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מכחכים
)16 מעמוד (המשך

 מצפה מה בדיוק יודעים הם אך אל
 ומחסור. רעב עוני, — שם להם
 את מקבלים הם לפחות, כאן,

תבו אשר שלהם קיצבת־הזיקנה
 לאדם שקשה ברור יעזבו. אם טל

 בארץ חדשים חיים להתחיל מבוגר
 פליטי בארץ חיים היום עד אחרת.

הסתג לא שעדיין שואת־אירופה
האס ולאקלים לתנאי־החיים לו

יאתיים.
 בגולה, ליהודים הוא לכבוד לא

 בארץ, המתרחש אחרי העוקבים
 משהם יותר קברניטי־המדינה, כי

 המדינה לטובת במאבק עסוקים
 או כיסאות על במאבק עסוקים הם

לגו הפרטיים. לענייניהם בדאגה
היהו ללעוג: טובה סיבה יש יים
 הורסים הם אך מדינה, קיבלו דים

במו־ידיהם. אותה
יראי־סטפנסקי, אילנה

וינה

ק נא דו ב שוב ל

 מרוצה לא מאוד הקוראת
 על עומר דן של מכיקורתו

 זלדה המשוררת שירי
).2305 הזה״ (״העולם

 שיריה בספר שוב בבקשה קרא
 יכול לא המרהיב, השוני זלדה של

 מאוד משהו בו תמצא שלא להיות
 להיות צריך אולי או נוגע׳ מאוד
? שיריה את לאהוב בשביל אשה

כול לאומי לי
ה־ לכל פלאים פיתרון
מדווים

 / בבוץ עמוק שקועה עגלתנו
 / נפוץ וגם ידוע הדבר

 / מחאה של קולות אין אך
הביצה. ברפש לנו טוב

קיבל העגלון אבל
 ן בירכיים פיק

התקדרו מערב בפאתי כי
/ השמיים

לפנים העגלה בעל פנה
/ ולאחור

חמור. עוד לרתום לעגלה צריך

 מפולפל חמור הראשון בצמד
/ ודאיסטי

גוון בעל אתון ידו על
/ שוביניסט•

 / ושיח שיג אין השניים בין
למשיח. מחכה השלישי החמור

 בעל חמוד הרביעייה בראש
/ נהדרת הופעה

העברי בגדוד היה הוא
/ במחתרת וגם

קצת שהוא איתו הבעייה
/ בלגניסט

 זוג בן לו לצרף כדאי לכן
״סוצ״אליסט״.

 / הפעם תזוז לא העגלה ואם
 / ורעם חזיז לעזאזל, אז

 ן הטובעני בבוץ כולנו נעלם
לאומי. ליכוד לנו יהיה אבל

רמת־וושו־ון מרום, צבי

 ממאיר אחרת איכות שהיא בטח
 דברים יש ואולי למשל, ויזלטיר

שי גם יש אבל לעין, שמפריעים
העור. את שמצמררים רים

 לא אפילו אותה, מכירה איני
 ש- עד מישפחתה שם את ידעתי
 בעיני היתה זו וגם אותו, חשפת
בזכויות־הפרט. פגיעה

תל־אביב מסר, אילנה
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