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 מצפון, בעלי אזרחים הם אלה הטוב
ש ולאחר המתרחש מן שנרעשים

ממה הם הפקודות את מבצעים הם
לציבור. מעשיהם על לדווח רים

שה להאמין רוצה שאני מכיוון
 הרוב הם השני מהסוג חיילים
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 להתקפל, אלא ברירה לצבא תהיה
תהיה. אשר המשמעות תהיה

 מגוחך נראה זה ראשון במבט
ה כאשר שניה, במחשבה ונאיבי.

מת אי־החוקיות של השחור דגל
ב מאוד רבות פעולות מעל נופף

 אות הוא הסירוב הכבושים, שטחים
חו הוא הסירוב הכבושים, שטחים
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בלי קואליציה שיש לך
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 יצחק חשף אחת בפליטת־פה
 של ותיק כקורא עצמו את רבין

השבו זה היה שהרי הזה. העולם
 לראשונה שהשתמש המסויים. עון

 את לתאר כדי ״גועליציה״, בביטוי
ה בישראל, הקואליציה מסתרי

גועל־נפש. הרבה כידוע, כוללים,
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בשטחים, לשרת מסרב
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 במדינה לחיות לרצות אותנו בילה
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 אתה גם — לחיות בחרנו שבו נגב,
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 כדי מספיק חזק שהיית אתה,
בהי בואנוס־איירם אלוף להיות

 כדי מספיק חזק שהיית אבקות,
שתי ליד תומכי-עץ מאות להדק

 וכדי שומם, במידבר רכים לים
בלילה קילומטרים שמונה לרוץ

 בני ואת אותי לחלץ מנת על גשום
תקועה... מכונית מתוך מישפחתי
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 חלש אתה ובילדים, בנשים להילחם

יור על הזרוע בכוח להגן מכדי
הקוזאקים. של היהודיים שיהם

 יושב אתה אלה חולשות בגלל
 מדינתנו השניה. הפעם זו בכלא,

 מצליחה שאינה או רוצה אינה
ש ולבעיה למצבך פיתרון למצוא

 אני שימעון, תדאג, אל עוררת.
 במה להם שאין לילדיך מספר

באביהם. להתבייש
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 נשוי גרינפלד, יענקל׳ה אלא טר״,
 ואב יהודייה לאם בן לשלושה, ואב
אמריקה. מגולת אלינו שהגיע גוי,

 הטעות. תיקון על לכם נודה
 הנ״ל גרינפלד כי להדגיש, נבקשכם

 אשר ופורה, ידוע נקבות רודף הוא
הכ האחרונים החודשים בשלושת

 מבקר עם חיתון לקשרי אותנו ניס
 ברש יואב ועם קליין אורי הקולנוע
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 מחפשת ואני לי, משעמם נורא
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