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משירי
לאהבתו נוסע שמעון

מעון ר׳  שערו בחשאי סורר, ש
רניו וכוסס פו  בלאט. צי
גון לעצמו ואומר  אי, אי, ״אי, כני

מעט״. עוד שמעון, ר׳ מעט עוד

ב והוא שר שו לי את מי לו שו  מעי
 כדש. הפרח את ובוחן

שב חו שיו קווה ״מי ו לו שעכ  — כגי
ש הוא פגו מחדש״. צרפת את י

 הסוערת. תשוקתו צרפת אי,
תו, כת ריו. אהבת כרי עו  נ

לו אחת היא שבי  אחרת. אין — ב
שאהב. צרפת הוי צרפת, הוי

*
 לרגליה. עצמו כופר הוא
 עגב. הוא ליקק, הוא חיזר, הוא
ה. כל את חיבק הוא  ידידי

ביו. גם היו אויביה אוי
¥

ש הוא כשכילה  למצרים. פל
ה מול ותמך  באו״ם. אלג׳ירי

 עיניים. עצם הוא שפרחה,
מר: א כלום״. זה ״כאמת, ו

¥
 לעיניה. נשק עת ופתאום,

שר לו ירקה היא ף. י צו  בפר
ה. וחשפה צחקה  שיני

אמרה: חצוף״., ״תסתלק, ו
*

מעון ור׳ צרפת. לו עשתה כד  ש
 במת. חוור שם עמד
תו, כת תו בת כרי כת... ברי
התמוטט. הקלפים מגדל כל

*
ב והוא שר שו לי את מי לו. שו  מעי

ש. הפרח את וכוחן  כד
שב חו שיו קיווה ״טי ו לו שעכ  כגי

דן הוא ר מחדש״. לצרפת י

ממררת תציל צדקה
תי  וסקרתי העמום האוטובוס אל עלי

 פנויים מקומות שני שם היו המצב. את
ד האחד הכל. בסך ב והשני הנהג לי

תי כימעט האחרון. ספסל לש ונתפתי
 התעורר שאז אלא הנהג, מאחורי בת

ך מצפוני בדר רר הוא כלל ( תעו  ב־ מ
 והתחיל הקדים), שהפעם אלא 12.00

 מוכן, לא שהוא משוגע כמו לצרוח
כף יודע הוא  והוא זקנות, תעלינה שתי

אני לקום, עלי ללחוץ יצטרך  אסרב, ו
הי כל את לו ולמה ונסתכסך׳  אז ז

בסוף. שאשב
מגי ״לא מצפוני, הסביר ״לסוף,״

 זה אחת מגיעה כבר ואם זקנות. עות
אח ואם אחרים. לה קמו שלא אחרי

 גם פטור.״ אתה גם אז קמו לא רים
מצפון. כן

תי הלכתי שב  שתי נסענו בסוף. וי
ש חבלה מטען התפוצץ ואז תחנות

ל) טמון היה כרגי  האחורי. בספסל (
ונהרגתי.

שב אני מאז שו הקדמי בספסל יו ו
 מוסר מוטב לסוף. המצפון את לח

ם כליות אי פתוחים, משברי הי ל  זו
לעשות. מה החיים, מילחמת

החומש

שטיחים דופק

נסוג משגל

חושב יצחק ר׳
 ומזיע׳ רוגז יצחק׳ל, ר׳

 ביד. קולמוסו נוטל
 :ומתריע כותב השר אל

ומיד״. — עמית את ״להחזיר

 יצחק׳ל״. ״ר׳ כסילסול וחותם
 הרטוב. קודקודו ומנגב

 :בנחת לעצמו וחושב
טוב. כמה רפאל, ...יצחק

*

 ושוחד, רמיה גל מול בי
 שחיתויות. ושאר מעילה

 — עמנו שידע טוב
פטריוט. אחד, גם שיש

לנו איכפת חוג
ע צדיק ר קר קם לו ו ש וראה בבו

 עם מגולח לא עם אמנם עם. הוא
ם צהוב  אבל הלחי, על ושומה באוזניי
עם. זאת בכל

ך ת צרי שו עניין משהו לע  המראה ב
תיכף חשב, ד ו מי בר הלך ו די ד עם ו  עו
 וכולם עם היו הם שגם חברים כמה
לפעול. התחילו יחד

להם. איכפת היה כי
 הצורך בדבר סיסמאות החזיקו הם

מומחים. ממשלת בהקמת
ת פירסמו הם ירידה. כנגד מודעו
פר פנו הם ר ד העיתו דפי מעל לנוי

הגביה. את להעמיק נות
ה מחירי הורדת בעד הפגינו הם
שר הקפוא. ב

אפילו שי חוזר כתבו ו  של לשורה אי
שי ר. אי בו צי
שו הם  איכפת להם והיה ופעלו ע

תו מן ובאו שב ז ב רשע י טו  על לו ו
 ״תשמע״, פיסטוקים. וזלל המירפסת

רע צדיק קרא ל״. ״תפסיק לו, ו לזלו
טוב רשע צחק לא״, ״ואם לו. ו
 ״ואם לו, ורע צדיק אמר לא״, ״ואם

סטנסיל״. לך נשלח אנחנו לא...
לו. שלחו באמת והם

מיסכן.

בר המערכת ד
ב שו נו ו לי  הבלתי הברית מאדמתנו. ג
מין חוגי של קדושה ב והשמאל, הי

ה תמיכתם י ו ל ג שי של ה  מנגנון אנ
או ואילצה מחדש נתלכדה — החושך

ש תנו .2—3 העמודים את לנטו
תו כי זאת אין שיו  של הדינאמית אי
ר התנועה, מנהיג ץ ד״ אר וה ז״ל, זו
 לתנועת המצטרפים מספר כי עובדה

מו, יום מדי עולה ז״ל, ה ביו ד י ר ט  ה
לוי את לבך הוסף מנוחתם. את  גי

הן השחיתויות 2״ חשף אותן למיני 0 0 
 בסאוב העקבית מלחמתנו ואת הארץ״,

 אדירה קואליציה מתבהרת. והתמונה
ן למול השחור כוחות של ו ת חי. ע

 ה. ו נ ח ב ש לא אך מאדמתנו, גלינו
 מקומות ובכל הסלע בחגווי בנקיקים,
 נשכחם ״אם הקריאה. עולה מחבואינו

! תשכח 2—3 עמודים י ״ נו י נ מי  גם י
 11—12 בפזורת 6—7 עמודים בגולת

 גם .2—3 עדיין אנו 20—21 ובתפוצת
נו, לא 29—30 מאורעות עו כרי י

שכרונו, לא  לא ו, נ ו ד י ח פ ת א ל ת
תרתיעונו.

תזכורת קטנה. ו
פ־ ס במחצית שנתיים, כמעט לפני

ר ב מ  הראשונה בפעם הורחקנו .73 ט
 חנינו לחודש קרוב .2—3 מעמודים

חזרנו משלא ואז — העתון במרכז  הו
ם־כפור. מלחמת פרצה למקומנו, יו

ם כלום י צ פ נוס במלחמה אתם ח
? פת

־ מ


