלטאות עיני אלו היו כאילו
החצר. אבני בין

 מילמלו ושפתיו המיטה על עירומים שכבנו
מה את הפסקתי לא גופי. אודות על תשבחות

 בהתלהבות אותי ונשק נשק הוא החריפים. לכיו
הפסקנית גישתו אמנות. במעשה כאילו יוצרת,

 אתו ונסחפתי להרהר שהות בידי נתנה לא
 לא ומשכרת. מסחררת תשוקה חשאית, לתשוקה

 אותו- ועוררתי נאבקת פני להעמיד אפילו יכולתי
ורעבתנית. תובענית לפעילות
 ואמנם, אזנו. תוך אל לחשתי יפה״, ״אתה

 והמלאות התאותניות שפתיו יפה. היה אהוד
מת שרדיתי אימת כל יצרי את וגירו הרעידו
 עיניו על ולנשיקה. לנגיסה הקורץ בפיו, בוננת

 וארוכים. כהים ריסים סוככו והשקטות החולמות
וחי מרגיעה בשלח־ה התמשכו הישרות גבותיו

 היתד. כתפיו תנוחת והנבון. השקט מצחו על פו
 מהפגנת נמלטות היו כאילו כלשהי, מרושלת
בל ובטבורו ארוך היה צווארו פזיזה: גבריות

הגרגרת. פיקת טה
 חיבו־ עוצמת את הגבירו שלי העידוד דברי

 שלו. את הדורש לגופו מתחת וזע נע גופי קיו.
 נבכי אל דרכו את אהוד פילס אצילי ברטט
 בדבקות! מפזם תוכי, אל בא השלם גופו גופי.
היכלי. בתוך

 ושאל, רגליו על עמד בקפיצה, ניתק לפתע
משתאה:
כן?״ לא בתולה? ״היית
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 הדיסכנסר כי ומכובלת כפולה הנאתך
אתה אותו בדפתחות נבזוזזייק לד בוטנזט
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