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בטוח? דביל או עכשיו דביל
 זה חשוב שהכי מה היום —

שלום.
 זה הדם חשוב שהכי־ מה —

ביטחון.
ביטחון. זה שלום לדעתי —
 זה ביטחון — להיפף —

שלום.
 לא זה שלום בלי ביטחון —

ביטחון.
 לא זה ביטחון כלי שלום —

שלום.

 אבל חשוב, דבר זה ביטחון —
מביטחון. ביטחון יותר נותן שלום
 דבר אומנם זה שלום —

 זה ביטחון אכל מאד, חשוב
בטוח. יותר
 וגם שלום שגם נגיד בוא —

חשוב. זה ביטחון
ביטחון. וגם שלום גם נכון, —
ביטחון. בלי שלום אין —

שלום. כלי ביטחון ואין —

ל ס ד
דבור לעם
 זקיני- נשינו! ״ילדינו!

 לא !אזרחינו !בנינו !נו
 ! יחפה פוסעת המדינה עוד
יש עם !יפה ארץ לנו יש

 שישה עוד לא חי! ראל
 שישים יהיו פה !מיליון
 !יהודים כולנו !מיליון

להור השכם להורגך הקם
רו !נגדנו כולו העולם ! גו

 הכבוד כל !להשמידנו צים
 מתחת עוד! לא לצה״ל!

 הקם גרב! יש נעל לכל
להור השכם בבוקר להורגך

 ושומרון יהודה !בערב גו
ה! ! האומה לב הם הי מ  מ
 כיפאק ! תפוח-אדמה י מה

 אין היי! היי! היי! היי!
 תקומה אין אש! בלי עשן
 אומה אין אומה! ללא
 יש דבר לכל !תקומה ללא
 !לנצח הצדק סוף !סוף
 לא ישראל נצח ! ננצח נצוח

לאמי האמת זאת ישקר!
ל מייחלים אנחנו תה!

נכ אנחנו המיוחל! שלום
אנח הנכסף! לשלום ספים

 !המרוצה לשלום רוצים נו
 ארץ !נגדנו כולו העולם
ה כל שלנו! כולה ישראל

 מה הה הו !לצה״ל כבוד
 אכלו הפלסטינים !קרה

 הה! הי הו הה אותה!
 על נגן הו! הו הו! הה

 וטפנו וזקנינו ונשינו ילדינו
ה כל !כתפינו על וסלינו

 הכבוד כל לצה״ל! כבוד
 כל !לנו הכבוד כל !לכם

 מים שותים לא !לי הכבוד
 מחזירים לא !פירות אחרי

 !ולא לא !עוד לא !שטחים
 לי !לי לא לה לא !לה לא
 אלי! לאדוני מי לו! לה
 !אדוני באלים כמוני מי

 כמוכם! אין כמוני! אין
 חג !לצה״ל הכבוד כל

!״ שמח

ציוני פאנק
 ן מה חרא. הבל זה ז מה ״בטח,

מג זה שפוי. לא העולם בטח.
 בטח, חרא. זה סמארק. זה עיל.
 ן מה נגדנו. כולו העולם ז מה

 מהן בטח, שפוי. לא העולם בטח.
 !להרוג !להרוג נאצים. כולם הם

 הזמן כל נאצים. מיליון שישה
אנ ז מה בטח, יהודים. הורגים

 מסריחים! קומוניסטים ! טישמים
 !אותם להרוג ציין בטח• ן מה

 הבל חרא. הבל זה !אחד־אחד
הקו בל את לבטח צריך סמארק.

 אותם לתלות ! לבטח ! מוניסטים
ה את להם לקרקש בביצים!

 עולם זה בטח. !מה ! מעיים
 ז מה נגדנו. בולו העולם חרא.
 מי בל את לתלות צריך בטח.

 ן מה סיכות-ביטחון. על שנגדנו
 עם ז מה בטח, רוצחים. הם בטח.

י״ מה בטח, !חי ישראל

דביליהיפית
 חמוד פרח הוא העולם

/  אהבה .מלאת ואני /
 . גלמוד יצור האדם

מחשבה כולי ואני

 יחפה פוסעת מדינה
 כתמיד ׳מקורית היא
״ יפה נורא אני

להשמיד צריך הערבים ואת


