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ב״למצית״) מאמר (מתוך

ה ט ט נ א ק ת ד נ ש ר פ ל
ם פרשנים (לארבעה ומקהלה) מדעיי

ופורטוגל טורקיה :א פרשן
ווייטנאם קמבודיה ב: פרשן

ם9 פט פרררם טרטטם טם כולם:
מתמוטט בוער, הבל :א פרשן
כיחבים פחח יש בעמדות, בירסום יש ב: פרשן
עושים? מה עושים? מה :מקהלה

רועד הכל הרום, הכל :ג פרשן
המתווך. המתווך, המתווך, זה כולם:

שיילך! !שיילך :מקהלה
 מעד! שהוא נכשל! שהוא ברור זה

נפל שהוא
:ד פרשן

!שיילך !שיילך :מקהלה
ליכלך! הוא אצלנו וגם :ג פרשן

שיילד! שיילד! :מקהלה
נוירוטי היה הוא :ב פרשן
עצבני היה הוא :ג פרשן

ני ני ני ני, ני ני :מקהלה
אוהבים לא ואנחנו :א פרשן

מדיניים מתווכים :ב פרשן
עצבניים כשהם כולם:
 • מצליחים, מתווכים אוהבים אנחנו

מחייבים מתווכים
ב: פרשן

מלוחים ודגים וקוקטיילים פנים קבלות עם :ד פרשן
עניינים שפותרים מתווכים אוהבים אנחנו :ג פרשן

נים נים נים נים, נים נים :מקהלה
 גם צריך שמשתדלים, מספיק לא זה

להבטיח רק לא להצליח,
:א פרשן

חם על אותו תפסנו ואנחנו ב: פרשן
ווייטנאם קמבודיה ופורטוגל, טורקיה :מקהלה
 יודעים הכל הרי ואנחנו

מדיניים פרשנים אנחנו בי
:כולם

איך לו נראה אנחנו :ב פרשן
שיילד! שיילד! :מקהלה

לכן ספר עליו נכתוב אותו, נחסל אנחנו כולם:
הלב את לו נאכל :א פרשן

והכבד ב: פרשן
והכליות :ג פרשן

והקורקכן. :ד פרשן
וחוזים ומעריבים קובעים אנחנו :כולם

יותר לא צבר הוא השליש בתעודת פי :א פרשן
אחוזים. מארבעים :כולם

עובר לא זה מספיק, בלתי זה :ב פרשן
ייסדר, לא כבר אותנו הוא כולם:

כיתה נשאר אצלנו הוא : י'
בעיטה. יחטוף! אצלנו הוא

* * *
:מקהלה

שלוש עמוד מעל נסביר ואז ד: פרשן
הראש על ליפול פמו זה ז׳נכה למה ג: פרשן

כמערכת ונשב ב: פרשן
טרודליכים טרידליבם כולם:

ומכתבים ומאמרים רצנזיות ונכתוב ב: פרשן
הרב כוחנו על :א פרשן

הצבאיות האופציות ועל ג: פרשן
 תחתונים לי שלחי

וגופיות תחתונים
:מקהלה

 סוקולוב מבית האש תצא ואז
בולו העולם את ותצית ותשרוך

:כולם

 ולעוצמה לגבורה נשיר ושיר
העתים ולצוק
המתים את נכבה תרועה ובקול
מתים. מתים, מתים, :מקהלה

נותרו
ד 0 עו ימים 5

העומר ספירת לסיום

 ייגבה מהמאחרים
 פיגורים קנס

20* בשיעור

ר כ ת ד כ ר ע מ ה

? מיזוג ת ו י לו ג
 קומוניסטי מטוס אותו של חדירתו

י מרחבגו אל ימ  וסרבנותו השמ
 כפירינו של לאיתותיהם להיענות

 הזדמנות בידינו נתנה משמע), (תרתי
ולקי הפערים לצימצום לעשות ה א נ

ישראל. עדות בין הלבבות רוב
 זד אותו היינו מפוצצים שאילו

ו מעופף ד ו  נוסעיו והיו באוויר, בע
 ־ י ה החרושים שדותינו אל מתנפצים

 כי סתם מהודאה יותר בכך היה ב, ט
יאת בין מבחינים אנו אין ז  לבין א

ש לומר רוצה הנאורה. בן־אאורוסה
 בשיקולינו חלק כל העדתי למוצא אין

, ם י י נ ו יטח  הלובים וכמעשה הב
 לבני ייעשה כן ״הטשאחטשאחים״

 שבהן __ הנאות _ ה נ י א ר ק ו א רבות״ע
נעורינו. שנות בילינו

 בטי־ זה משהמשיך עתה, ואילו
 עיניהם אל מבט ניישיר כיצד סתו,

 נמצא הנחשלים? אחינו של החומות
 יחס בדבר שונאינו בטענות אמת שיש
ואיפה. איפה של

 שית־ קודם זו עוולה לתקן וראוי
פרעו.

ה ש ק ה ב ע צנו
 לאוזנינו, גונב כך ישראל, מישטרת

 סבוכה רצח פרשת לחשוף עומדת
 חדש חשוד מצאה ואף ופתלתלה,
בו• להתגאות

 באותו מצאו פסול מה זועק. והלב
 חשודים לחפש שהלכו ביכונסקי, י.

יש לעם קם לא שהרי ? ממנו יפים
מי בו שיש כמותו נאה חשוד ראל

 ו״פעי־ ״כישורים״ של מופלא ג ו ז
 התליין אל לשולחו המתאימים לויות״

 חף ה ז נאמר שאם מדינתנו. לתפארת
? הפושעים המה מי מפשע,

 בי־ יוזנח בל עימנו. צנועה ובקשה
 שכן חפותו. תוכח אם אף כונסקי
 שהיה אשמתו, היא חפותו דווקא
י הרג. ולא להרוג ראו

 אמרו האחד,״ מן השניים ״טובים
 וגם זה. לעניין שכוונו ודומה חז״ל.

ת המידה מן י כ ו נ י ח פה. יש ה




