
וכאמ התבגרו), לא מעולם אשר למבוגרים
 ההמו־ החינוך במערכת משתלב בידור צעי

 הערכים את משחית הנוכחית ובצורתו ני
 המחנכים לרגלי נר היו אשר האנושיים

הארץ. בניין דורות במשך
תל־אביב מודאג, אזרח

 לא ■
נשבח

 הרעילו ״הם ,1819 הזה״ ״העולם 1
״שדותינו את  מודות ריסוס על !

ברעל. עקרבה 1
כתו מילים 100 שווה שתמונה אומרים

 בן דייב חסן סעדה שייך של התמונה בות.
יותר הרבה שווה עקרבה, של השייך ,70ה־

דיים חסן שייך של עיניו
כאב! איזה

 יותר אומרות לבד עיניו מילים. ממאה
שלם. מאמר מאשר

שנג לאדם רק סבל! איזה כאב! איזה
 יכול לליבו, ביותר הקרוב הדבר ממנו זל

 האומרות: עיניים אלו כזה. מבט להיות
אשכח!״ לא -לעולם

פתח־תקווח שיינפלד, יוסף

 הדגיס ■

והנידונים
 עק- — פיתחודרפיח — איקרית — ברעם

 מעולם. דברים היו כבר רבה.
(כל והנידונים (אנחנו) הדנים עם יש

השאר).
חיפה בן־שלום, חנן

 לכל האמנתי עיוור.
 על סיפורים אותם

ה שהערבים כך
 להשמיד קמו רעים

הטו היהודים את
 כי האמנתי ! בים

הת הצדק בכוח
הא עליהם! גברנו
ה בעיית כי מנתי

 בגלל נוצרה פליטים
בקי ברחו, שהם
 כי האמנתי צור:

 הצדדים שני בין
התיכון, במזרח
צודקים. אנחנו

 כל אחרי מאמין! לא כבר אני עכשיו
כ שהתקבלו מילה!) מן (איזה ״החריגים״

 גדול חלק מעביר אני מאליו, מובן דבר
השני. לצד מהצדק
 הקודמת, אמונתי את לגמרי ששבר ומה

 על שפוזרו רעל של קילוגרמים אותם היו
בעקרבה. השדות

 רמת־גן זכאי, דני

שבאדם החיה ■

שבחיה האדם או
 שבאדם החיה ברשימתו דונביץ, נתן
 מגיפת על מתאונן ),7.7.72 הארץ (מוסף

 שבלעדי וטוען בארץ האלימה הבריונות
 לגן־חיות, העיר נהפכת חזק משטרתי כוח
ה שבו י ח ם ה ד א ב  ללא משתוללת ש

 לא :החיות את מעליב דונביץ מר מעצור.
ם אם כי שבאדם״ ״החיה ד א ! ה ה י שבח
 חונכנו — הרם כבודנו את להציל כדי

עוב אך החיה. מן מוסרי שהאדם לחשוב
 הנכון. הוא שההיפך מלמדות החיים דות

 טורפת אינה היא בריונית. איננה החיה
 שלה. והכבוד ההרס יצרי את לספק כדי
 יש שלילית: תכונה עם חיות הננו אנו

 בין קטנות רציחות :התוצאה אדם. בתוכנו
 היה כך עמים. בין גדולות ורציחות שכנים
 עד יהיה כנראה וכך ההיסטוריה, כל לאורך
היקום. מן תיכחד ״אדם״ המכונה שהחיה

חולון סחי, ישראל
)12 בעמוד (המשך
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