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במדינה
)34 נזעמוד (המשך
 מיקרה זה אם אולי אפשר, אי למכור

בודד.״״
 לקבוע שיוכלו זה בעד ״אני התובע:

 אשמח ומאד חופשית בצורה פולחנם את
 לעצמם שיאמצו אנשים הרבה יהיו אם

 אבל וכנות, יושר של כאלה אידאלים
 לחוקי כפוף להיות חייב הכל העניין לעצם

המדינה.״
 גזר- מתן את לדחות החליט השופט

 אם העקרונית, בבעייה להרהר י כדי הדין,
 קרישנה הארי תנועת חברי שעושים מה

תמו וקבלת פרחים אורח לעובדי בהציעם
 זוהי מוכרת, תנועה בהיותם כך, על רה

לא. או החוק על עבירה

חיים דרכי
ש ת חפ ל1ו־.ק א

 כמיכטא דיבר מכחז״חמיטכח
 ואמר עבה טודגרי

כסדר:״ א7 ״אתה
 אתה תשמע, ? ישראלי אלי אתה ״האלו,

 גם הוא נתן, אייבי תראה הנה, בסדר. לא
 פליטים ראה הוא עכשיו רדיו. לו יש

 סידר והוא בלב לו כאב וזה בוויאט־נאם
 שמדבר מה בן־אדם הנה. אותם שיביאו
 השפעה, פח אתה אלי השפעה, לו יש ברדיו

 מה אחד בן־אדם יש עכשיו. תראה אז
 שלו ילדים עם שלו, ממדינה אותו שזרקו

 שיביאו תסדר שלא למה שלו. אשתו ועם
 מיסכן, הפרסי. השאה הזה האיש פה. אותו
 לו יש טוב. פליט דווקא והוא מת קיבל

 מיליארד איזה קצת לו אסף ככה חסכונות,
 בעיה יהיה לא זה שטיחים. וגם דולר.

 הנה, דירה. לו לסדר יצטרכו לא בשבילנו,
 מצרפת, אותו שזרקו מה פלאטו, את קיבלו

 שזרקו הפרסי, השאה את יקבלו לא למה
 להתקשר אצטרך לא ושאני מפרס? אותו
!״פעם עוד אתך

 גלי- מעל הושמעה הזו הטלפון שיחת
 בגלי ישראלי אלי של בתוכניתו האתר
ישראלי״. ״חורף צה״ל.
 אדוני״, ״מר של הראשונה השיחה זו אין

 אלי אל המתקשר בשמו, להזדהות המסרב
את והמשמיע שבוע בכל פעמים כמה

ישראלי שדרן
!״בסדר לא ״אתה

בעיתונים. קורא שהוא החדשות על דיעותיו
 משמיע כבד, בולגרי מיבטא בעל האיש

ו במישחקי-לשון בהומור, רעיונותיו את
מאד. משעשעת בצורה

 ישראלי סמכה״. לא זה ״החיים
הזה. האיש מי לדעת מאד סקרן

 תתאכזב. אני, מי לדעת לו כדאי ״לא
 הודיע אני,״ מי לא אומר, שאני מה חשוב

חי. בשידור לאלי השבוע אדוני׳ ,מר
 כבר נמצאת צה״ל גלי של התחנה כל

 שיעזרו שלו שידור בכל מכריז אלי במתח.
האלמוני. את לזהות לו

 השניים בין שהתנהלה הראשונה השיחה
 אז כבד חודשיים. לפני היתד, חי בשידור

 של המתוחכם ההומור בחוש אלי הבחין
 ב־ כמובן, מתחילה, שיחה כל האלמוני.

בסדר״. לא ״אתה מישפט
 לו, שמעבירים מכך אלי ניבהל תחילה
 שכזו, בצורה עליו היורד אדם חי, בשידור

 חן האיש דברי מצאו השיחה בהמשך אך
השדרן. בעיני

 ״אתה אדוני: מר של הראשון המונולוג
 אתה ישראלי. לא אתה אבל חורף, אולי
 תביט, ישראלי. לא אבל ,סקנדינף.׳ אולי
ו לצערי, מהבוקר, כבר אותך שומע אני

 משהו קורא לא אתה למה בסדר. לא אתה
 בכלל, תרבותי? ספר איזה ברדיו? יפה
 זה החיים ביד? ספר פעם תיקח לא למה

 החיים רומבה, לא זה החיים סמבה, לא
 בקושי זה החיים — מועדון־לילה לא זה

 לקחת תבוא שאמא יפה חכה אז מעודיום.
 אלי, הגננת. את תאכזב ואל מהמעון, אותך
ל צריכים אנחנו שרק או מקשיב, אתה

 אצטרך לא שאני ? יום בכל לך הקשיב
 פעם!״ עוד אליך להתקשר

 אחרי אחד.״ אחד ״אנטישמים
 להתקשר האיש התחיל זה טלפוני צילצול

 בשבוע. פעמים שלוש בקביעות, אלי אל
 תקרא ? חשוב זה מה ? לי קוראים ״איך

 הוא ומאז אלי, בפני הטיח הוא !״אדוני לי
אדוני״. ״מר בתוכנית ניקרא

סקר לתעלומה. הפך כבר העניין כיום
 מגיבים הם גדלה, המאזינים של נותם

 וברעיונות טלפוניות בקריאות בגלויות,
 טען אחד מאזין האלמוני. הוא מי שונים

 מקבל אינו אלי אך איינשטיין, אריק שזה
 הוא איינשטיין, את מכיר ״אני זו. טענה

 גם אלי אומר. הוא עלי,״ לעבוד יכול לא
אחר. חקיין איזה שזה רעיון כל פוסל
 הארץ את שפקד הרע, מזג־האוויר על
 את אדוני׳ ,מר השמיע שבועות, כמה לפני

 רק לא כבר ״מהבוקר ברדיו: דבריו
 לנו סיגררת סגריר, המזג־אוויר שבחוץ

ב כמו שלך, המוסיקה עם האוזניים את
זה, את שומע שאני פעם כל סופרמרקט.

לוי מנהד־מיטכח
!״שוב לטלפן אצטרך שלא מקווה ״אני

 מה־ דברים למלא ומתחיל סל לוקח אני
פריג׳ידר.״

ית שלא למה בטלפון אלי שאל כאשר
 ״אין :אדוני׳ ,מר ענה אחר, מישהו אל קשר

 ״איך הוסיף: ועוד שלו.״ הטלפון את לי
 ? גורלית כזו בשעה מוסיקה לנגן יכול אתה
 שאתה או שהולך, למה לב שם לא אתה

 אתה !משהו לעשות צריך ? לגמרי מנותק
 קורה מה יודע לא אתה רדיו? שומע לא

 מכיוון אלינו מתקרב רום אפיק פה?
 זה מה יודע אתה והדרדנלים, תורכיה

תע אלי אחד־אחד. אנטישמים דרדנלים?
 בכל הפסקה רגע תעשה טובה. לי שה

סמבטיון.״ פה שיהיה לפני הזאת הסמבה
ש כחודשיים זה כסדר״. לא ״אתה

ב הבוקר תוכנית את קיבל ישראלי אלי
 ובמשך הבלעדיות, לידיו צה״ל גלי שידורי
 מוסיקה משמיע בוקר בכל שעות שלוש

 מחשבה הרבה משקיע הוא ודברי־קישור.
 רעיונות פעם כל ומעלה שלו, בתוכנית
חדשים.

 את להפתיע התחיל האחרונים בשבועות
טל בצילצול הולדתם, בימי שרי־הממשלה

 נתונים מעייניו כל כרגע אך משודר. פוני
אדוני׳. ,מר של לזיהויו
 במלון אלי ביקר כאשד שבוע, לפני
 שירותי- מחלקת סגן אליו ניגש שרתון,

 כתפו על טפח לוי, הרצל שם, המיטבח
 אתה ״אלי, כבד בולגרי במיבטא לו ואמר

בסדר!״ לא
 אך אדוני׳, ,מר את לאלי מיד הזכיר זה

 בעיני ונפסל הרצל נכשל זעיר במיבחן
 לדעת מת אני אבל הוא, לא ״זה ישראלי.

השדרן. מספר זה?״ מי
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יוסי. וסבון בדיאודורנט גם עכשיו

בע־מ גורית חברת המפיצים בע־־מ בלמון בישראל הסוכן

בלוטו
 להגיע תוכל עכשיו

למיליון,
לשניים מזל !צת7 ע□

 שלך. והכסף נכונים א שישה רק
 ןראתך!7ל בא המזל בלוטו

ההגרלה. גי יו□ בכל
־׳ הפיס מפעל
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