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 אחוז. ״מאה :קבע איש לשניים, ואב
 יודע אני שתמשיך. שתמשיך, א״ב. ממש

 זה. את צריכים החיילים צבא. זה מה
 לא־ ,אנחנו מה שטויות. ז מוטרי לא

 יפה הכי הדבר זה בחורה נורמלים!
 זה יפה, בבחורה שרוצה וגבר שקיים.

 יותר דבר יש שלנו. בחיים יפה הכי
״יחד ובחורח מבחור ויפה שלם !
מי, אבברט רס״ר •  ,49 קד
 באזרחות ילדים. + נשוי מילואים, איש
 שחום. בריא, כטוף־שיער, שמאי. הוא

 מה החיילים. על ירדה אלוהים דממת
 !בריאות ממש ״בריאות. !הרס״ר יגיד

 לא חייל אם לחיילים. טוב טוב. זה
 לא לעולם הוא כאלה, בדברים מביט
 ב- חייל הייתי 15 בן טוב. חייל יהיה

 הש בהגנה. כשהייתי פעם־הראשונה,
 תגמול, פעולות פשיטות, בהרבה תתפתי

 ותמיד עברתי. דברים הרבה מילחמות.
 בחורה — ביותר החשוב הדבר היה

 אבק וסביבך לוחם כשאתה אליה. לחזור
ה את שמקפיא וקור וגשם, בוץ וחול,

 בש דברים, לשלושה צריך אתה עצמות,
 אוכל טוב, מפקד :הלאה להמשיך ביל
ובחורה. טוב

 אתה השלישי, הדבר את לך אין ״אם
תח אתה !טוב חייל תהיה לא לעולם

ה השעות כל הלחימה. כל זה, על שוב
 כשתדע יותר, הרבה קשות יהיו קשות,

האנ כל את עזוב לחזור. למי לך שאין
דב מיני וכל מוסריות, שאומרים שים
מפוצצים. רים

 אלו ליכלוך. לא זה האלה ״התמונות
 אלה בחן. טוב, בטעם שעשויות תמונות
כל נהדרות. מלטפות, חמות, תמונות
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 החומר את נוסף, וחייל (מימין) ראובני
המיקצועיים. הצדקנים לכל זיעזוע שגרם

 המיטה מעל התמונה את ששם חייל
מד השינה. לפני נערתו על חושב שלו,

 בחמימות, בכנות, חברים, עם עליה בר
 מהו יודעים לא משמיצים אותם יפה. זה

 להיות צריך לא-נרמליים. שהם או צבא,
 האלה שהתמונות להגיד בשביל אידיוט

לא-מוסריות.״
לי • / א מי ד ״אח, .22 סדיר, ק

 ועל לתאר.״ מילים אין פנטסטי. זה
 לעשות להם תיתנו ״אל :המשמיצים

 למה יפים. דברים אלה !כאלה דברים
ה בארץ יפים דברים נגד יוצאים תמיד
ש מושג! להם אין משמיץ! מי !זאת
 לא !הרעיון על בריאה תהיה קציר נינה

 ! האלה הדברים את אומר מי !מוסרי
 לא החיילים נשות שאפילו בטוח אני

מתנגדות.״
קי • , ז׳ ו י נ טו  תושב סדיר, 21 אנ

תפ אל לשלוח. ״תמשיכו כפר־סבא.
 לפחות הביתה, יוצאים לא אם ! סיקו

 דבר צריך חייל כל העיניים. את לשטוף
 !מה חייל. וגם נורמלי שהוא מי כל כזה.

 הם מי יודע הייתי אם !להפסיק רוצים
אותם...״ תולה הייתי

! ד  סדיר בשירות חייל אלי, קדמי אומר 711111 ר ד
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האלה. היפים הדברים את לראות יכולים ״כולם אוקטובר. מים

 חשוב וזה לעין, ונעים יפה זה מלוכלכים. דברים כאן אין
 לא הנשיא לאשת קרא אלי מהבית.״ רחוק שיושבים לחיילים
הפלייבוי. חוברת משלוח נגד המופעלים הטפשיים, ללחצים להיכנע

 כמה ״תראה בניטה: שלמה •
 מיוחד. דבר ממש זה באמת, יפה, שזה

מ חושש לא אני לא, לעין. נעים כל״כך
 של בסופו !אותי מבינה לא היא אשתי,

החודשים כל פה לעשות לנו יש מה דבר

 נרות. כמו הם האלה התמונות !האלה
 נותן זה לפחות אבל אותן, רואים רק
 ואבק חול רק לא בעין, יפה משהו לנו

 דברים גם צריך ותחמושת. וברזנטים
יפים.

 משלוח את ששוללים אנשים ״ולאותם
 שיבואו להם תמסרו אלינו, הגלימות

שיל להם, יזיק לא ימים. לכמה אלינו
ה חושבים, הם מה דברים. כמה מדו

או אימפוטנטים, שאנחנו האלה, אנשים

שכירים! בצבא חיילים
לה קשה שדי יודעים לא הם ״אולי

 החיים! תענוגות מכל מנותק שם יות
דב לעשות אוהבים סתם הם אולי או

״רעים רים !
31


