
שבועתם
חינם אישפוז

 תפקידה אבל לומר, לי צר רגותי׳ כן,
 הסדר, על לשמור הוא חמישטרה של

ה החברתי, הסדר הוא הסדר נקודה.
 הזה הסדר את הכללי. הלאומי, כלכלי,
 מתי השילטון. למען המישטרה שומרת
 מתי !החוק על גם המישטרה שומרת
ל כשיש הסדר. עם יפה מסתדר שהחוק

בעייה. לו יש אז הסדר, עם בעיה חוק

 החאס״נדה
ואדשניהס

ו במושכות משך גבה-הקומה הבוקר
גמי בתנועה בנאמנות. נעצר הנאמן סוסו

 ממיצחו הזיעה את מחה מסוסו, ירד שה
בכור שם, החווה. לבית וניכנס המיוזע

 בעל- לו המתין מידותיו, מכפי גדולה סה
מיואש. וחצי עייף חולה, הבית,

ב וצנח סיגר לעצמו הצית הבוקר
ניצלנו.״ בגין. דון בסדר, ״הכל ספה.
 כל- לא שזה ידע הוא נאנח. בגין דון

 בסכנה היתה ההאסיינדה פשוט. כך
 אותה הקיפו הרשעים הרנצ׳רוס חמורה.

 הוא רגע. בכל לתקוף ואיימו עבר, מכל
 הביא האמנם והנה, — להיכנע חשב כבר

הישו את לוי הבוקר החווה מנהל לו
בכך. להאמין אבה לא הוא ן עה

 ״ובסאלון לוי, דיווח בעיירה,״ ״הייתי
 הם אותם. מצאתי אל־פרלמנטו המרכזי,

 גברים קוביות, רמי משחקים שם, ישבו
רוכבים חסונים, קרבות, למודי קשוחים,

 הטובה שהממשלה כששמע וצהל ישראל עם שמח כמה
 ואנטי״מחיקון. מחיקון עוד לא צבעונית. טלוויזיה לו נתנה
 לא שזה ידע אם יותר ישמח בטח העם לארצנו. בא הצבע תור

 ראש- של כוללת מתוכנית חלק זה ומיקרי. מבודד מהלך
 חשב שראש־הממשלה היא האמת העם. עם להיטיב הממשלה

 אחרי ומייד תיכף שנים, ארבע לפני כבר העם עם להיטיב
 הזמן כל הרשעים השרים מה, אבל הרמה. למישרתו שהגיע

 דרכו. על מיכשולים והערימו העם עם להיטיב לו נתנו לא
 של ליבו טוב התבטא האלה שנים הארבע שכל יצא ככה

 המיליונר את כשחנן כמו בודדים, במיקרים רק ראש-הממשלה
 זהו. אבל כאלה. ומיקרים בן־ציוו, יהושע המסוכן החולה

 לעם. הטבות המון בגין מר יתן עכשיו נגמרה. הזאת התקופה
 ממש וראש־הממשלה בקואליציה, וגם בממשלה כבר הוחלט זה

:להשתולל יתחיל

 כיכר במרומי בתורנות השרים יעמדו שלישי יום כל •
לילדים. סוכריות-על-מקל ויחלקו דיזנגוף

 תיזכה) (או שיזכה ומי הגרלה, תיערך שבועיים כל •
 וגם בעצמו, מראש־הממשלה הלחי על נשיקה תקבל) (או יקבל
בטלוויזיה. זה את יראו

 לדוגמה״ ״העולה אות שקיבלה מנייה
ראש־הממשלה מכבוד

 כשנת- תוכרז מאפריל, החל הבאה, התקציבית השנה •
 תקבל ביום 5מ-״/״ ביותר בבורסה שתעלה מניה וכל העולה,

לדוגמה״. ״העולה אות את ראש־הממשלה במישרד חגיגי בטכס
 הליכוד בעד בבחירות שיצביע מי כל :הכותרת וגולת •
בגהה. אישפוז שבועיים בחינם יקבל

 המידבר ושמש הערבות שרוח בודדים
בפניהם.״ אותות חרתו

״״כמה  שזו ידע הוא בגין• דון שאל !
 נושאי- יצטרך הוא המרכזית. השאלה

הרנצ׳רוס. נגד להאבק כדי רבים אקדח
 מהבקבוק ולגם לוי, השיב ״ארבעה,״

 האחורי בכיס וויסקי החזיק שבו השטוח
 יותר ״אחד שלו, הבוקרים מכנסי של

 הבודד פלאטו, סמי הבודד מהשני. קשוח
 והבודד אייזיקי, אייזיק הבודד גרבלי, אל
צ.״ מר

 בגין. דון של מפיו נפלטה יאוש אנקת
ב מילמל רובם,״ את מכיר כבר ״אני

 אחד, אחד קשוחים, באמת ״גברים יאוש,
ל אצטרך אם כסף• הרבה רוצים אבל
 אז רגל, אפשוט ממילא להם, שלם

ז״ העסק כל מה בשביל
 אמר דון,״ המקח, על לעמוד ״אפשר

 לו כלום. רוצה לא למשל, צ., ״מר לוי,
 עיי דון, בשבילך, לרכב הכבוד מספיק

חודשים.״ כמה
 ״איש בגין, דון מילמל יקר,״ ״איש

 מר ן לו קוראים אמרת איך מאוד. יקר
!"בודד רוכב בשביל מוזר שם לא זה י צ.

 ציאנו ״מר לוי, הסביר קיצור,״ ״זה
 הולכים ? דון אומר, אתה מה נו, שמו.

ז״ זה על

וסדר חוק על
 זאת טוב, מטאטא הוא חדש מטאטא

 גם זאת יודעים ועכשיו ילד, כל יודע
 מישרד מול להפגין שבאו אופקים פועלי

 מיסכ- להם, שסגרו ביגלל ראש-הממשלה
 ראינו לא מזמן כבר מיפעל. איזה נים,
מח ממש זוהרה. במלוא המישטרה את
 על עיבריים שוטרים לראות הלב את מם

 עיבריות באלות אוחזים עיבריים סוסים
 עיב- למפגינים נאמנות מכות ומרביצים

 רב- !לחי כה — מישטרת״ישראל ריים.
שהת אחרי !הכבוד כל — איבצן ניצב

 שוליים, בעניינים ארוכים חודשים עסקה
חז- סוף־סוף שניים, שם פושע, פה מצאה

בור לא ״הם בגין, דון נאנח ״נראה,״
״נכון חים, !

או יקחו אנחנו, אותם נקח לא ״אם
לאדוניו. לוי הסביר הרנצ׳רוס״, תם

 דון אמר אותנו,״ שיציל מה זה ״אולי
בגין.

 היא סוף־סוף עצמה. אל המישטרה רה
הסדר. על שומרת

 על ששמרתי אחרי זאת, ובהזדמנות
 כבר המישטרה בענייני מעצבנת שתיקה

 משהו לומר הזמן הגיע שבועות, כמה
דב קרו האחרון שבזמן ביגלל זה חשוב.

מסק הסקת שמאפשרים חשובים, רים
נות.

אזרחות, בשיעור תלמיד כל תישאלו
 הטישמרת על ניצב כל בלישכתו, שר כל

שומ :לכם ויגיד המישטרה, עושה מה
וסדר. חוק על רת

 כל כמו שלנו, המישטרה היא. ולא
 סדר, להיות צריך הזה ובעניין מישטרה,

 הסדר. על לכל ומעל כל קודם שומרת
 כשהוא רק המישטרה שומרת החוק על

תמיד. קורה לא וזה הסדר. עם מסתדר
 למשל, סדר, הגדרות. הרבה יש לסדר
 הממונה ששר-הפנים, זה מחוק, להבדיל

 מ- בורג יוסר■ הד״ר הוא המישטרה, על
 זה אבל הזה, בעניין חוק אין המפד״ל•

ב שיש גם הוא הסדר הסדר. בהחלט
ש חוק שום אין וערבים. יהודים מדינה
 כאן להישאר יהודים או ערבים מחייב
 גם הוא סדר הסדר. זה אבל ביחד,

 ו- תוכניות־מיתאר, אין ערבים שלכפרים
 תוכניות-מיתאר. יש דווקא גדרה למושבה

 זה אבל חוק, בשום כתוב לא זה גם
מת אני למה שתבינו סדר, ועוד הסדר.

 צריך בממשלה ששר הוא הסדר : כוון
 לא נגדו, הראיות חומר כל מה לדעת
 הזה, בענייו חוק שום אין וכמוך. כמוני
הסדר. זה אבל

 כמו העברית, מישטרתנו המישטרה,
 כל קודם מקפידה בעולם, המישטרות כל
 על הממונה ששר-הפנים כיוון הסדר. על

 תסתער לא דתי, איש הוא המישטרה
ו באלות דתיים מפגינים על המישטרה

 בהחלט אך חוק, מפירים כשהם בסוסים
מאופ במפגינים כשמדובר זאת תעשה

תמ החוק, ביגלל לא הסדר, וביגלל קים.
 עד מאוד ארוכים חודשים המישטרה תין

ש ותקפיד גדרה, במושבה בית שתהרוס
 — שפיכות-דמים שום שם תהיה לא

 פעולת המישטרה תעשה במוסמוס אבל
 תהיה. גם תהיה ושפיכות-דמים בזק,

 אבו- השר יקבל הקדוש הסדר ביגלל
 הרבה נגדו הראיות חומר כל את חצירא

 נקבל לא ואתה אני אבל המישפט, לפני
זאת.


