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מכ המיפלגות •סכל לב שמתי הבחירות לפני
 להתחנף כדי שלהם, לרשימות שווארצעס ניסות

 חוץ — המיפלגות כל בעדם. שיצביעו לפרענקים
 שנים הרבה כבר כי אותי הפחיד זה וד״ש. מליכוד

 הפרענקים השתלטות של ברור תהליך פה יש־
 ערכי־התרבות כל 1ע־ חסרי־התרבות הלבנטינים

 נהפוך ככה, יימשך זה שאם חששתי שלנו. היפים
 מרוקו, כמו מפגרת ערבית מדינה לעוד מאד מהר

 האלה, המצחינים המקומות וכל עיראק או סוריה, או
 הרי ואנחנו לישראל. האלו הפרענקים באו שמשם
 ערבית מדינה ולא תרבותית, יהודית מדינה רצינו

 דבר בקלפי להגיד החלטתי הפעם אז לבנטינית.
 על אסיה. יהיה ולא אסיה, לא זה פה — פשוט

 אותם שהביא הזאת, הצרה לכל שהביא המערך,
 ראיתי בד״ש לרגע. אפילו חשבתי לא בכלל, לכאן
 המיזרחית התרבות את שספגו צברים, מדי יותר שיש

 וייצמן, בגין, כי ליכוד. החלטתי בסוף אז הזאת.
 שיבלום הצוות זה — ודולצ׳ין הורוביץ ארליך,

 מקומם את להם ויראה האלה המסריחים את סוף־סוף
שלהם. המסריחות במערות הטבעי,

 שיהיו
 מספיק
ערבים

 האלה בבחירות לעשות צריך הייתי אני תראה,
 אישי. חשבון וגם כלכלי חשבון גם פשוט, .חשבון

 ששת־הימים מילחמת עד כי י אישיי חשבון למה
בטו תעלות הופר ש־חור, פועל הייתי ? הייתי מה

 לי ותאמין השטחים, באו אז אבל קש. אכלתי ריה.
 אבל בכלל, אותי מעניין לא בחברון רחל שקבר

 פועל. לא כבר אני עכשיו והנה הערבים. באו אז
 והערבים הכסף את אוסף אני קבלן. אני עכשיו לא,
 מטומטם, לא אני בטוריה. תעלות שחופרים הם

 את יחזירו שאם יודע אני באצבע. יסובבו לא אותי
 יותר לי יהיו לא המערך, •מרוצה כמו השטחים,

 אחזור אני ? אעשה אני מה ואז ערבים. פועלים
 זה בשביל !פראייר לא אני לא, ? פועל להיות

המחור השטחים את יחזירו לא הם ליכוד. הצבעתי
לאר ערבים פועלים מספיק לי ויהיו האלה, בנים
צריך לא שאני לי תאמין מזה, ויותר שנה. בעים

 שדא
יהיו

שניתוח
 של הבעץה דעתי ולפי טכנאי, אני פועל, לא אני
 שלא שפועלים, זה שקורה מה השביתות. זה המדינה

רו פיתאום בנמל, הסבלים כמו בחיים, כלום למדו
 שביתות יומיים כל ועושים מהנדס, כמו כסף צים

 ש־ל משכורת רוצים הם אם המדינה. את שהורסות
 אז ? להם מפריע מי מהנדסים, שיהיו — מהנדס

שבי יותר יהיו לא בשילטון יהיה כשהליכוד זהו,

 וטכנאי פועל, של משכורת יקבל פועל ואז תות.
מש יקבל ומהנדס טכנאי, של משכורת יקבל יקבל
שמוג מי כי להיות. צריו זה ככה מהנדס. של כורת

ש זר, כי מוגבלת, משכורת לקבל צריך בשיכלו בל
 זה המדינה, של ולא שלו בעייה זה בראש דפוק הוא

הכל.

 לדפוק
את

האשכנזים
הכי מכל אותנו דפקו האשכנזים שנה שלושים

 שנה שלושים אותם. דפקנו אנחנו עכשיו וונים•
 עשרה עם במעברות לגור האשכנזים אותנו שלחו
 שלהם בקאדילאקים נוסעים היו והם בחדר, ילדים

 המיסכ־ הפודלים את ללטף שלהם היפות לווילות
 הרבינו- יראו עכשיו נגמר. זה עכשיו שלהם. נים

 לחיות זה מה וההורביצים והרובינשטיינים ביצ׳ים
 אנחנו כלום. בלי מים, בלי אוכל, בלי במעברה

הגנ האשכנזים כל את ידפוק והוא בגין, את בחרנו
המרו אנחנו, מעכשיו שלנו. איש הוא בגין כי בים•

 והאשכנזים והחמורים, הטובים הפולנים נהיה קאים׳
 נדפוק אנחנו הזאת. המדינה של המרוקאים יהיו הם

אותנו! דפקו שהם כמו בדיוק אותם

 למען
 כבוד
המת

דבר. לשום כבוד היה לא המערך של בשילטון
 של גופות חותכים היו למת. כבוד אפילו היה לא

 היקר בכל ומתעללים אברים עוקרים יהודים,
 יהיה. לא זה הליכוד אצל ישראל. ולעם למישפחה

גדול. כבוד למת, כבוד יהיה הליכוד אצל

את
החודש

 אבל פוליטיקה. מבינה לא פשוטה, אשה אני
 בית־ עובד ש־לי הבעל ילדים, שבע בבית לי יש־ אני

 מספיק היה לא המערך לו נותן שהיה והכסף חרושת,
 זה בשביל אחד. חודש אפילו לגמור פעם אף לי

 יהיה לא ליכוד יהיה אם כי ליכוד. הצבעתי אני
 פי־שתיים, אפילו כסף, יותר יתנו הם ואז שביתות,

 יותר יתנו וגם שלהם. בבית־חרושת ש־עובד למי
 הערבים את ינצחו הם כי ילד, לכל בבית הדרים
 שיהודי. מי לכל ויתנו שלהם הבתים את ויקחו

פשוטים. לאנשים טוב יותר יהיה ליכוד שיש עכשיו

 נגד
 כפייה
דתית

 כל עם המוח את מבלבל המערך השנים כל
 חופש סוציאליזם, שיוויון, כמו יפות מילים מיני
 השנים כל — מה אבל האלה. היפות המילים וכל
 מזה יוצא ? מזה יוצא ומה הדתיים, עם הולכים הם

 להם שיש העשירים רק יכולים בשבת לים שלנסוע
 אוטו לו שיש מי — שלהם השיוויון זה מכוניות.

 זה יכול. לא לו שאין ומי בשבת, לים לנסוע יכול
 לים. נוסעים העשירים רק — שלהם הסוציאליזם

 בעלי־המכוניות של החופש — שלהם החופש וזה
להיש אוטו להם שאין אלה של והחופש לים לנסוע

 מגיע לא — מה אז אוטו, לי אין אני בבית. אר
י בשבת לים ללכת לי

המערך, ש־ילטון תחת במדינה, היום שהולך מה
 למצב המדינה את דירדר המערך וחרפה. בושה זה

 אני מדינה. בשום ורע אח לה שאין הפקרות, •טל
 בשנים טוב. יותר המצב בניו־יורק שאפילו חושבת

 בעיתונים קורא לא שאתה יום לך אין האחרונות
 וחטיפות־ארנ־ וסמים ויריות ושדידות רציחות על

 לבד. בלילה לצאת היום כבר אי־אפשר לא. ומה קים
 צ׳ח־ מיני וכל מסוממים פירחחים מלאים הרחובות

מר הורסים, יורקים, מקללים, הם מופרעים. צ׳חים
 עושה לא אחד אף דבר. ושום — אונסים ביצים,

 הצבעתי אני הזאת. בארץ שילטון אין כלום. להם
 הביריונות את לסלק — זה בשביל בפירוש ליכוד

 ולסרס לבתי־הסוהר האלימות את להכניס מהרחוב,
 הארץ את לנקות צריך האלה. סוטי־המין כל את

 פה להשליט צריך הזאת. מהחלאר. הזאת, מהזוועה
שצריך! כמו וסדר חוק אחת־ולתמיד

 זה הזאת המדינה את שהרס משהו יש אם
 המזו־ הסוציאליזם כל עם מיפלגת־העבודה, הסעד.

 במדינה שפה, האנשים של לראש הכניסה שלה, ייף
 יש כי לעבוד צריך לא לעבוד. צריך לא הזאת,

 הבעייה וזאת דואגת. והמדינה וסעד ביטוח־לאומי
 אז הזה, הסעד כל היה לא אם כי המדינה. של

 ברירה. להם היתה לא לעבוד. צריכים היו אגשים
 את לפרנס כדי קשה עובדים היו האנשים סעד בלי

 גדל היה הלאומי התוצר ואז מישפחתם. ואת עצמם
דראס באופן משתפר היה המיסחרי המאזן פלאים,

 אני כלכלית. לעצמאות בדרך מזמן כבר והיינו טי׳
 התפנוקים כל את יבטל שהליכוד ויודע מאמין

 והם סעד, לאנשים יהיה לא יותר האלו. המיותרים
 ישראל כלכלת את נוציא וביחד שצריך, כמו יעבדו

מהבוץ.

 שיבטלו
את

המישטוה
 מה ידעתי לא האחרון הרגע עד אני האמת, את

 נגד בגין את בטלוויזיה ראיתי בסוף אבל להצביע.
 מישרד־המישטרה, את שיבטל אמר בגין ואז פיס,

 לא פה המישטרה כי בעדו. הצעתי זד. ובשביל
 ועושים לבית באים מטרידים, הזמן כל לחיות, נותנת

 וארבע לעשרים־ סתם ועוצרים בשכונה, פאדיחות
 יבטל שבגין חשוב נורא שזה חושב אני אז שעות.

לחיות. לאנשים יפריעו שלא המישטרה, את


