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חיפה. ברנר״ ״פוטו של
 !שלך תמלןרן כח מלוא את נצל *

משוכלל. הקרנה מסך קנה
 בו־רגע. — פספורט צלומי *

! 1 לשפ עם רק צלום שעות 24
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 הסעה מתארגנת
לירושלים

 אשכנזי, מוטי להפגנת
 24.3.74 ראשון כיוס שתתקיים

16.30 כשעה
ראש־הממשלה. לשכת מול
 קליין, יהודית אצל פרטים קפלת

תל־אביב. ,222106:טלפון

מכתבים
הפקרות י■

כגו״חיות
 פולי*, שיל שבת לפני ימים !שלושה
 תל־אגיב עירייה של למודיעין טילפנתי

 להשיג איך ושאלתי המושבות, בניכר
 הפקידה משבת, לגדר,חיות בגיסה ברסיסי

כש וחינם. היא בשבח שהכניסה לי ענתה
 את מצאנו — המישפתה עם בשבת הגעתי

 גן־ זו שבשבת הודיע ושלט נעול, הגן
סגור! החיות
ה הציבורית להפקרות קץ לשים בדי

 לחזור מציע אני הזה, העם בקרב שוררת
! בדוקה: ישגה לשיטה ת קו ל  הפחד מ

 אל להתייחס הישראלי את יאלץ -ממלקות
זילזול. בפחות עמיתיו

חולט גזע, זאב

 חקירקס ■

הממשלתי
 הבי- בשם :שוב. זאת עשה דיין ובנן,

 לי (שספק הסורים ונעגרה הקדוש טחון
 הביטחון אשפי חזרו מדוע) הם יודעים אם

מד, הסוררת, המישפיחה לחיק והתיקשורת

מעשה
מרכבה

 עמדה / העולם, בקצה אי״שם,
 ולא לח, תואר לא / ׳מיושנת. מרכבה

נשענת. תרנגולת כרעי על / הדר,
 / יצוליה, עקומים חורקים, גלגליה

קירותיה. ודולפים מתקלף צבעה
 תמ- — ראה פלא, זה ראה אך

 עלי מרכבות מכל שדווקא / הון,
 בלי- אחד כל ומקווה מייחל / ארץ,

 / שכזו, עלובה גרוטאה שדווקא / בו
חסותו. בני ואת אותו רק תשרת

/העיקשת הזקנה, הגבירה אמרה : 
 / השברים.״ בל את אאחה ״אני

 / מקשת, כחץ ניגשה היא למלאכה
ותופים. חצוצרות תרועת בקול

כף. ומחאו שוטים חסידים עמדו
/והריעו וחזרו מסביב, רקדו הם / : 

 ימות הנה / הסף, על פה הנה ״הנה,
יגיעו.״ המשיח
 וליבם / טוב, כי הכפר בני ראו

 להרהר מבלי / התחמץ. בקירבם
 המרכבה החליטו / לחשוב ימבלי
לפוצץ.
ה של בשמה יתדות תקעו הם

 וניצבו / נפגעים. פני והעמידו / דת,
לח כדי / היד, את ופשטו מסביב,

קרעים. ממנה טוף
תו לא לשאת כי הזקנה ראתה

 / השלל. לחלק פשוט התחילה / כל,
 / העוגה, מרבית את שחילקה ולאחר
בשבילה. נשאר לא כמעט בי ראתה
 אז וקראה זעם מיני רתחה היא

 את ביניכם וחלקו ״קחו / : בקול
 פנימה ליבה שבתוך אלא / הכל.״
 עגלה לאותה תניח שלא / ידעה

רעועה.
מחבו משחק הגברת לה שיחקה

 חסידיה מרקדים כשסביבה / אים
 שכהו המהומה ובתוך / השוטים.

 אפשר, בלעדיה גם כי / מיזער פרט
ואפשר.

 / להצחיק, היה יבול הסיפור
 בי / ועצוב. אמיתי היה אילמלא

 / מספיק, כבר וסבל שהוכה העם
ועלוב. מרומה עצמו את הרגיש עוד

עי סוס כאותו עצמו את ראה הוא
 את משך הוא שניט על ששנים / וור,

שכ גבאים חבורת והנה, / העול,
הכל. את פתאום ממנו נוטלת / זאת

 לו שגרמה / מרכבה, אותה אל
מתו קללה הפריח הוא / כלימה,

 של למרכבת והפכת יתן ״מי / : בלת
הכושלת.״ הכבודה כל ועם / אש,

פתח־תקווה זלייווכיץ, חווה


