
לפרלמנט הירוקים במיצונד להשהתו יחידי כישראלי החגן אבנרי אור•
מדווח: הוא האחרונות. בבחירות המדהים ניצחונם ובחגיגה הגרמני

 שלה. העשירי הנבחר הפרלמנט פתיחת את חוגגת הגעירה הגרמנית הדמוקרטיה י י חג: יש חיום בת. העיר סני על מרחף החגיגי הגליל מדנדנים. פעמונים 0ך
שעתיים. בעוד ייפתח הפרלמנט ומושב בבוקר, 9 היא השעה

 שער* אל זה אחר בזה גוערים — משרים הקאנגלר, הנשיא, — המדינה גדולי
 לבושות שלהם הנשים גם חגיגיות. שחורות בחליפות לבושים הם הכנסיד- של הכניסה

 בהם. מסתכלים בקושי רויזיה וצוותות״חטל הבלמים המוני אולםבביגדי־חג.
 שלפני בכיכר ומתאסף חהייר לפסטיבל מופנית שלהם תשומת־הלב

הכנסיה.
 הבריח בלשת שלטש נושאים הם דוממת. במישמרת בשורה, עומדש געירים כסה

-החיים אל חזרו־נא !הגרעיניים הטילים נגד הפגינו !מלח־האדמה .אתם :,בחדשה !
 בגרמנש מת. ברוש ארוך. עץ־ברוש בתפשם על נושאים ובחורה בחורים שני

התעשש. על־ידי הסביבה מזשום כתוגאד. ברושים של שלמש יערות מתש
 הכל געירים. מרוב הופה הכיכר לאיש. מאיש לשלט, משלם ממהרים הגלפש

 בג׳ינם, געירות מזוקנים, געירים — עכשיו שרום של יפה0א של התחלה כמו נראה
 באלאגאן ספונטנית, התלהבות לשנייה, דומה שאחת מבלי בש, מגויירות כרזות עשרות
מוחלט.

 של האובייקט הכשר. קגה אל ורגים גלפישטלוויזש. גועקים ד היא .הנה
 קלי, פטרה מרשימה: ואישיות מוזר שם בעלת נמוכת־קופה, געירה הוא התלהבותם

.הירוקש.״ מנהיגת
 בקור הסדנדנים, הפעמונים לרגלי בכיכר, פאן המתאסף הקהל

 המאורעות אחד את לחגוג בא מארס, בסוף גרמני בוקר של העז
 ״הירוקים״ של כניסתם ובאירופה: בגרמניה ביותר הדרמאתיים

הגרמני. לפרלמנט
 חברי* את ללוות כדי העולם, מרחבי גם פאיתנו וכמה גרסנש, מרחבי באו מאות
 שניים־שלושה של מרחק הבונדסטאג, בניין אל הירוקים של החדשים הפרלמנט

קילומסרש.
 בלח הכביש על מגלגלים מזוקנש געירים שגי שוב. רגים אנשי־הטלוויזש

 תדיקסטור צ׳פלץ, ג׳רלי של בסירטו הכדור את המזכש כדורשארץ, — גדול גיבעוני
הגדול.

גחוק. רעמי גדולה תרועה
 המיגעד הולכים אנו הפקודה, את נתן שמישהו מבלי ופיתאום,

התחיל. הבונדסטאג אל

, ו נ י ס ו ם ס י ל י ס ט י נ ז י ג ז ש ו

 אץ שירי־לכת, אץ שורות, אין גרמני. פחות מיגעד הדעת על להעלות שה
 בכל. שולטת הספונטאניות חוגג. הבלאגאן אחש. בצעד צעידה
החדשש. מחברי־הפרלםנט כפה ובה כשכרד. לבנים סוסים שני מושכים בראש

ך א  מנהיגת קלי, פסרה עומדות הבונדסטאג במליאת הראשונה בשורה ן1ך
י ■ ■ י ■  בק־ מארי־לואיזה הסיעה, ויו-ר סגולה, בחולצה (מימין) הירוקים י

 המליאה. אולם תוך אל עימם שהביאו פרחים של אגרטל מאחורי בסוודר, אוברדורף,
הבונדססאג. לבניין התהלוכה בראש חדשים, פרלמנט חברי ובה הכירכרה למעלה:

11 יי—י—


