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ה היא עלי, החביבות הפוזות אחת
 שבולם מה עושה שלא זה של פוזה

 כאשר למשל, קטן, לא תענוג זהו עושים.
 להודיע ״דאלאס״, על שיחה מתנהלת

 ב- הזאת. הסידרה את רואה לא שאני
 לי אין פשוט נכון. גם זה הזה, מיקרה

 מישפחת עלילות את כשמקרינים זמן.
 הרי בארץ מישהו לעבוד. צריך אני יואינג
 זמן יהיה שלאחרים בדי לעבוד צריך

מפריע. באין ״דאלאס" את לראות

 היא, האחרונות בשנים ביותר המעניינות התופעות אחת
 גוברת התעניינות מגלה בגין, מנחם שלנו, הממשלה שראש

 במידבר ישב כאשר ארובות, שנים במשך הגוף. בענייני והולכת
 האומה בעיני בגין מנחם הצטייר האופוזיציה, של הפוליטי

 להאמין, היה יכול לא איש כמשמעו. פשוטו רוח, שכולו באיש
 הזה האיש בי בגין, של לנאומיו מאזין שהיה בשעה למשל,

 רגליו. ציפורני את גוזר או אפו את מקנח שותה, או אובל
 היתה טצידו בה לחזות לעם שהזדמן ביותר הגופנית התנועה
 הזאת הפעולה את וגם הדליל, בשערו קלילה מסרק העברת

בו. להתבייש שצריך משהו שזה באילו ובחטף, במהירות עשה
 יותר הזה. בעניין משמעותית תפנית חלה באמור, והנה,

 לדבר ויש חשיבותו, ואת הגו!־ את בגין מנחם מגלה ויותר
 כל המדיניות. על גם הנאומים, על גם לבת מרחיקת השפעה

 ועל לטובה, שינויים הם — לומר חובה — האלה השינויים
 בגופו בגין גם הנה, :לשמוח רק במוני מאטריאליסט יבול בך

 מאנשים מאוד־מאוד להיזהר שצריך הזאת, התיזה את מוכיח
אותם. מעניינות לא הפשוטות הגופניות שהפעולות
1 הדברים אמורים מה וכלפי

 הניצן הופיע באשר הדבר, היה שלוש או שנתיים לפני כבר
 הוא בגין. מר של החדשה הפסיכוסומאטית בתפיסה הראשון

 או* — בכנסת הכתבים טובי מדווחים בך — אומר נשמע
 זאת, רוסית מילה פרס. שמעון ידידו על ״חוי" הרוסית המילה

 איבר הגבר, בגוף מסויים לאיבר במישרין מתייחסת לדעת, יש
. מסויים הוא בי ולומר לבת להרחיק שאפשר ד ו א מ
 היה לא ה״חוי״ שעניין לחשוב היה ואפשר זמן־רב, חלף

 בתקופה דווקא הנה, לא. אבל חד־פעמית. תקרית אלא
 על הגוף גילוי ■של הזאת, המגמה מאוד מתחזקת האחרונה,
השונים. ותופעותיו תיפקודיו

 הסבורים עמים יש בי בגין אמר למשל, שבועיים, לפני רק
 לגמרי ברור הראש! מן המרוחק במקום בנו לבעוט שאפשר

 שברמז מאוד, מסויים באיבר מדובר באן גם הכוונה. למה
 הוזבר שבבר ה״חוי" מן רב מרחק מרוחק אינו כי לומר ניתן

 להעלות כדי במיוחד, מפותח דימיון בעל להיות צריך לא לעיל.
 הוזברו, בבר הם שגם לעמים יודיע שלנו בגין שמנחם הדעת על
 שגם מקום באותו פיהם מנשיקות לנו לנשוק יבולים הם בי

 למצוץ גם יכולים הם בכך, די לא ואם הרגל, מן מרוחק אינו
 ובמחילה לצוואר! במיוחד קרוב שאינו מסויים במקום לנו

 אותו קצה על לנו לקפוץ גם יבולים הם המפוקפק, מכבודם
 להראות נובל מצידנו אנו ואילו הקורקבן, מן רחוק שאינו איבר
 שאינו איבר אותו את הרמז, את עדיין הבינו לא אם להם,
 נובל די, לא בזה גם ואם השיניים, מן הרחק בדרך־בלל נמצא

!שלהם פרס מהשמעון קציצות לעשות גם

 הלפני״אחרון ההיסטורי בנאומו הנה, הבל. לא עוד וזה
 במונחים שלו מדיניות־השלום פשר את גם בגין הסביר בכנסת,
 לחברי־ בגין מנחם הודיע בך רגלו, נשברה הנה להפליא. גופניים
 על מתייסר בלילה ובשכבו בולה, לאומה ובאמצעותם הכנסת

 לומר לו תרשו — חיילים אותם כל על חושב הריהו מישבבו,
 לשבור עלולים הם גם מילחמה של שבמיקרה שלנו, חיילצ׳יקים

לחלוטין! אותה לאבד — לב שימו — ואפילו רגל,
 !בשמי זאת לך לומר לי הרשה !הכבוד כל — בגין מר
 לבך מתכוון אני — בשמי אומר שאני דבר בל במו — והפעם

 עלי גם ביגללה אשר הסיבה בדיוק זוהי הרצינות! בבל
 את לעקור בבואך בך תומך ואני חביבות, אינן המילחמות

 אני החיילצ׳יקים באחד !פיתחת־רפיח של בחממות הנטועים
זאת! לך אומר

 הגדולה התעלומה בעניין — מה אלא
למצב - ועכשיו<ד<דירה מי כלומר, בארץ, עכשיו שמהדהדת

 עצמי, את לשתף מוברח אני בג׳יי־אר,
 והתנקשות תעלומות״רצח שפיענוח מפני
מאוד. חביב עיסוק הוא

 ב- המתנקשים זהות דעתי לפי ובבן,
ו חשובה תעלומה באמת היא ג׳יי-אר
 התאים בל את להפעיל צורך שיש גדולה,

 אין אותה. לפענח כדי הקטנים האפורים
 דאלאס העיר מישטרת שבל ספק שום לי

 את גם יפעליו ואולי הזה, בכיוון תפעל
 אפילו ויתכן הידועה. טבסס מישטרת

 זה חשוב בעניין יופעל האפ-בי-איי שגם
 ובלל בלל רבותי, פשוט, לא העסק אך —
פשוט. לא

ה החקירה בל בי ספק לי אין שכן,
ה החקירה ספק ללא — הזאת גדולה
 ארצות- בתולדות ביותר והמקיפה גדולה
 לגמרי, סתום במבוי תיגמר — הברית
 אחרת חקירה שהסתיימה בשם בדיוק
זה. מסוג

מה מנוס אין אלה, מימצאים לאור
מת — עצמם אנשים אותם בי מסקנה
 לחצו — וחמקמקים ערמומיים נקשים

 שהת- האנשים המקרים. בשני ההדק על
 אנשים אותם בדיוק הם בג׳יי-אר נקשו

 זרועו בגדה. הערים בראשי שהתנקשו
!לעולם תשיגם לא החוק של הארוכה
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 הנשיא הוא שלנו וחשוב גדול ידיד

 ומתמיד מאז !מיטראן פרנסואה הצרפתי
 ואח רע ישראל, אוהב הזה האיש היה

 בארצו ומוקמת הנבנית למדינת-היהודים
 תמך ומעולם מאז !ישראל עם של הישנה

 להתחשב בלי סייג, ללא הדגול הנשיא בנו
 — לזנות ובלי אלקטוראליים, בשיקולים

 אתנן־הנפט תמורת — מעמיתיו במה כמו
!הערבי

 אמת ידיד — בזה איש אפילו והנה,
 תומך הוא אפילו — וחסיד־אומות־העולם

 תכחיד, אשר פלסטינית מדינה בהקמת
 מדינת״היהו־ את ותהרוס תאבד תשמיד,

 תומך, שלנו האמת ידיד אפילו !דים
 טיט־ פרנסואה אפילו !בהשמדתנו בעצם,

 מדינת־ישר- של בסופה רוצה הגדול ראן
אל!

 בה אמיתי, בה ידיד שאם ולמד, צא
 מה — בהשמדתנו רוצה אמיץ ובה גדול

!באהבתם ממנו הפחותים על נאמר
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בבורסה חמור
 ההכנסות ותיק. ישראלי משקיע אני

החסכו על לדבר שלא — שלי השוטפות
 ב״אמישרא- ב״תנובה״, מושקעים — נות
 הפועלים״ ב״בנק חשמל״, ב״חברת גז״,

מ סולידיים מיפעלים ובמה במה ובעוד
ההת אחרי עוקב אני רב בעניין זה. סוג

ש הללו, בתי״העסק של המפליגה פתחות
 הצנועות ההשקעות

 מביאות הן) (גם שלי
 והצלחה שיגשוג להם

רבים.
 התחילו כאשר והנה,
להת בבורסה המניות

 במיגדלי-פרחים, מוטט
 ב- צער שום היה לא

 נשמע בוודאי זה ליבי.
 בעובדה בהתחשב מוזר
 ישראלי משקיע שאני
 זו ואף-על־פי-כן, ותיק,
ל שאי״אפשר עובדה
 רק לא עליה. ערער
 אלא הצטערתי, שלא

 — בליבי היתה שאפילו
 — להגיד נעים לא

לאיד. שימחה
 מאזו- לא אני ובכן,

 פשוט משהו. או כיסט
 מניה אפילו לי אין

 שלנו. בבורסה אחת
 מניה. חצי לא אפילו

ל שהוזכרו במיפעלים

 של הלא-נבון מהצד משקיע אני עיל,
 חלב קונה פשוט אני הפינאנסי. המיתרס
 גז, על אותם מבשל בשר, וגם ומוצריו

 בסידרה ומשלם בחשמל, ביתי את מאיר
הפועלים״. ל״בנק קצוצה ריבית

 נותר לא הזה המשקיעים ציבור ובשם
להצטער. שלא אלא לי

!נבונה הביקורת בל לך, אומר אני —
 זו !בבנסת סיעה זו !ז זו מיפלגה זו

 שם אחד בל הרי פרלמנטרית! התנהגות
 להצטרף רוצה אחד השני. לצד מושך

 בעד אחד לא. והאחר בגין לממשלת
 עושה אחד בל לא, ואחד ימית פינוי
 מה, אבל נורא. משהו שזה לעצמו שבת

 אסון! פשוט זה הליכוד! את תראה
 זו שלו, הצרות בל עם המערך, שמע,

 להצביע מוברחים !היום האלטרנטיבה
!המערך בעד

פיתאום... מה רגע... אבל —
 בדיוק יודע אני !אותי תפסיק אל —

 זאת! בבל אבל לומר! רוצה שאתה מה
 יודע אני בן, כן, דברי! על עומד אני

 שינוי שאין דרך, ושאין מנהיגות שאין
מע להצביע מוברחים אבל חזון, ושאין

מערך! רק רך!
אבל... צודק, שאתה להיות יבול —
 לגמרי ברור !אותי תפסיק אל —

ברור !לגמרי רקובה הזאת שהמיפלגה

 לפחות מהליכוד גרועה יותר שהיא לגמרי
 לשיל־ תעלה שאם לבל ידוע !שלוש פי

 לעצמך תאר למדינה. אסון יהיה זה טון
 אם רפיח בפיתחת עכשיו קורה היה מה
 הזמן זה זאת, ובבל !בשילטון היו הם

!מערך להצביע
עכ בחירות אין הרי תשמע, אבל —
! שיו

בחי שאין ביגלל !ידידי כך, בדיוק —
מערך! להצביע הזמן זה רות,
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