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ם י ש נ ו ע
 ליד הסתובבתי הערבים ״באחד

 מישהו פיתאום הארלם. רובע
 הראש את הפניתי בידי. אחז

ש התפלאתי שוטר. וראיתי
 שאני משום אותי, עצר הוא
 אך שחור, כל־כך נראה לא
 אליו להילוות ממני דרש הוא

הס עליו. הצביע שהוא לכיוון
 ונדמה תייר, שאני לו ברתי

 עבירה. שום עברתי שלא לי
 אחיזתו את מעט שיחרד הוא

 אבל יודע׳ ,אני :לי ואמר
,לבד׳. לצעוד פוחד פשוט אני

השבוע פסוק•
מודעי, יצחק השר 0׳
 :חשאי יהודה המערך ח״כ על

הפר החסינות ברשות ״נבל
 מועד.״ שקרן למנטרית.

״אישי־ציבור :הנ״ל 0!
 מקבלים ואחר־כך מורעלים,

 זיגל (בנימין) אפילו זיכוי.
 כזאת!״ טראומה עבר האיום

 אותי... ״רצחו :הנ״ל 0
 ניגר שדמי פיסית הרגשתי

גופי.״ מתוך יצא
חשאי, יהודה ״כ ח @

 המיפל- ג׳ונגל, היא ישראלית
 את לו מספקת הליברלית גה

הזאבים.״
 רפאל הרמטכ״ל •

״תח עיתונאי בראיון איתן,
 שאתה לפני המדינה על שוב

עצמך.״ על חושב
לשרי- בגין, מנחם •

 הפיצויים על בדיון הממשלה,
היו ״המערך :ימית למפוני

אג עם ועמדו חוץ כלפי רכים
 אנחנו פנים. כלפי קפוץ רוף

 ועומדים פנים כלפי רכים
בש חוץ, כלפי איתנה עמידה

 את בוודאי קראתם הצורך. עת
 שיחתי של המלא הפרוטוקול

לואיס.״ השגריר עם
 אמנון העיתונאי 0

 אר קבוצת על אברמוביץ,
אנ אותם פעם ״שוב :מ״ץ

 ייגמרו שלא אלי, אלי, שים.
 שולמית שריד, יוסי לעולם.
אמר כבר שריד יוסי אלוני.

תי?״
החינוך־, שר־ סננית •

 בדיון גלזר־תעסה, מרים
 הסילווסטר, חגיגות על בכנסת
 יסורי להצגה מתייחסת כשהיא

מדינת־ישראל ״האם :איוב

 לאולם מחוץ ישב שידורי״ישראל, איש 1ש שמואל
 בתנועת 2 מס׳ האיש ליד ארלוזורוב בית

 אומ״ץ, קבוצת של הפומבי בכנס (מימין), בנבנישתי מירון ר״צ,
 גם אם נשאל שי מיפלגת״העבודה. של השמאלי בצד שהתארגנה

 את והסביר זו אפשרות שלל הוא אך להתארגנות, הצטרף הוא
להת וכשהלכתי בקומונה, איתי חיה ״מירון :כך במקום נוכחותו

איתו.״ הולך אני מאז, רווק. שאני ברבנות, שלי העד היה הוא חתן

בטל עליו מודעי דברי על
 בוכה. שלי אמא ״גם : וויזיה
ש אחרי אצלי בוכים כולם

 כלפי. שלו האיומים את שמעו
להת כדי חדש מיקלט בניתי

!״ גונן
 האנרגיה לשר מודעי 0
 אתה נבל, ״אתה ברמן: יצחק

נוכל!״ אתה שסל, אתה שקרן,
״במ הנ״ל: על הנ״ל 0,

 שר של תפקיד למלא קום
עש לעצמו מינה הוא פעיל,

 במישרד־ד,אנרגיה, יועצים רות
 בחיי־הנו- להמשיך שיוכל כדי
לעצמו.״ שסיגל חות
 ״הוא :מודעי על ברמן 0,

 שירפאו מקווה אני אבל חולה,
 כי כיצד, יודע אינני אותו.
ל מומחים יש מומחה. אינני

 התגלו הקודמת בקדנציה כך.
 יש כאלה. סימפטומים אצלו

 לו היתה כאלה. התקפות לו
 אחר־ שקט. של ארוכה תקופה

 לא זה וחוזר... עובר זה כך
הזמן.״ כל
רו שלום העיתונאי 0.

ה הפוליטיקה ״אם זנפלד:

 שבו תיאטרון לממן צריכה
 דקות, עשרים תלוי עירום גבר
 ולידו מתנודדת, ערוותו וכל

 דומה?״ במצב אשד,
 מתועבה ״חוץ :הנ״ל 0,
הכ זה האם כלום. ראיתי לא

 על שהיתר, הזימה כל רחי,
 ?״ הבמה קרשי

 חושבת ״אני :הנ״ל 0,
 וחופש־הביטוי שחופש־הדיבור

ה כל לאורך אצלנו מוגזמים
דרך.״

״ההתייוונות :הנ״ל 0!
 הופעה הוא מסימניה אחד —

למת מה? אלא והתגוששות.
 וזה עלה־תאנה, היה ייוונים
 נשר זה עלה־תאנה• לא אפילו

 בדרך. נשרו העלים בדרך. לה
 בדרך.״ נושרים הרוסים רק לא

 רוצה לא ״אני :הנ״ל 0
 עירום יהיה שלא רק לצנזר.

 !״הבמה על גברי
 אלעזר מפ״ם ח״ב 0!

 ״את :לסגניודהשר גרנות,
עי עם שלך האישיות הבעיות

 למליאת תגררי אל גברי רום
!״הכנסת

2315 הזה העולם

שמי דניאלה מאתבלונים

הולצברג שימחה ו״אבי־הפצועים״, שילנסקי דוב סגן־השר


