פשענו ,עווינו ,שרדנו קשישים ,מכרנו סמים ,פרצנו בתים״

^ ום שישי , 13/10/89 ,ערב־חג ,איחולי
בריאות ורפואה שלמה הם המישפטים
הכי נפוצים ביום הזה.
רק אני מאחל לעצמי וירוס! כאילו שחס
רות לי צרות מלבד זה.
וירוס? וירוס המחשב!
אני יושב על הדשא בעיר תחתון ,מוקף
חומות ,ומדמיין רק את וירוס המחשב נכנס
בחשאי למחשב של שב״ס ומורה על שיחרורי
המיידי.
קורה לי הרבה פעמים שאני מפנטז דברים.
קשה לשבת שנים בבית־סוהר מבלי לפנטז.
הפנטזיות הן חלק אינטגרלי של החיים
שלנו ,ואולי גם אחת הסיבות לכך שאנחנו
חוזרים לכאן מדי פעם לראות מה נשתנה?
יהודה אדרי עוד זוכר את העצים כשרק
שתלו אותם ,והיום הם כבר נתנו לנו את הס
כך לסוכה.

עווינו ,פשענו ,אשמנו ,בגדנו ,שרדנו קשי
שים ,מכרנו סמים ,פרצנו בתים".
 ...על חטאים שאנחנו חייבים עליהם
עולה,
על חטאים שאנחנו חייבים עליהם כרת,
על חטאים שאנחנו חייבים עליהם מעצר
ימים,
על חטאים שאנחנו חייבים עליהם העמדה
לדיו,
על חטאים שאנחנו חייבים עליהם מאסר
על־תנאי,
ועל חטאים שאנחנו חייבים עליהם מאסר
בפועל.

הכיפורים ...חודשים אני מחכה לזה ...יש אלו•
^ ן ,בימים אלה אני עובר לשיקום ,אני
רוקד משימחה ,אבל למה לא נזכרו בי
קודם .דווקא עכשיו ,כשמתחילים להגיע
חברה טובים ...רפי גינת *,אייבי נתן...
וואלב רפי ,מי היה מאמין /
כלבוטק ,שידור חוקר ,ים דאווין /
וואלכ רפי ,איך לא הבנת שסיוון זה לא
סיוון /
מה אתה מטומטם ,או סתם חרמן /
וואלב רפי ,מי שרוצה לזיין מישהי מ־וי־

בא לכאן קולגה ,גם כאן יש לבן /
שמו אותר״ .כאילו בכפר־סבא /
מהחלון של התא אתה תראה
אינתיפאדה /
ללמדו יא אייבי ...החיים זה לא אוטוסטר
ד ה/
שוף ,הלר עם בן־עמי לתא מה תלמד ממ
נו? שכסף לא נותנים לנזקקים /
שכסף זה דבר יקר אפשר לשחר בו פקידים
ושופטים /
מי יש לו שם? מנהלי בנקים ,אז יודעים
חשבון /
אבל לי ולף פה לא עשו חשבון /

אחרי חופשת
הוזג 1־חר
ג׳וזה ל כן*א
וכתב שירי□
ל כ בו ד רפי
>ו
גינת וא״ב1
נתן .שיבואו
׳/סך )* ,וזה ( 77״ך
כמעט הפר אצלו למיקצוע ״מבקר־פנים״
של השב״ס...
★ ★ ★
^ ים שבת  . 14/10הווירוס לא בא,
■ ככתוב ״משיח גם לא מצלצל ,אני כאן,
על התל״ במונד.
הכנתם ,נכון ,למרות כל ההתלבטויות ,חז
רתי ,וחזרתי בזמן.
חזרתי לימי־הסליחות ,ועשיתי את זה
בפאתוס אדיר ביום־הכיפורים.
אין דין יום-הכיפורים בכלא כדינו בכל
מקום אחר בעולם .לא ספרתי את מיספר
השערים בכלא אצלנו ,אבל מה שקרה כאן
ביום־כיפור היה הרבה יותר חזק ממה שקרה
באותו זמן במאה שערים...
״ועינית את נפשך״ מקבל כאן צבע ומשמ
עות .גדולי הנרקומנים לא משתמשים ביום־
כיפור ,שום צום לא יכול לעמוד ליד אי־לקי־
חת השכמה של הבוקר ,ישנם כאלה שזה כמ
עט פיקוח־נפש עבורם ,אבל לא ...כיפור דוחה
אדולן.
עברתי כבר מעל  40ימי־כיפורים בחיים
שלי .רק את אלה שעברתי בפנים ,עברתי
כהילכתם.
כולם צמים ,כולם מתפללים ,איפה עוד
בעולם יכול לעמוד עבריין בגלוי ולצעוק מו
דה אני לפניו ...מבלי להיחשב מניאק .רק
ביום־כיפור בבית־הכנסת.
כאן גם משתנה לפעמים נוסח התפילה
המקורית ,כגון:
״ ...צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו,
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ג׳וזה בביתו בחופשה
.ויפתח הי אלוהינו שערי אורה .שערי וילות ,שערי פנטהאוז׳□ ,שערי כספות...״

וגולת־הכותרת...
ויפתח ה׳ אלוהינו לנו ואחינו בכל מקום
שהוא ...שערי אורה ,שערי ברכה ,שערי
צדקה ,שערי וילות ,שערי פנטהאוזים ,שערי
כספות ...ושערי כלא השרון...
ובמוצאי יום־כיפור אומר גניש מנתניה,
״הראש" הראשון של הבנג ,זה הסוטול הכי־
הכי שהוא אוהב ,על קיבה ריקה זה תופס
׳
תנופה ישר לראש.
צמתי ,התפללתי ממש בפנאטיות ,נכנסתי
ב״כל נדרי" ויצאתי בערבית למחרת וכשדפ־
קתי באגרוף על החזה כמעט יצאה לי היד
מהגב מטוהר־הכוונות וכובד־החטאים.
האמת היא שהדבר הראשון בבקשות
מהקדוש־ברור־הוא שרציתי לבקש הוא שיח
דור ,אבל התביישתי ממנו ,שלא יקלוט אותי
אנוכי מדי .אז ביקשתי בריאות לילדה ,ל
אישה ,ורק בסוף ביקשתי שיפתח את שערי
המקום הארור הזה ...וגמרנו באיחולי גמר
חתימה טובה ...ורבותי היקרים ,יש אלוהים
והוא שמע כל מילה וחתמו לי חתימה טובה.
חתמו לי על האסמכתא של השיקום יום אחרי

איי־פי  /אסור לו שיהיה בעצמו ...וי־איי־פי.
לקחו לך את הדרכון? שטויות ,תסתדר /
תמצא איזה זייפן בשידור חוקר/
וואלכ יא רפי ,אהבתי אותך ,הבאת לי נחת
 /אבל הוכחת בסוף ...כשהזין עומד ,השכל
בתחת.
ולידידי השני / ,קולגה אמיתי /
שזכה ללבוש אותם הבגדים כמו שאני /
אהלן אייבי...
למי נתת שישפוט אותר ,לשופט־שלום?/
אתה שהמצאת את המילה שלום /
נאיבי ,למה הודית ,היית אומר שדיברת
עם ערפאת משהו פרטי /
היו מחשיבים לך את זה כמו סעיף שימוש
אישי /
שמיר מפחד לדבר עכשיו עם פלסטינים
בגללו /
שלא יביאו לו דובסה על אותה עבירה /
לבוש שחורים הלכת למקום של צווארון
לבן /
* רפי לינת לא  1שלח לכלא אלא שוחרר,
והוא בחזקת חף ספשע ,אלא אם כן ישמר
לרין ויורשע.

בוא לכאן ...לכלא השרון /
אם כבר אז במקום הנכון /
פה תראה אתיופים שנהגת לשלוח להם
תרומה /
גדלו ,נהיו סוהרים ,נראה אם יגידו לך
תורה /
זוכר שהתחלת? רצו ליירט לו את המטוס
ה ק טן/
היום מיגים נוחתים בעפולה ,מי רואה או
תם /
מה היתרון אצלנו פה? שיש המון
ביטחוניים /
תוכל להעביר הודעות לערפאת ואולי לס
דר שלום בכמה מילים /
מה שיכנע אותך באייל -,השלט בכניסה
ברוכים הבאים /
ואם החלטת להשאר שם ,ותפגוש את רפי
גינת /
אף מילה על הפגישה עם ערפאת * /
זה ,בשביל זיון יכול לתקוע לך מט /
שנה טובה ...וחתימה טובה...
על השלום!
קולגה אסיר ניוזה

