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שובעלינו נגזר
השאלה

 השמיים מן עלינו. נגזר
רו עליון כוח בנו. נלחמים

אלו אצבע ככה. שנמשיך צה
 הפלדה. כובע על לנו לוחצת הים

 כי החרב. על לחיות עלינו נגזר כי
 איו-ברי- לכלותינו. עלינו יעמדו לעד
 רוצים — ללמוד רוצים לא מוכרחים. רה.

לפ אחת עוד מלחמה• עוד רוצים להשתגע.
 אחר- !המוח את לבלבל לא נא לפני-כן, חות.
 אבל מבטיחים, לא אחר-כך. נלמד אולי נראה. כך,

 בעוד רק אולי מלחמות. שתי בעוד רק אולי אולי.
 אפילו לאט. נורא לאט. לומדים אנחנו כי תבוסה.
 יודעים לא הרי ואנחנו לאט. לומדים אנחנו בירידה

 בטח אתה י ! בירידה !ז אנחנו בירידה. שאנחנו בכלל
מתלוצץ...

 — נתן השם בשמיים. הכל מהשמיים, הכל בכלל,
 שעם־ישראל- העיקר אשם! אני מה אז לקח. השם

 את נפקח לא קצת, ימות לא שהוא עד בינתיים. חי.
שקו מה וזה מלחמה עוד תהיה — העיקר העיניים.

 עיניים לעצום להתעצם. עלינו נגזר להתעצם. נא בע.
 אותנו. עזוב ובינתיים ולהתעצם.

 נחזיר. סנטימטר כל שנחזיר. יודעים שנחזיר. בטח
 לא מלחמה עוד בלי מלחמה. עוד רוצים קודם אבל

מחזירים.
 ! בכלל תשתוק — ואתה
היית! בצבא

שות אמריקה יכולה מה ־ תאמר אל  למעני לע
שות יכול אני מה ־ אמור אמריקה למען לע

הזהה
וה צדיק־ורע־לו, קם בבוקר השכם

 שישב רשע־וטוב־לו, שכנו לעבר ציץ
 חמאת־ עם קרייקרם וזלל ביתו בגינת

והרינג. בוטנים

 התעניין ?״ צלחה רשעים דרך ״מדוע
הצדיק.

 התייאש ענה, לא שאיש כיוון אבל
לעבודה. והלך

וקי יום אותו כל עבד ורע־לו צדיק
 הממשלה ואת גורלו ואת יומו את לל

 שכנו היה לביתו כשחזר בערב, ובכלל.
 טוב ואפילו לו. שטוב היה וניכר ישוב,
מאוד.

ני והוא הצדיק את הרגיז כבר זה
 עם פטריות מרק שלגם הרשע, אל גש

שכמו. על וטפח שקדים

 ״אפשר הצדיק, אמר לי,״ ״תסלח
צלי רשעים דרך מדוע להתעניין אולי

?״ חה

 גירגר מה?״ רשעים דרך ״מדוע
הנשאל.

!״״צליחה
הרשע. אמר ״אהה,״

הצדיק. התעקש — ״בכל־זאת?״
חו ״אתה הרשע, אמר יודע?״ ״אני

ב עלי מצביעים שכולם לי שנוח שב
ומת וחוקרים שאלות ושואלים אצבע

ול לעבודה יוצאים ושאתם עניינים?
 פוץ כמו לבדי יושב אני ולמשרד, שדה

 סטריאו. ושומע ולועס ושותה וזולל
 עשוי אני ? לב לי אין חושב, אתה מה

 זעקתכם את שומט לא אני מעץ?
 לי וענותכם? ושיברונכם ועלבונכם

?״ לו ורע שצדיק חורה לא
הצדיק. שאל ?״ למה באמת, ״אז

 להתפרנס ״צריך הרשע, אמר ״טוב,״
ממשהו.״

 עור י11ית מי
קטנה ך1כ ציפור
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