
מטו רדיפה של אלה טרופים בימים
 אלו מסוממים בימים שלום, אחרי רפת
 בסמי תפל את המשפרת אאופוריה של

 סימום של אלו שקריים בימים שלום,
 אלו בימים שלום, אדי בשכרון כללי
 קולה שיישמע לישראל לה ראוי

 שנעלמה השפויה, הציונות של המפוכח
והשכרון. השקר ענני בין ונאלמה

 קשים ימים בעצם אנו, קמנו לפיכך
 שלום — מלא בפה מכריזים ואנו אלו,

הציונות. הרם פירושו
 הם השתנו. לא הערבים מטרות

 בהשמדת מתמיד, יותר עתה רוצים,
 לדעת משנוכחו אך הציונית״. ״היישות

 המלחמה, בכוח לישראל יוכלו שלא
השלום. בכוח לנו יוכלו שיכול הבינו
 גם זאת הנבין זאת. הבינו הם
י אנחנו
 מלא, שלום אותו של פירושו מה כי

 דווקא הגיחוך, למרבה תובעת, שאותו
דיפלו יחסים פירושו — ? ישראל
פירו פתוחים, גבולות פירושו מטיים,

 מסחר, יחסי פירושו תרבות, יחסי שו
ארץ־ישראל. לערביי שוויון פירושו
 פירושם מה לחמו בן־ תינוק לכל וברור

 היום־יום. בחיי פירושם מה אלו. של
בקול באוטובוס, ברחוב, פירושם מה

 בכביש, התאטרון, !באולם ברדיו, נוע,
 בטלוויזיה התרבות, בהיכל במונית,

מאיתנו. אחד יכל של בביתו ׳ואף
שש־׳בש. פירושם !ערבית. פירושם

 אינדיאנים. .פירושם פיסטוקים. פירושם
 אלכוהול. פירושם חמורים. פירושם
 פירושם זוהמה. פירושם סירחון. פירושם
 אקד־ פירושם סכינים. פירושם תשיש.

 בדור פירושם צחנה. פירושם !חים.
■ומסוכן.

 כן, על המלא השלום של פירושו
ציו ממדינה ישראל של הפיכתה הוא
 מתוחכמת מערבית, מתקדמת, נית,

 מזרחית, נחשלת, למדינה ונאורה
 מדינה עוד — ושחורה מטומטמת
 שבמקרה מזרח־תיכונית, לבנטינית

משה״. דת ״בני העם אזרחיה מרבית
 הכחדתה הוא המלא השלום פירוש

הציונות. של המלאה
 יהיה הערבים של הסופי השלום

היהודים. של הסופי הפתרון
 עליה גדולה, המדינה זוהי האם

 פינסקר, הרצל, — הציונות גדולי חלמו
 רוזג־ גינזבורג, לילינבלום, ז׳בוטינסקי,

ורוזנפלד? בלום
 עליה העלובה, המדינה זוהי לא.

 אבוטבול, — הציונות צ׳חצ׳חי ״חלמו״
 ביטון חג׳ג׳, אמזלג, סרוסי, בוזגלו,
וסיטון.

ה ל״השתלבותנו״ יביא מלא שלום
ל להפיכתנו הערבי, !במרחב מלאה
מסו לבנטינית, שחורה־משחור, מדינה
 מסטולית, מזרחית, מטומטמת, ממת,

 צ׳חצ׳חית, מדינה — ופרענקית מפגרת
ערבית. מנטליות עם יהודית מדינה

ר

והירוח!
סכנה!
 ערבית מנטליות עם יהודית מדינהשלום!

 עם יהודית מדינה יהודית. מדינה אינה
ערבית. מדינה היא ערבית מנטליות
ציונית. מדינה אינה ערבית מדינה
 — הציונות ערש אינה כזאת מדינה

הציונות. הרס היא
 כי ׳□מלחמות, רוצה איונה ישראל

 גם אך גופני. במוות רוצים ׳איננו
משתו איננו כי חפצים, איננו בשלום

נפשי. למוות קקים
 הלוחמה, מציב לביטול מולטי נשאף

לשלום. תוקף בכל נתנגד אך
חמו חירום בשעת קוראים, אנו לכן

ל לאזרחיה, ישראל, לממשלת זו, רה
 — כולו היהודי ולעם הציונית תנועה
 שסוסיה לפני השלום מרכבת את עיצרו

לעד. אותנו ירמסו השחורים
מלחמה״! עוד ל״לא כן אימרו
!ל״שלום״ לא אימרו
הציונות! את הצילו

 הציונות להצלת התנועה
מדי מאוחר *שיהיה לפני
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