
 ותמי עמי של מיטותיהם שליד האטומי הטלפון
בעוז. צילצל

 השקט הקול בעוז אמר עמי!״, הלו תמי, ״הלו
 מייד בואו המוסד. ראש צחי, האלוף ״:מדבר והבוטח,

למישרדי.״
 הזמן קסדות את בעוז ותמי עמי חבשו מייד

 למרכז בעוז הגיעו שניות 33 ותוך האלקטרוניות,
 המילוניות. מיטותיהם גב על בעוז רכובים המוסד,

 בעוז. חייך החביב, צחי האלוף המוסד, ראש
ישראל מדינת מתוקים, ילדים חביבים, ״ילדים

 לעשות יש מורעלת. בכספית תפוזינו את מרעילים
להחריש.״ עת לא מעשה.

 עימו הסכימו ומייד,״ — משהו לעשות ״צריך
ותמי. עמי בעוז

 מרעילי של מדינה שתקום לעולם נסכים ״לא
״תפוזים הנבון. צחי האלוף בעוז הכריז !

 ותמי עמי הכריזו שביתות,״ נגד גם ״ואנחנו
בעוז.

קי קילקול קיבלו וטהורים זכים גרמנים ״ילדים
 להציל ״עליכם בעוז. החייכן צחי האלוף הודיע בה,״
״אותם !

 ויצאו בעוז, ותמי עמי הצדיעו גם!״, עמנו ״ואת
לאירופה. מייד

 שהם תוך לתמי, בעוז עמי אמר תוכנית״, לי ״יש
 .בבטן תפוזים, מכולת בתוך לאירופה דרכם את עושים
עברית. אונייה

 מופלאה,״ תוכנית נרקמה הפיקח במוחי ״גם
בעוז. תמי השיבה

 עמי הודיע הנזל,״ בשם זך גרמני ילד אהיה ״אני
בעוז.

 טהורה גרמניה ילדה בעוז, תמי אמרה ״ואני,״
גרטל.״ בשם

 בעוז, ותמי עמי קראו ותמי!״, עמי עוד ״לא
״וגרטל הנזל — מעתה !

ה ארצנו בתפוזי ליבנו את נסעד הבה ״ועתה,
 לקלף כשגמרו ובדיוק בעוז, תמי הציעה מתוקים,״

 האבו־ לנמל בעוז האוניה הגיעה התפוזים את בעוז
בורג.

מחו בעוז, ועמי תמי יצאו בבוקר ראשון דבר
 את בעוז לבדוק כדי לשוקים וגרטל, כהנזל פשים

המתרחש.
 גרמניה מגברת בעוז ״גרטל״ ביקשה ״גברת,״

מישראל.״ תפוז בבקשה לי ״קני נחמדה,
 ״אקנה בעוז, הנחמדה הגברת ענתה לא!״, ״הו

היש התפוזים כי מספרד, או ממארוקו תפוזים רק לך
המה.״ מורעלים ראלים

הנח לגברת בעוז ״הגזל״ אמר לך!״, ״תתביישי
 את אותה להעביר בעוז סירבו גם ותמי ועמי מדה,

לישראל. שינאתה בשל בעוז נדרסה אכן והיא הכביש,

 האלוף בדיברי בעוז עמי נזכר מעשה,״ לעשות ״יש
הנפלא. צחי

 בדיברי בעוז תמי גם נזכרה להחריש,״ עת ״לא
הנהדר. צחי האלוף

 לחש הפיקה," במוחי נרקמה מופלאה ״תוכנית
בעוז. עמי

בעוז. תמי השיבה תוכנית,״ יש לי ״וגם
בעוז. עמי הציע הספרדים,״ התפוזים את ״נרעיל

 אף בעוז. תמי הודיעה גם,״ המארוקאים ״ואת
מארוקאים." סבלתי לא פעם

בעוז. עמי הכריז ספרדים!" שונא בכלל ״ואני
ל האטומי בטלפון ותמי עמי בעוז צילצלו מייד

 טיל בעוז לידם צנח דקות 14 ותוך תחכם, צחי אלוף
מורעלת. כספית מלאי מזרקים ובו טלוויזיוני

 ויצאו וגרטל להנזל בעוז ותמי עמי התחפשו שוב
 ה־ של התפוזים כל את בעוז להרעיל לשוקים בעוז

פרענקים.
 אמר תפוזים!״, מרעילי של למדינה נסכים ״לא

נחמד. גרמני לזקן בעוז עמי־הנזל
 הודיעה מהרעלה!״, זכים גרמנים ילדים ״הצלנו

 ה־ הכוחות למיפקדת הסודי במשדר תמי-גרטל בעוז
הצפון־אטלנטית. הברית של מזויינים
 האלוף אמר לעולם,״ אתכם ישכח לא ישראל ״עם

 העוז עיטור את בעוז שענד בעת בעוז, החתיך צחי
ותמי. עמי של חזיהם על

 עמי הודו ישראל,״ עם את נשכח לא גם ״ואנחנו
הפיקח. צחי לאלוף בעוז ותמי

 האלוף המשיך תפוזים,״ המוקף קטן עם ״אנחנו
 ותפו- ילדינו נשינו, על נגן ״ולעולם בעוז, השנון צחי
״חדשה שואה מפני זינו !

 בעוז ביקשו אך בעוז, כפיים מחאו ועמי תמי
משהו. עוד לומר

 אמרה נעשה,״ שכבר במה להסתפק לנו ״אסור
בעוז. תמי

 ״למען בעוז, עמי הסביר ולעשות,״ להמשיך ״יש
הסכנה!״ יותר תחזור לא

 צחי האלוף בעוז שאל הצעתכם?״, היא ״ומה
הגיבור.
 אמר ערבים!״ כפרים שלושה מייד להפציץ ״יש

בעוז. עמי
 בעוז, תמי הסבירה מהאדמה,״ אותם ״למחוק

 הילדים יוכלו לא ולמען זכר, מהם יישאר לא ״למען
תפוזינו.״ את ולהרעיל לגדול הערבים

 טוב- צחי האלוף בעוז התפלא נבון,״ רעיון ״אכן,
הו נותן אני ״:מייד ותמי. עמי של מחוכמתם הלב
 ובפצצות בנפל״ם ערביים כפרים שלושה להפציץ ראה

נס לא לעולם דחויי־מרעום. ובטילים מונחות־לייזר
תפוזים!״ מרעילי של למדינה כים

 והלכו בעוז, ותמי עמי הצדיעו לא!״, ״לעולם
בעוז. לישון
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