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הרכבה

מגיעה
לעתלית

הנ־ נגד ארוך מאבק ניהל גרופר פסחמייוחד קוון
 האחרונה הרכבת כי ודרש הלת־הרכבת,

גרופר קפץ גם מאבקו במיסגרת עתלית. בתחנת תעצור יום בכל
 בטח הואי איפה נהרג!״ ״פייסי

 ?״ סייפי איפה במכות... אותו רגו
 ו־ מגודלים גברים כעשרים ראו

 או־ ראו האחרונה ״בפעם :יוזעים.
 וחמישה־ הפרדס לכיוון בורח וו

אחריו!״ רודפים כדורגלנים שר
עי ותכול בלונדי קטן ילד דורון,
אבא... ״איפה בוכה. נראה ניים,

 אותי יקח מי לאבא... קרה מה
את לחפש התחילו הם הביתה?״
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מדבר.״ כשאני בעבודה, כשאני נח אני אנשים, עם מדבר כשאני נח ״אני בקרון. עיתונאיים דאיונות

 גרופר ניצח באחרונה הקונדוקטורים. של לתשואותיהם מהרכבת
 הוראה לנדאו חיים שר״התחבורה שיגר חוליו וממיטת במאבקו,
כחוק. יורד גרופר :בתמונה בעתלית. אותה לעצור הרכבת למנכ״ל
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 את אומרת? את ״מה רותי. אשתו אומרת טרקטור,״ על עולים איך
 נסע הטרקטור, את הפעיל למושב, עלה הוא ?" לך אראה שאני רוצה
עכשיו?״ אומרים אתם מה ״נו, בגמישות. ממנו קפץ כן ואתרי קצת

 דקות ואחרי גרופר, (״פייסי״) פסח
 הברוש בצמרת אותו מצאו ספורות
 נוסח בסלטה לרדת מנסה כשהוא

 מאוזן חייך למטה כשהגיע טרזן.
 והסביר בנו־בכורו את ניחם לאוזן,
אח רדפו כי התחבא פשוט שהוא

המפסידה, הנבחרת כדורגלני ריו

 הכנסתי פשוט ״אני נתניה. נבחרת
 לדעתם. מיותרים, גולים שני להם

 אותי.״ לגמור החליטו הם אז
 גרופד ניצל שנה, 25 לפני אז,

מנו כדורגלנים של מאגרופיהם
 גורלו. שפר תמיד לא אך צחים.
רגליים שבר הוא פעמים ״שבע
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