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 וחוללו ממקומותיהם האלה הצעירים קמו ודבש, חלב
 כמו לשמיים מונפות וידיהם עצומות כשעיניהם

הבוקר עד הפסק ללא נמשכו הריקודים בתפילה.

התיסוה על לטפס
 על השניים טיפסו ובשירים ביין ליבם כטוב התיקרה. על שניתלה
ארץ־ישראל. שירי של אדירה צריחה כדי תוך התיקרה על וניתלו השולחן

 טובה הבנטנאיתלשיר
 בין היא אף היתה

האדי לשירה והצטרפה החוגגים,
לבג חנות בטלת היא טובה רה.
שמאט. אריסטו עתיקים, דים

 משו- מסיבות ראיתי ר3 ך
 מד, אבל שלי, בחיים געות ~

 בביקתה הרביעי ביום שהתרחש
 יכול זה דמיון. כל על עלה
במו שקט ערב עוד להיות היד,

 עד נראה זד, כך ואמנם עדון,
חצות.

 נפתחה מכן לאחר דקות חמש
כ נכנסה עליזה וחבורה הדלת,

 החזיקו הם בידיהם סערה. רוח
 גר- מלאה ענקית קרטון קופסת

אדי שירה כדי ותוך גרי־רימון,
ה את ולפזר להעיף התחילו רה

 כבר המקום עבר. לכל גרגרים
 רק באנשים. לפה מפה מלא היד,

 ליד הממוקם האמצעי, השולחן
 כמובן הוא ריק. נישאר הבימה,

ה הקבועים לחברה שמור היה
להתהולל כמסורת הבאים אלה,

זבת ארץ כמו ארץ־ישראל שירי מהגרונות בוקעים

הימא׳
יום־הולדתו,

 אלוף חיל־היס, מפקד סגן שהיה מי
 את ערב אותו חגג (במרכז) ינאי סמק

באילת. בבניה עוסק ינאי חבריו. עם

בציסו צריחה
עד ורוקדים צורחים רביעי יום

 ארץ כאנשי עצמם והגדירו למסור, סירבו שמותיהם מ־ חבר׳וז שלושה
של לצידם הצפון. מישובי הבאים היפה ישראל של הקבוע השולחן

שירה. אוהבי תל־אביב אנשי גס היו מהצפון החוגגים את נשימתם. כלות

רביעי. בימי כאן
 הגרגרים לפזר שגמרו ברגע

ה אל כליל. האווירה השתנתה
הת האקורדיון צמד, עלה בימה

ל התחילה והחבורה לנגן חיל
ה על קיפצו החבר׳ה השתולל.
כש־ ברגליהם ורקעו שולחנות

האוויוא׳
כוסיות כמה אחרי

 קצין שהיה מי שביט, יאלו
 סוד ממתיק בחיל־האוויד, בכיר

פרנקלי. רוג׳ר הדיפלומט עם

 כמו השמיים כלפי מופנות ידיהם
וה היין בקבוקי תפילה. בשעת
 מפה כאן עוברים התחילו בירה
נכ אחת גננת חשבון. בלי לפה
 השולחן על קפצה לאכסטזה, נסה

ולהתפתל. גופה לנענע והתחילה
 שירה קוראים הם כזה לערב
 שלערבי חשבתם אם אז בציבור.

ב לבושים יבואו בציבור שירה
 — כחולות וחולצות חאקי מכנסי
 מיטב הנה באו בידכם. טעות

 בפרוות עטופות כשהן החתיכות,
ה בצעקה ותילבושות משגעות
מו רק שלא מסתבר אחרונה.

 לאנשים גורמת ופאנק רוק סיקת
 מה חושים. אובה עד להשתולל

 שתיינים מסיבת הזכיר כאן שהיה
בוודקה. ליבם כטוב רוסיים
 קבועים חבר׳ד, אותם הם ומי

 ״אנשים עצמם את המגדירים
 היו לשיר״? שאוהבים פשוטים

 ששמותיהם פייטרים מיני כל שם
 אנשי צנזורה, מטעמי חסויים

וקיבוצניקים מושבניקים סיירות,

 אכיג־ את שם ראיתי מהצפון.
 שברח כן־נל, (״יאנוש״) דוד

 הבימה ליד בשולחן מהמצלמות.
 קצין שהיה שכיט, יאלו ישב

 ישבו איתו בחיל-האוויר, בכיר
ש ינאי, מק0 (מיל.) האלוף

ב וחגג חיל־הים סגן־מפקד היה
 לידם יום־הולדתו. את ערב אותו
 רוג׳ר אמריקאי, דיפלומט ישב

 על בתדהמה שהביט פרנקלי,
 שם היו הישראלים. של המוראל
 ימינו יד שהוא פלבסקי, מאיר

טו יצחק גם רבץ, יצחק של
 בין היה רפול של שלישו ניק,

עז וכמובן החוגגים  אפל־ כו
האופו ראש של עוזרו כאדם,

 את שהגדיר פרם, שימעון זיציה
 כמו בדיוק גן־חיות ״זה האווירה.

 חכרת- השתוללות זוהי בכנסת.
שם.״ כמו מזוייפת לא אבל רסן

 השעות עד נמשכה ההילולה
הפוגה. ללא הלילה של הקטנות

ה ר ל גי ג

בכנסת


