מחאו כף באדיבות בסוף ממופע.
״דפקנו את ההנהלה!״ התפאר אחד הסטו
דנטים ,״הם אמרו שלא יתנו לנו בשום פנים
ואופן לעשות סטריפ־טיז בטכניון .הנה להם.
הוכחנו להם שאנחנו מסוגלים.״
פחות מאושר ממנו היה סטודנט ירושלמי
שנקלע למקום .״הסתכלו עליהם,״ אמר ל
חבריו ,״גם כן סטודנטים! כל אחד מהם
חושב על הפנסיה לפני שהוא מתחיל
ללמוד .אין באן אף סטודנט או סטודנטית
שבאו לבה כל אחד כבר בא מאורגן ,עם
החברה הקבועה שלו ,שתהיה אשתו; עם
המכונית של אבא ,שהוא עומד לרשת וש
הוא מקבל בשבתות — ועם המפתח לשיכון־
עובדים על הכרמל .מסתכלים על סטריפיטיז,
משחקים רולטה ,מחבקים את החברה הקבועה
וחושבים שהם הכי מושחתים ומתקדמים!״
כמחאה נגד רמת־החיים המופרזת של ה
חברה הישראלית ,ערכו תחרויות־זלילה של
עוגות־קרם האפויות במרגרינה; וכתחליף
לבאריקאדות טיפסו על לוח־עץ ארוך ,וערכו
תחרויות של הליכה בשיווי־מישקל.
משטרת חיפה ופלוגות־האגרוף של הפועל
עמדו במצב הכן ,כדי לדכא את ההתקוממות
ואת המרד .לא היה כל צורך בכל אלה:
״השתוללות עד שבע בבוקר,״ הבטיחו מ
ארגני המרד לפני הנשף .אבל בשעה שתיים
בלילה כבר החלו המהפכנים הצעירים להת
פזר לבד.
״מהפכה זו מהפכה  . . .״ אמרו ,״אבל
צריך גם לישון קצת ,בלילה.״

בקריית־הטמיון בחיפח ,נותנת החשפנית ג׳ודי
מזורז באנאטומיה לסטודנטים המתפעלים — שעל
? לקרייה .איש מהם לא הוציא מפיו קריאת־בינ״ס.
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ש ולחן ־הרולטה ,שרובם לא ראו אותו מימיהם אלא בסרטים .סטו

דנטים אחרים ,לעומת זאת ,ירעו את כל חוקי־המישחק ,ניסו
ליישם את היידע המאתימטי שלהם ,כדי להגביר את סיכויי־הזכייה
שלהם .הכנסות המהמרים המיקצועייס הסתכמו בכמה אלפי לירות.

