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 את מסעירה תמ״י הקמת
 הנבעת הקורא, של רוחו

העדתי. הפיצול מפחד
אה של פרישתו עם התחיל זה
 ולא מהמפד״ל, אבו־חצירא רון

מת שמתוכו המערך, על גם פסח
 עדות מבני החברים לנשור חילים

 בן־עדתם אל המצטרפים המזרח,
מפ כך, אגב ויוצרים, אבו־חצירא

המזרח. בני טהרת על לגה
ה נשמעת כבר ברמה אי־שם
 קום המזרח, עדות בן קריאה:
בני עדתך, בני אחיך, אל והצטרף

 מנדטים כמה תמ״י, של גורלה
 לזכות ראשיה יצליחו ואם תקבל,
 ו־ שרים ולהיות חפצם במחוז
 שה־ אפילו לי איכפת לא ח״כים.
ה ראשות את המקשטת גלריה

 משוטרים־ מורכבת הזאת רשימה
ש מה ונאשמים־לשעבר. לשעבר
האשכנ התגובה היא אותי מעודד

 פתאומי! ברכיים פיק איזה זית•
 מריחים הם פתאומי! פחד איזה

 שטיפחו אחרי פתאום, המרד! את
 _ עדתיות, סיעות מיפלגותיהם בתוך

 לפי פוליטית חלוקה נגד הם
 שעשרות אחרי פתאום, עדות!

 עדתיות מיפלגות קיימו הם שנים
ולדת־ לבדואים לערבים, נפרדות

אכו־חצירא שר
העדה טהרת

 אחר, כגוף יחד, נקום מישפחתד!
 הוא ואבו־חצירא ואיתן, יציב

הידד! מנהיגנו,
 כיצד כבסיוט רואה כבר ואני
המע עדות בני ומתבצרים קמים

 מפלגות הם גם יקימו אשר רב,
ואתב הלוואי הווז־ווז. טהרת על
 זה את חש כבר אני אבל דה,

זה. את מריח באוויר,
 ויתארגן שיקום מציע הייתי

בוג של אחראי ציבורי גוף מייד
ש ופרופסורים, אוניברסיטות רי

 העדות מכל פשוטי-עם עם יחד
 בנידון, לפעול כיצד עצר, יטכסו

 מילה- גלי נחשול את לעצור כדי
קודם! אחת שעה ויפה מת־העדות,

 עוד :בעניין המשיך גם ולהלן
 יהיו מי / ניווכח שנה ועוד שנה

 את יתן מי / בכרך מנהיגינו
 / בשילטון תחום בכל / הטון
פרנקופון. או ווז־ווז יקה

סל־אביב אס,

ב־ו־כ״ם פיק
 יצא מה ברור לא לקורא

 במה לו די אך מתמ״י,
חוללה. שכבר

יהיה מה כלל אותי מעניין לא

 המקימים ביהודים צרה עינם זים,
עדתית! מיפלגה

 לכך להביא עשוייה תמ״י הקמת
 את לאהוב פתאום יתחילו שהייקים
 יתחילו הרוסים ואפילו הפולנים,

הרומנים! את לאהוב
* רחובות לוי, אוהד

ם בי ר ת! ר צ
להר רוצים אשכנזים גם

פעם. מדי דפוקים גיש
שאני״רוצהי״להרגיע,'לעו היות

 מבני המקופחים את ולנחם דד
 שאפשר, כמה עד המזרח עדות

 בארץ שיש להם לומר רוצה אני
 מתי גרועים. יותר הרבה דברים

״ רואה כשהוא הגיבן? שמח בן  גי
ממנו! גדול

 . שנות 27 אחרי למשל, אני,
 ליום שקל 87,70 משתכר ותק,

למ לחודש, שקל 2285 — ברוטו
 לי ויש טהור אשכנזי שאני רות

 המוסדות, בכל ביותר רחב ייצוג
 מחנות־המוות ניצול שאני ולמרות

 שכול, אב גם לזה ונוסף הנאציים
 (מבני בעבודה שחברי ולמרות

מ יותר משתכרים המזרח) עדות
 פרנסה מוטב לדעתי, בהרבה. מני
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