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למים מתחת ל״י 80,000,000

אגו
נתגבר

 לבצעו ויש השירים, כבל שיר זה ׳אין
ל חשש של קריטיים במקרים ורק אך

בעווי המתבטא טוטאלי מוראל איבוד
 ומהירות. קטועות וצריחות קשות תות

 הקורבן את להשכיב יש כאלה במקרים
ה את באוזניו ולזמר וקר אפל במקום

דנן. זמר
בחו הנמצאת חייל אשת — לדוגמא

 בעלה את והמחליפה להריונה 13ה־ דש
 וב־ גבוהות לקומות פסנתרים בהעלאת

 באם לארנקים. חתולים עורות פשיטת
 שולחנות על ממהלומות זרועה את שבהה
 את המשרד פקידי יזמרו הסעד, לשכת

וגיטרה. קולות בשני לפניה הנ״ל ההמנון
הפו זה. לשיר שונים ביצועים ישנם
 צוות־הווי של אלה הם שבהם פולריים

 הביטוח־הלאומי שלישיית השיכון, משרד
מני ביצועים לעצמאים. ההלוואות וצמד
ה מקהלת של אלה הם הדעת את חים

וכר. אכ״א הציבורית, תחבורה
ב השיר מילות את עתה לבם נקרא

:הכתבה קצב

נתגבר!״ ״אנו
 מצבנו פה מעולם

 יותר. מדאיג היה לא
עמנו ושיר ברון פצח

!נתגבר אנו
:פזמון
 וזמרו רונו שירו

 סוער במחול צאו־נא
 כמונו! מי

!כמונו אין
!נתגבר אנו

 להחזיר
 החייט את

 למסלול□
התקין

 ערס־ (?)המלחמה נסתיימה מאז
 הראויה, באינטנסיביות הבל, קים

למס החיים את ״להחזיר בנסיון
התקין״. לולם
שמי עושים הממשלה משרדי כל
 את ״להחזיר מנת על כאוויר ניות

 הצבא התקין״. למסלולם החיים
 ״להחזיר כדי ומיישם בודק חוקר,

 ה־ התקין״. למסלולם החיים את
ומכת כמאמרים מלאים עתונים

 החיים את ״להחזיר שצריך בים
 אנו בכית וגם התקין״. למסלולם

 את ב״להחזיר לעסוק משתדלים
התקין״. למסלולם החיים

קונסטרוק זה טוב, זה יפה, זה
מו זה מנחם, זה מלכד, זה טיבי,
 כ■ זה מה כעצם אכל זה... ראלי,

תקין״? ״מסלול
ה את העוני, את להחזיר זה
 האומללות, את הזיוף, את פער,

 השקר, את הביורוקרטיה, את
 את השחיתות, את הגניבות, את
ה מסלולם זה החרא, החרא. כל

 ברור לא וככלל החיים. של תקין
 לחזור רוצים בל-בך בולם למה לי
החרא. אל

הת מסלולם — קטן דבר ועוד
 בבר עברנו והרי החיים של קין
 השקר, את הביורוקרטיה, את
 הקד הזאת, למלחמה אותנו כיל

ה אחרי האחרונה, הכאה, דמת,
 דבר אין ובעצם ובכלל. אחרונה

 את לנו שיבטיח יותר בטוח אחד
 ״להחזיר מאשר הכאה המלחמה

התקין״. למסלולם החיים את
לת ואולי אחת, פעם בואו אז
 התקין מסלולם את ונישכח מיד,
ל ונזרוק נתארגן בואו החיים. של
 החיים. של התקין מסלולם את פח

 לא• מסלול עם חיים וניצור בואו
 עם לא-נורמאלי, מסלול עם תקין,
 מסלול, ללא חיים מטורף. מסלול
 שיותר לבך יביא מסלולם שאולי

 להחזיר צורך לנו יהיה לא אף־פעם
התקין. למסלולם החיים את

1 (!־־> הגולה מן מכתבים

דל החטאים עיו
 ורב־און, צעיר אדם היה כשסבי

המי למשמע מאד להסמיק נהג הוא
 ורדרדות נהיו אזניו אפילו פריז, לה
למה לי סיפר לא פעם אף הוא אך

והפסיק חרש נהיה הוא ואח״ב פכה

בפ פה, כבר אני אם ולכן, להסמיק.
מס היה סבי למה לחקור ניסיתי ריז,

הר לפני שפעם, הסתבר ואכן, מיק.
 פחות שלגיה בתקופת שנים, הרבה בה
נו חטאים עיר פריז היתד. יותר או

הו מרכז ופשע. עוון כל אם ראה,
 והמלצות. תעודות עם ופריצות ללות

ההול בעיר פעם שהיה גם הסתבר
 וה־ פיגאל, שנקרא איזור הזאת לות

 כדי עד ואירוטי נועז היה הזה פיגאל
 נזירות איבדו שמו, למישמע שרק כך
 או עורלתם את ונזירים בתוליהן את

כזה. משהו
 וקופנהאגן, אמסטרדם באו יאח״כ
 המוני בשימוש שנותר היחידי ■והחטא
 לדעת! לא — הוא עיר־החטאים, בפריז

צרפתית.
להם. מגיע

צונתית של וגע
 ויש צרפתית, מדבר לא למשל, אני,

בעי אך לכך, מגוונות סיבות גם לי
 שטמון הבסיסי ההגיון חוסר בגלל קר

 §)311011£( גוש :לדוגמא הזאת. בשפה
 ולא פחות לא שמאל. פרושו בצרפתית

מש )2002( זונה זאת ולעומת יותר,
 מה השלבקת. מחלת — בצרפתית מעו

? הקשר
 לעין, בולטות המביכות והתוצאות

 הקטן' העברית דובר אומר למשל, אם,
 זונה, יש הגוש במפלגת כמו: משפט

 אותו' אך והגיונית. ברורה המשמעות
 במפלגת פירושו: בצרפתית משפט

ל תמוה משפט שלבקת. יש השמאל
 צר מדבר לא אני לכן אז הדעות. כל

ה הצרות את צריך אני מה פתית.
? אלה

 מחודש יותר עבר אם
 בוער עודו והנפט
הדלק מחיר ועולה

!נתגבר אנו
 — הקואליציה כשתקום
 יוותר) לא (המפד״ל

הכיפה נחבוש ברירה אין
!נתגבר אנו

 אבן פעם עוד גולדה, פעם עוד
 ישאר פה דיין גם
! פה נכשל ומי מחדל, מה

!נתגבר אנו
 אלוני ש. והגב׳

 תוותר לא תלחם,
ז ישעיהו שלומן מה

!נתגבר אנו
 טרוד-עסוק אחד כל

 אוגר ביצים סוכר, נפט,
בשוק אסימונים אין

!נתגבר אנו
 משקיע סתם או בעל״הון
 משתחרר הוא ממיסים

! לירה ז כמה מסטיק, לי תן
!נתגבר אנו

 דמשק מול צבאנו ערוד
!שומר הוא גבולנו על
— מופגזת רמת״מגשימים —

!נתגבר אנו
 הולנדי נהג דר־יונג, ואן

 משתכר לירות אלפי
במכס משאיות יש

!נתגבר אנו
 אנחנו יום 200 כבר

 עובר, הזמן בחזית,
הרגל פשטו כבר חלק

!נתגבר אנו
 הבטיח זכויות הממשל

 המשתחרר לחייל
לאוהל נחזור דירות, אין

!נתגבר אנו
לטרמפים יותר עוצרים לא
 סוער לא כבר הגבול הו —

הזבל עובדי ושובתים
!נתגבר אנו

 הוא ישראל מלן אריק
 אחר ולא הוא רק כן׳

אלינו יבוא במהרה
!נתגבר אנו

 וזמרו רונו שירו
 סוער במחול נא צאו
 ז כמונו מי

!כמונו אין
!נתגבר אנו


