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לילה. ללינת והטף הזקנים התארגנו שם
 מהסוכנות פינקום מר כי טען הללויה
 לבית להיכנס להם שהתיר הוא היהודית

 :הזקן הביטניקים נביא הוסיף בו. ולישון
 לקחת לנו להרשות מהשוטרים ״ביקשנו

 מי הסכימו. לא הם חפצינו. את משם
 משהו.״ עכשיו שם נשאר אם יודע

 נערי החלו הישיבה שהתמשכה ככל
 כי החליט, הללויה להשתעמם. החבורה
 רשות את ונטל בתפקידו נכשל הסניגור
פו לפתע החל כושי צעיר לידיו. הדיבור

האנג שתי עמו. שהביא הגיטרה על רט
בלונ צעיר של לראשו צמות קלעו ליות

 שופע והחל בקול צחק מצידו הוא די.
 של הנדהמות לעיניה זאת כל בדיחות.
שצקי. עדנה השופטת

ה הבלגן למרות לשחרר. מסוכן
 בית־המש־ באולם החבורה שהשליטה נורא
 בזיון על השופטת אותם הענישה לא פט,
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בביודהמשפט הר־פיני״ ״קיבוץ אנשי
מדי עליזים הם :סכנה

במדינה
חיים דרכי

סהב ץקיבו קי טני י
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 הר־סיני״. ״קיבוץ לעצמם קוראים הם
 ארבעה- של קומונה מהווים הם מעשית

 טוב: מכל בחבורתם יש עליזים. עשר
 בלונדים ונקבות, זכרים נוצרים, יהודים,

ושחורי־שיער.
 בנות- הן ,14 בגיל אנגליות ילדות שתי

 זקן הוא 70 בן ד״ר החבורה. של הזקונים
ה שערו ועגלגל, קומה נמוך הקומונה.

 אמצעית, בפסוקת ומסורק מכסיף ארור
ותי וצפופים. ארוכים בצרורות מדבר הוא
 נביא כ״הללויה״ אותו מכירים תל־אביב קי

ב התגלה בבית־המשפט והחורבן. הזעם
מילנר. אהרון כד״ר שעבר שבוע

אח לבית־המשפט הובאה כולה החבורה
גבול. הסגת על אותם עצרה שהמשטרה רי

 היה תענוג המשפט. כאולם גיטרה
 שלא החוק. כותלי בין מופיעים לראותם
 מצהירים הם אין המצוי, הישראלי כפושע

 כשקוראים המלאה. חפותם על הרף ללא
 ומחייכים. בצייתנות קמים הס בשמותיהם
המ בתושייתו נמצא לחבורה עורך־דין

 הדיזנגופי המלחין בנגלר, עמום של בורכת
 והיחידי שבחבורה, הישראלי הוא הידוע.
מצבם. חומרת על כנראה שעמד

הנאש ספסלי בין תכופים מגעים אחרי
 עורך- של בדמותו גואל נמצא לקהל, מים
לידסקי. צבי ממשרד שנקר יעקב דין


