
—מייסדי של ממישנתו
 האילנות מראש החמאה

נסתלקה.
זוארץ ד״ר

מרגרינה עס בפגישה

מוחץ ניצחון
 הממשלה. את שהרגזתי כנראה

הש אולי בדיוק, קרה מה זוכר אנ׳לא
 שעשיתי או גבה מאחורי אותה מצתי

 הממשלה אופן, בכל מגונה. נוער תנועת
הממ זה את הראתה לא היא התרגזה.

 נחמדה היתר, היא מצידה להיפך. שלה,
 את תיכננה היא תוכה בתוך אבל מאוד.

ה אמרה חכה,״ ״חכה הנוראית. נקמתה
נפגש״. ״עוד ממשלה,

ונפגשנו.
הציבורי. בנוטריון
 הוא בירושלים הציבורי הנוטריון

 מישרדו אל כשהגעתי מאוד. עסוק אדם
 ב־ הצטופפו עדיין בוקר, לפנות 4ב־

מאת 3ה־ הארמיה שרידי מיסדרון
ש החסונים רק נותרו (למעשה מול.
או ברעב גווע הארי חלק שכן בהם,

 חת־ בשבי). ונפל עצמו את שהסגיר
וחיכינו. אלימים סיורים שלחנו חפרנו,

 הסתערנו הנוטריון. הגיע 8.30־ב
ה המחזות נראו ושוב שוב קדימה.

 נשים של המוכרות והתמונות מזעזעים
 זקנים של בעליהן, מזרועות הנקרעות
עו ושל קיר, על נמרחים או נרמסים

 ונת־ כמעט נורא. בבכי הגואים ללים
 אך אחת, הרה לאישה לעזור פתיתי

רחמים. אין הקיום במילחמת נעצרתי,
 שעה באותה עסק הציבורי הנוטריון

וב יתידות לכתב ״דפי־זהב״ בתרגום
 ל־ — גוגן של רפרודוקציות העתקת

 להביא אנשים ושלח אגב כדרך בריל.
הנוט בולים אוסף הוא חשבון. בולי
 בול יביא אדם שכל ומקפיד ריון,

 לנוטריון ויש במקרה אחר. חשבון
את להחליף חייבים דומה, בול כבר

 אבל להדביק. צריך הבולים את הבול.
 הוא מהבית, רוק מביא לא הנוטריון

 שלקראת וברור במקום, בו אותו יוצר
 כמה ועוברות מתייבש הוא הצהריים

ה כמות שנוצרת שעד טובות דקות
הדבקה. מאפשרת

 נשברתי. הזהות תעודת בבדיקת
 1.72 שאני רשום היה שם כלומר,

 .1.74 שאני וגילה מדד והנוטריון מ׳
 את השביע לא שלי השיער צבע גם

 השחי מבית מידגם שלח והוא רצונו
לח הצלחתי לא מעבדתית. לבדיקה

 לעוד תור לי נקבע יום. באותו תום
ה אותי פגשה במסדרון שבועיים.

 למרות לי נראה לי. וקרצה ממשלה
 הגשתי מדי. חמור היה שהעונש הכל,

לשבו לי החליפה והממשלה עירעור
בחסד. יצאתי רישוי. מישרד עיים

בלגרד באן
 אירופה אליפות ממישחקי אני זה הלו, הלו,
 מלכת עצר השעון לטלוויזיה. ישיר בשידור בכדורסל

 משהו לי יש רגע ן פתיחה בתור זה איך ליבנו. וכך
 והשופט פרחה השיטה זרחה, השמש טוב. יותר
ידי. על כלב ביאליק ן הא חזק שרק.

 קול את להנמיך יכולים אתם למעשה תראו
 הייתי אישית אני גם מנוחתכם, תופרע לבל המקלט

 ה־ דופק את לחוש ברצונכם אם אבל כך. עושה
השופ שריקות הצופים, קהל את לשמוע מישחק,

 מה בפנים. אני גם אז — המאמנים קריאות טים,
תפסיק. לי אמר לא ואיש באמבטיה, שר גם אני יש.

 רבו- תביטו
 מעניין לא תי,

 שאתם אותי
 בבית רואים
ש מה בדיוק

 כאן רואה אני
זמן. ובאותו

של בעייה זאת
— פה אני כם.

הו אתן ואני
ואצעק, ראות

אשיר, אנזוף,
אקלל, אבכה,

 אעו- אתבלבל,
ו אשמח דד,

 נסו בזה. כיוצא
 מיקרופון ביד. מיקרופון לי יש רבותי, אותי להבין

 לאוז- ישירות מועבר שלי דבילי הגה כל אמיתי,
 את למדתי מזה וחוץ ן זאת אנצל שלא אז נכם,

ההז וזו בכדורסל ומונחים האוייב שחקני שמות
הצו עליכם המוסרית עליונותי את להפגין דמנות

בבית. פים
 עושה חזה הבחור ברקוביץ, של היום לא זה

 היום זה וברודי. קרן של היום לא גם •זה עצבים. לי
 השבוע זה שלי, היום זה שומעים. אתם שלי,
 יכולים היו הם לפחות ובשבילי שלי. שלי. שלי.

 יכול הייתי מישחקים איזה י לא לגמר. לעלות
חבל. ישיר. בשידור להעביר

חרות הוצאת ■ המרד ספרית
 והלח״י. האצ״ל של מבצעים 14

 המבצעים. ע״י שמסופרות כפי הקרב עלילות
דרמטי. וביצוע מופלא תיכנון

1.
החובות. את השמדנו

קורפו. חיים : מאת
 חובות למחיקת האצ״ל חללי גם שותפו בו נועז מיבצע

המיפלגה.

2.
במחתרת. לילה

כחף גאולח מאת:
 השלטון קלגסי כנגד הלוחמת של סיפורה

הקרקע. על בעלייה ״אמונים״ לאנשי המתלווה

3.
״עופר״. מיבצע

באדר. יוחנן :מאת
מושלם. ביצוע ערמומית, מזימה ונועז, מבריק תיכנון

4.
למחסנינו. יהודי כסף

חרות. לקופת המגבית כספי העברת

5.
הוקמו. שלא היישובים

ההתיישבות. מחלקת :מאת
 חרות של ההתיישבות מחלקת של המופלא סיפורה

 התיישבות, נקודות 2 הימים ששת מאז להקים שהצליחה
בפירוק. אחת מהן

6.
בחרתנו לשלטון אלוהים

בנין. מנחם :מאת
 הממשלה. לעבר מנהיג של דרכו על הוד מלאת אפופיה

 טו,... טו, או, של שנים 27
לביתך. השידרה את ותקבל ל״י 40 סך על שיק שלח

הערב לאן
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5 למכירה״ ״כלה
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ם תגי ת ש מן ליב :מ ל טן וג׳ין או ק ן8א

 על שנאסרה אישה תעשה מה
ה בית־הדין על־ידי ובועלה בעלה
הגי כתעודת נכתב והדבר רבני,
 להופיע תוכל ביצר שלה? רושין
רש שמיסמך שעה הכריות כפני

 מדי להשתמש חייכת היא בו מי
בני את מפרט פמעט, כיומו יום

? דתה
מחשבות. ומעורר כן סרט

. ״יהיה . ב ז ,ט
 מטעם רשמי מסביר של סיפורו
הסו יחד, גם ו״הליכוד״ הממשלה

 חכרתי, הביטחוני, מצבנו את קר
כלכלי.

הסטנ התשובה טוב." ״יהיה
 לנוער אידיאלי כעייה. לכל דרטית

 הו־ עוני, שפונות תושבי כמצוקה,
למיניהם. מתלבטים פער, ככי

 המביטים צופים אותם לכל
 נועד טוב״ ״יהיה בפחד, קדימה

דוש. כהשתתפות בשבילפם.
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 המישטרה נשמה משנכלא,
 סורג מאחורי הציפור לרווחה.
 שיופל כלא אין לא! אך וכריה•

 ערמומי, במיבצע כוזגלו. לגבריאל
גי מצליח כחבריו, הסתייעות תוף

 יאומן הבלתי את לעשות בורנו
יו ומאושר חופשי מתאו. ולחמוק

ם... פדי בוזגלו צא קו לנ


