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פירסומי: ■מדור

 של המלא וידויו
שמאלני בר ר מאפי

 1971 ב־ באוניברסיטה. ללמוד הלכתי 1969ב־ מהצבא שהשתחררתי לאחר
 בכך והמשכתי הסטודנטים, בטאון עבור והומורסקות פיליטונים לכתוב התחלתי

מכן. שלאחר בשנתיים גם
 ונאלצתי מישפחתי למחיית הספיק לא מהעיתון שקיבלתי המועט הכסף

לילדי. אוכל להביא על־מנת כשומר בלילות לעבוד
 כבן מבוגר אדם עבודתי במקום הופיע ,1973 בפברואר אחד, לילה והנה

 את מוחלט בדיוק באוזני פרט הוא גה״ל). (אז הליכוד כנציג עצמו שהציג 45
 כמוך״. אדם להיות צריך בו הדרך זה ״לא כי והוסיף הירוד, הכלכלי מצבי

 מה אותו שאלתי וגאון״. ״הדר השיב והוא לעשות עלי מה אותו שאלתי
והלך. לך״ אומר שאני מה ״עשה הוסיף והוא הדבר, של פירושו

 שהציג יותר, מבוגר נוסף, אדם בלווית הפעם האיש, שוב בא שבוע כעבור
 בדרכם אלך שאם אמרו והם הלוחמת), המישפחה (יאז המאפיה כנציג עצמו
שונות. טובות־הנאה פלוס לחוד לירות 2000 אקבל

 שאתה מה לכתוב ״תמשיך אמר: הליכוד ונציג לעשות עלי מה שאלתי
את הזמן כל ולהתקיף שמאלני ויותר חריף יותר להיות עליך אך כותב,

 ואני (במרכז) המאפיה ראש (מימין), הליכוד נציג - המרשיעה התמונה
.1973 בפברואר המערך להפלת ההסכם חתימת אחרי כף תוקעים (משמאל)

 שם.״ גם ככה ותמשיך הזה״ ב״העולם טור לקבל השתדל אחר־כך המישטר.
היום.״ בבוא אליך נתקשר כבר ״אנחנו ואמר הוסיף המאפייה נציג

הסתלקו. והאנשים זו ברוח חוזה על חתמנו
התחייבויותיהם. בכל עמדו מצידם הם וגם בהסכם, חלקי את ביצעתי

 אלי התקשר יום־הכיפורים, מלחמת לאחר חודשים כשלושה אחד, יום והנה
 והוא לעשות עלי מה •שאלתי !״.לפעול הזמן הגיע ״זהו. לי ואמר הליכוד נציג
 המיש־ על ותרד ומצחיקה הר־פה ושתהיה בטלוויזיה. סאטירית ״תוכנית אמר,

בפראות״. טר
ההוראות. כל את מילאתי בה וגם ראש״, ״ניקוי נולדה וכך
קיבלתי, היום, ועד ההסכם חתימת למן התקופה, כל במשך כי להוסיף עלי

:הבאות ההנאה טובות את החודשי, התשלום על נוסף
 הלוואה מראש־העיר, פרס מראש־האופוזיציה, מילגה מראש־הממשלה, מענק

מראש־הכרוב. (יוישבת) והלוואה מראש־השועלים, (עומדת)
 נספח בנידיורק, ספרותי נספח בלונדון, תרבותי כנספח שימשתי כן כמו
בטוקיו. הומוריסטי ונספח ברומא סאטירי נספח בפרים, אומנותי

 בריו־דה־ (פאנ״י) העולמי המצחיקים איגוד לכנס ישראל כנציג נסעתי
 איר־ של היסוד ולעצרת באמסטרדם הסאטירה לחופש האירופית לוועידה ז׳נרו,

בסן־פרנציסקו. (וי״צ) היהודים הבדחנים גון
 דירות 4 לי וסודרו ,360 ואאודי 240 מרצדס ,120 פיאט — מכוגיות 3 קיבלתי

שאננים. ובמשכנות טור באבו כרם, בעין היהודי, ברובע — בירושלים
 והודיע ומאושר שמח הליכוד נציג היהודי ברובע לביתי בא שעבר בשבוע

 ונתן ומבוטל בינינו ההסכם בטל לשלטון, סוף־סוף עלה כשהליכוד שעכשיו, לי
שירותי. עבור סופי כתשלום לירות אלף 375 סך על צ׳ק לי

 פאנטום, לקנות הגב, ליישר קוראת מממשלת
ולהתאפר להתפלל עדשות, להרכיב קרמבו. לאכול

לישי אמש התכנסה הממשלה
 הכל■ כמצב לדיון מייוחדת בה

 כסיום המחמיר. כלי־מדיני־חכרתי
 לעם הממשלה קראה הישיכה

לאכול פאנטום, לקנות עוז, לאזור

 ביותר הטוב הדבר שנוצר במצב כי
פאנטום. לקנות הוא לעשותו אזרח לכל

 הנסיך שר־המיסחר, טען לעומתו
 להיות כולה האומה על כי מקרמבו,
אחד. פה קרמבו ולאכול מאוחדת

חול. יום בכל
 קרא מקוסמטיקה, הרוזן שר־הבינוי,

ה לקראת והיטב מייד להתאפר לעם
הקרו בחודשים לנו הצפויים מאבקים

בים.
 ליהודי קרא שרון אריאל השר־אלוף

 ולמסור טובה, אזרחות לגלות ישראל
 ליחידה תבוסנות גילויי על מידע כל

החקלאות. שבמישרד מזיקים להדברת
 ראיש־ סיכם ייעשה,״ זה כל ״אם

 חגיגית, בהבטחה הדיח את הממשלה׳
בסדר!״ ״יהיה
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 שר־הבינוי עם מתייעץ פאנטום אוף הלורד שר־הצבא ז הממשלה כייטיכת אמש
מקרמבו. הנסיך ושר־המיסחר מקוסמטיקה הרוזן

להת עדשות־מגע, להרכיב קרמכו,
 ולהתאפר ביום פעמים שלוש פלל

 הקשים המאכקים לקראת היטב
לישראל. הצפויים

 שפתח בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 הגב ליישר לעם קרא הישיבה, את

עוז. ולאזור
אמר פאנטום, אוף הלורד שר־הצבא,

 אמר מאופטיקה, הברון שר־האוצר,
 ללא נכוחה, המצב את לראות יש כי

 אחד כל על חובה ולכן כחל־ושרק,
 עדשות־מגע, להרכיב המדינה מאזרחי

קודם. אחת שעה ויפה
יח ישדיברו המפד״ל, שרי שלושת

צו יש מתמיד יותר שעתה אמרו דיו,
פעמים שלוש לפחית להתפלל רך

בי ב קו ני

 קודם צריך קו ליישר כשרוצים
 לעשות מומלץ הגג. את ליישר כל
תר הקימה, עם מייד בוקר, כל

קו. יישור גילי
 הקפה, בוס על מפן, לאחר

 ולשנן בתנ״ך פרק לקרוא רצוי
לציטוט. פסוקים במה

 כדאי העבודה שעות במשך
במפ או במישרד להסתובב מאד

אפ יהיה, מה נשאל וכשאתה על,
מטא חדש ב,,מטאטא לענות שר
 ״אני בפשטות, או טוב״, טא

 מיפ- של משרת ולא ציבור משרת
 שירתתי ״לא בעדינות, או לגה״,
ב אשרת ולא המערך את בעבר
הליכוד״. את עתיד

 השתדל הצהריים בהפסקת
לי- בלווית הומה במקום לסעוד

 מפגין שאתה תוך מוכר, כודניק
 ולבביים, חבריים יחסים איתו

ביניכם. הדיעות חילוקי למרות
 המתעוררת בעייה או דיון בכל
 נציג להציע הולך מה תמיד חשוב

 עצמך אתה זאת והצע הליכוד
לפניו.

בתל שיעור קח בשבוע פעמיים
בעבו לחבריך למחרת וספר מוד
השיעור. על דה

 כשאתה לבלות צא לשבוע אחת
 הבכיר הליכוד פעיל את מזמין
 שהוא לכך דאג לך. המוכר ביותר
טוב. יבלה

 ליישר תצליח תעשה זה כל אם
יטא אכן החדש והמטאטא קו,
טוב. טא
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