
מכתבים
 בחוץ, דוקר לא מזמן אבל בפנים מתוק

 עניינים. אלו באי אי־נחת של קורטוב יש
 קטנים, נעצים לך שתארגן אולי, כדאי, אז

 החוד אבל לי, וסלח כורסא, לכל אחד
 שכשתשמע כדי לישבנך, יכוון בהחלט
 שישי לליל אותו תשאיר לא מרגיז משהו

 הזיכוך בוא עד ולזבל לקטר החברים, של
הדוקר. הנעץ אלא הגדול,

 שלי חמוד ישראלי חבר לא, שאם מפני,
 ונשקע נשקע בצופים?), יחד היינו (אולי

 עד נשקע המיתום'המעופשת, בביצת
 להניע אפילו נוכל ולא ועיניים ופה צוואר

 בארצנו, לחיות שטוב ולומר, בשפתיים
 להיות רוצים לא נחמד, לא זה שלמות
מכובד. בהחלט זה לחיות סתם ״בעד״,
 בביצת לגמרי כמעט נשקע כשכבר ואז,

 נביאי־השקר יבואו המעופשת, המיתום
המבצ ראשינו . על כיפות־סרוגות ויניחו
למהד כשרים אללי, שנשקע, כדי בצים
 להם, יש בבירכת-הדרך. יברכונו אולי רין.

 הפרטי אלוהים אלוהים, עם קשרים כידוע,
זרים. עם במגע בא שלא שלהם,

 הרצינות בשיא ידיד, צחוק, לא זה
 אור- להיות שבמקום מפני צחוק. לא זה

ה אצל האור את לחפש ניאלץ לגויים
 בארץ לחיות יהיה אפשר שאי מפני גויים,
 והרבה וים שמש פה לך יש וחבל, הזאת

חברים.
 אם שלי, יפה ישראלי ורעי, ידידי זהו,

 מצ״ב לקלל, או להלל לומר, מה לך יש
 הכל נכונה, אבל משומשת קצת הכתובת,

נתונה. והרשות צפוי
הרצליה סורסטין, רייזמן גיזה

וריחני זול
 בנד המתמדת המסחררת ד,עליה לנוכח

 להציע במוחי: רעיון עלה חירי־הדלק,
הפר המכוניות בעלי לכל חסכוני פתרון

 במקום הסביבה. זיהום גם שימנע טיות,
 מכו־ להנעת בבשמים נא השתמשו בבנזין,

 זול מעט עוד יהיה בושם ליטר ניותיכם.
דלק. מליטר יותר

חיפה כלאו, חנה
• • •

תל כל לחובבי אתני
 ימים לפני נדפס בזה המצורף השיר
 של הספרותי הדף של במרכזו אחדים

 מחנך הוא המחבר הצופה. המפד״ל, יומון
 ראוי המפד״ל. של החינוך בזרם ותיק

 לפני הזו הספרותית התעודה את להביא
בשלימותו: אפילו הזה העולם קוראי

מלפיאל אלכסנדר מאת שילה,
 אילן באדמתה / אתאנו, עתה שילה אל

 / — קבמוו בית־אולפן מזוזת / נטענו,
שלנו. שוב כלך שילה,

 נמוש לא / שילה, מקום קודש, אדמת
 עד / מכה, משם, אחים יעלה / !מפה עוד
שילה. יבוא כי

 לא ממך לעד / כיתד, בך נתקע לבנו
 / — זד של פינ הבל אירא לא / נפרד,

ועד. אות לך אהבתי
 שמרת / קדומים, הוד מרחב שילה,

 אלייך שבתי / — הימים כל לי אמון
לעולמים. לי ארשתיך הן / ברחמים,
 — שילה / לישראל; לו שי — שילה

 חנה של שילה / תל, כל חובבי אתגר
 לישראל. עוז ישע שוב / — ושמואל
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