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לבטהוובן
 כבר נוהגים וירשובסקי בבית

 נושא: אותו על להתווכח :־נים
 בס־ בנים, שני רק להם יש ודוע
 1 רוצים היו שהם ארבעה, ןום
 בע- יש קורה, ״זה אומר: ■וא

 הכל ״זה אומרת: היא ות.״״
 במיש־ אבא הוא אם בבעל, :לוי

 אז מישרה בחצי או מלאה יה
 אבל ילדים, ארבעה שיהיו :פשר

 הביתה קופץ שרק אבא הוא :ם
 רק יש אז לעבוד, להמשיך :די
בנים״ זני

 הוא צודקת,״ בעצם את -אולי
 חבר־הכנסת ושניהם, לבסוף, כנע

 ויולה, ואשתו וירשובסקי זרדכי
 ויולה, בשלווה. זה אל זה ןחייכים

 מוכרחה ויפה בלונדית רזה, בוהה,
 ש־ ידענו תמיד זה, ״זהו :׳הוסיף
 זה אולי אבל בעיות, יש !צלנו

 האחרו־ השנים 25 את שעשה ה1
 מחייך הוא כל-כך.״ טובות ות

 להגיד צריכה תמיד ״היא :מתלונן
 בדרך- אבל האחרונה, המילה ות

 הצודקת.״ באמת היא לל
 הציור. לשיעור ממהרת ויולה

— ״טכסי״ להזמין בה מאיץ וא

 של בלכסיקון היחידה הזרה המילה
 צחה עברית המדבר וירשובסקי,

 לאחרים. להעיר מתבייש ואינו
 ה־ שאצל מפני ״טכסי״? מדוע

 ולא היתה לא ״אין, ווירשובסקים
מיטרד.״ סתם זה כי מכונית, תהיה

 שניים
שלושה

בסי לוחש הוא נהדרת,״ ״היא
נה ״ציירת אשתו, תשמע פן פוק

 היא לה, להגיד אסור לי אבל דרת,
 אני מה לה אומר שאני מסכימה לא

מסלקת פעם כל היא בכלל חושב,

 מציירת, כשהיא מהמיטבח אותי
הציו כל את לוקח בסוף אני אבל
 הקירות על אותם ותולה שלה רים

בבית.״
 וירשובסקי מתנהג כחבר-כנסת

ו אישיות בבחירות נבחר כאילו
 בו, שבחרו אותם לכל חייב הוא

 בחרו ושלא בו, שבחרו שאומרים
ב מליאה, בכל אותם לייצג בו,
 הזדמנות ובכל ועדה ישיבת כל

 חייב חבר־כנסת כי לו שנדמה
ש המעטים בין הוא נוכח. להיות

 או מליאה ישיבת אף החסירו לא
 הכנסת במושב אחת ועדה ישיבת

 אומר אולי,״ יש ״כמוני האחרון.
שניים ״עוד ענווה, בלי וירשובסקי

 הם מי יודע שאני לא שלושה,
קיי הם שאולי משער אני אבל

 ידוע לא חברי-הכנסת בין מים.״
 בכל שנכח פלאי יצור עוד על

הוועדות. ובכל הישיבות
 המזיגה
ה טוג ה

 בשנת בגרמניה נולד וירשובסקי
 של טובה הכי המזיגה ״אני .1930

 רוסיה־פולניה בי השתלבו היהדות.
 טוב יותר מההורים. הכל וגרמניה,

 !״להיות יכול לא מזה
הימנית במחצית נכה נולד הוא

 שזה זוכר לא אני ״אבל גופו. של
סו היה אביו אי־פעם.״ לי הפריע

בליי הונו את שהותיר עשיר חר
 ,1939ב- לארץ־ישראל וברח פציג

 תל- — הייקים במכורת והתיישב
 הוא גרוע,״ תלמיד ״הייתי אביב.
 מיגרעות אי־אילו על לספר מואיל
 אלא בהן רואה אינו כמובן, שהוא,

 שנאתי, בית־הספר ״את מעלות.
 ה־ את הספרות, את לי הרסו הם

 חושב אני המתמטיקה. ואת תנ״ך
מתמטי לקלוט טוב מוח לי שיש
 הרם בבית-הספר המורה אבל קה,
 המוח, את לי סגרו זה. את לי

 15 לי לקח הענייה את לי הרסו
שה־ ההיסטוריה, את לגלות שנה

תנוחי ורימו
 להכין שיואיל ו1

שאתפנה.״ עד תפוח
— 2 2 ——

 מדף על כן־הציור את מציבה כשהיא ויולה אומרת
 אז עסוקה, ואני רעב, הוא ״אם במיטבח. השייש

 שיסתפך אז שלא, וברור לא, ואם אוכל לעצמו
גדול.״ עצלן באמת אני ״בן, נכנע: וירשובסקי חבר־כנסת

 במיטבח החרסינה בקיר חורים קודחת ויולהי׳ בבית לא ,אבא
ז״ גברי כלי זה ״מקדחה המדף. את לייצב כדי

 את אמר זה מי 1 פתאום ״מה בעלה, אותה שמכנה כפי הגזעית״ ״הייקית שואלת
השבוע.״ כל בבית לא הרי הוא ז זה את יעשה מי אז שכן, ונניח ז זה


