
מכתבים
)11 מעמוד (המשך
 ויישמעו טוב, רצון יותר וד,בודדות בודדים

(מח ליצור יובלו לשיגיונות־ליבם, פחות
קישרי־קבע. ותאלמנים) הגרושים לגבי דש

חיפה אביתי, אבניר

קשר? אין אי יש
 הזכיר דווידי (מיל.) האלוף עם הראיון

 פעילות בין קשר שיש אמר הוא משהו. לי
 (הגברה) פעילות לבין מינית (צימצום)

ספרטה. על המלצה עם צבאית,
 דברים. בין קשר כשיש רבים, במיקרים

 התרנגולת. ומי הביצה מי ברור תמיד לא
ה שפעילותם גברים דווקא אולי כלומר,
חופ מבחירה ולאר־דווקא מצומצמת, מינית
 דימוי- השטחים בשאר לטפח נוטים שית,
״גברי״. עצמי

 טרחו אשר סגני-אלופים, שני הכרתי
 לעצמם לבנות — הצליחו וגם — מאד

 תמכו וגם מאד, לוחם מאד, גברי דימוי
 ומישפח- חברתיים פוליטיים, בהלבי־רוח

 ״שיחרור את ושנאו מאד, גבריים תיים
 היו הם מינית מבחינה ואילו האשד,״.

אימפוטנטים. פשוט
 אחד ש״כל פעם כבר אמרו לנפוליון

 התפאר (כשהלה לד׳ שאין מה למען נלחם
שהמוטי- אדם הכבוד). למען נלחם שהיא

כ. ד. של הוזמונה
אוטו־פורטרט לא

 כושר־לחימתו וחזקה צודקת שלו בציה
 ומלאי- יפים חיים לו יהיו אם ייפגע לא

עליהם. להגן סיפוק
 שני של טכני לאיזון לדאוג ניסיון

 הגברת למען במין (חיסכון אנרגיה כיווני
 רקוב משהו על מעיד הלחימה) אנרגיית

דווידי. של בממלכתו מסריח) (וגם
יפו ד.ב.,

 לסיכתבה צירפה ב. ד. הקוראת •
 שאיננה, החמודה הסינית הילדה תמונת את

אוטו־פורטרט. כנראה,
רעידת־אדמח אל לחתיד
 רק קרת זה לכאורה הרי להאמין. קשה
 והכאב. השכול יותר. ולא אתמול, אתמול.

שהשתנתה. המדינה והפצועים. ההרוגים
 שנתיים של אתמולים אך אתמול. רק כן׳
 נשארו — אתמול שהיו הצלקות ימים.
 שנתיים תוקף. וביתר שאת ביתר היום׳

יום־ד,כיפורים. למילחמת
 את אותנו, ניטרלה שהמילחמה שנתיים

 של חלא-איכפתיים, היפים, מהחיים כולנו,
 ששינתה המילחטה הנוראה, המילחמה ערב
כולנו. את

 ״רעידתיהאד- אחרי שנתיים — עכשיו
 של משותפים, בכוחות לחתור יש מה״

 בכיוון לרעידת-אדמח בישראל, הטחנות כל
 של בצוותא והחיים השלום בכיוון אחר,

המרחב. עמי כל
 וזן- בשדזדהטערכת שוב ניפגש אחרת

 מכל סי־כמת גבוה מחיר נשלם פעם׳
 את כאתמול, נעדיף. חלילה אם הבחינות,

 כוחה זו אזחרח חשלום. על־פני חמה המיל
 יבול מאיתנו אחד כל כי לכולנו, יפה

 בכיוון המטרה להשגת בדרכדהוא לתרום
המייוחל. השלום

ירושדיט אמיאלי, דיור
•׳צ? "
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