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 נשיא רעיית חיתה קציר נינה שכאשר להגיד קשה
 אהבתי אני מהעימוגזת. דבש ליקקה היא המדינה,

 אחרי כעת, יותר עוד אותת אוהבת ואני אז, אותה
 מה תמיד עושה קציר נינה מקרוב. אותה שהכרתי
 ומתייחסת האמת, את תמיד אומרת שלח, שבראש
האחרים. אל ואחר־כך עצמה אל כל קודם בהומור

ת אילו • ת היית עגו תנ  הנשיא לרעיית נו
הרצח:? אורה המיועד,

 שתגשים תשתנה. ולא עצמה היא שתישאר כל 'קודם
 אחד לאף תתן ולא שחשוב חושבת שהיא מה כל את

 אורה — חשוב שהכי ומה לצורך. שלא לה להפריע
 עומדת היא אישיות. ובעלת חזקה אשה היא הרצוג
 כשהיא עכשיו, אולי יפה. לארץ־ישראל התנועה בראש
ליפים. ונהפוך כולנו על ישפיע זה בבית־הנשיא, תשב

 שורים 120 לי היו אילו לפגרה. יוצאת הכנסת
 מה חברי־חכנסת 120 כל את שואלת הייתי למלא,

 מכיוון אן שלהם. בחופשה לעשות מתכוונים הם
 את לעשות החלטתי לחופשה, לצאת רוצה אני שגם

 לנסח שיודע אחד עוד מכירה ואיני ולעניין, קצר זה
 יוסי מחבר־חכנסת יותר ובקיצור בבחירות דבריו את

אותו: שאלתי לכן שריד.
 פגרת את לכלות מתכוון אתה איך •

שלד? הכנסת
לישון. לישון, לישון, מתכוון אני

 רותח החייל, למען הוועד יושב״ראש ניר, נתק׳ה
 חושב והוא נכים, טייסים השני פיטר ״אל־על״ מזעם.

 כדי עד היום. לסדר עליו לעבור שאסור מעשה שזח
 לטלפן אישי באופן טרח שהוא מזעם, רותח הוא כך

 להגיד כדי באשקלון, לביתו אותם ולזמן לעיתונאים
״אל״על״. הנחלת על חושב הוא מח וחלק חד להם

 כתחנות■ נלחם שאתה חושכ לא אתה •
רוח?

 אנשים לפטר בדעתך מעלה את ז רוח תחנות איזה
 בבריאותם, ששילמו המדינה, למען הרבה כל־כך שעשו
 עומד אני' ז הגענו לאן ז המדינה למען בחייהם, כמעט

 איתי. לשבות צח״ל נכי כל את מזמין ואני רעב לשבות
 יצטרף הצבאי שירותו במיסגרת אי־פעם שנפצע אדם כל

 לאנשים שיש כוח איזה תראי ואת בשביתתי, אלי
הרבה. כל־כך להם חייבת שהמדינה


