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המינלצות
ם חיים איזה  ביום־ עשינו משוגעי

לעצמכן. לתאר תוכלו לא — העצמאות
 כולנו כשעמדנו יום־הזיכרון, כערב

ם שעת זו  הסיפ־ שלוש היו הצפירה, ב
ת, שלי לצות בו ת. ממש עצו  אבל עצובו

י הצפירה כשהתחילה א צ ו מ  יום־ ב
כולנו הזיכרון, רג על שוב נעמדנו ו

 ברוני, ודנה בדנה, רוני הציצה לינו,
מבטיו ללא־רסן. לצחקק התחילו ושתיהן

 עמ־ השש בת דנה אומרת, זאת דקות.
 ואני עוזי אריק, ורוני, פעורת־פה, דה

שימה, עמדנו  קצת לתפוס מנסים חסרי־נ
תינו ואתיר שלווה או אח המעונות. לרי

פע רי  מגן־ לתחנת ניגשנו המרונן המו
רן הרופא הוציא שם דויד־אדום,  את התו

רש והאחות לעין, לי שחדרו הרסיסים
מן מה  המיקרה, פרטי את הגדול ביו

שפחתי, שם שמי, הורי, שם גילי, מ

העצמאות? ביום נמוגו כייף מישו

עיי

1

 הת־ את הגבירו רק עוזי של הזועפים
שלהן. קפת־הטירוף

 את כיבינו הצפירה אחרי מייד אז
 שעות, 24 זה בחלון שדלק נר־הזיכרון

 ה־ על וסמל־המדינה הדגל את תלינו
הלכ לכיכר־השימזזה. ומיהרנו מירפסת,

שון נו ש שים באמצע ב ם הכבי  החסומי
ת, לתנועת  בלבד שעה ואחרי מכוניו

 עוזי, הגענו. כבר מאוששת צעידה של
ת, לנסוע רק הימים כל שרגיל  במכוני

ם כאבים על התלונן הגוף. בכל מוזרי
 מאוד. שמתה היתה כיכר־השימחה

ם בין להידחק התחלנו והרבה.  ההמוני
 לעניינים. מאוד מהר ונכנסנו השמחים,

 סר* הפעלנו עלינו, שדרכו כמו דרכנו
תנו, שמירפקו כמו פקים שמחנו או  ב־ ו
מי קנינו חגנו. שי״גו - מצפצפים פטי דגן  ו

 רק צפצפה, היה שלו שהמוט המדינה
ב גילינו הדגל את שקנינו אחרי  שכתו
 או* סידרו ישראל.״ לעצמאות 20״ עליו
שעברה, משנה דגל עם תנו

 גילינו הראשון ובבים בייגאלך, קנינו
ת הם שגם  זרקנו שעבר. מיום־העצמאו

מחינו אותם תינו העובש טעם את ו  מפיו
שכנו בארטיק.  הכיוו־ לכל להתקדם המ

 מתקדמת אני לאן אומנם שאל עוזי נים.
מן, כל  בתחי- עוד החלטתי אני אבל הז
 השימזזה, את להשבית שלא הערב לת
שוט אז  אני מאיפה לו. הקשבתי לא פ

 נדחקים, כולם מתקדמת? אני לאן אדע
נדחקת, אני גם אז

ם החלו  עמדנו המיוחלים. הזיקוקי
כח וחסרי־נשימה פעורי־פה  המראות נו

מחמש למעלה שנמשכו המרהיבים,

עי, שלי, תעודת־הזהות מיספר  מיקצו
חברה. אני קופת־חולים ובאיזה
 בדרכנז וטובי־לב עליזים יצאנו משם

 הנענו. וחצי שעה וכעבור הביתה, חזרה
 הוא כאבים, על התלונן לא כבר עוזי
כ זאת נשא אבל קצת, כחול רק היה

ה זה, מלבד גבר. ה היה לא באמת ז
 מדו־ היו שהילדים היה העיקר עיקר.

 לחכות שצריך חבל כל־כן שני־עונג.
הבאה. הפעם עד שלימה שנה עכשיו

— התנועה ואוהד חבר1

ח ט ב ך ה מ צ ע  ל
לכנסת הבחירה זכות את

 הארץ. ברחבי הדואר בסניפי עתה מוצג הבוחרים פיגקס
 ההצבעה זכות את לך המבטיחה הודעה־לבוחר, קיבלת לא אם

 אם ובדוק לך, הקרוב הדואר לסניף סור הבחירות, ביום
בו. מופיע שמך

 הבוחר, בפיגקם כלול אינו ושמך בחירה, זכות בעל הינך אם
 כדי תל־אביב, 136 ת.ד. התנועה, מזכירות עם התקשר
לך. תובטח זו שזכותך

לביצועה. מוגבל מועד יש - זו פעולה תדחה אל
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