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 לעשות רוצה הייתי / הבאה או זאת
 לא / משאלה ולהביע בברדק סדר קצת

מטם, כמו להיקבר רוצה הייתי  מה מטו
ן ושיספרו ] חמור קבורת שנקרא  אי
 איזשהו כיבוש למען שנפל גיבור הייתי

 שהייתי יספרו מותי ושאחרי / חור
ת / בריבוע קדוש פשוט קדוש, מ א ה ו

ת1ע1כ

 נודעו שכו כלילה פרס ושמעון רכין יצחק עם פלג, ישראל המערך דוכר
העשירית. לכגסת הכחירות תוצאות

ק שהייתי ל ס ו שותה והייתי בכולבו מ
באבו־אבוה• בוגד

 להשאיר רוצה הייתי חברים, ולכן,
 בה לכבד ונא / שכזאת צוואה מין לכם

 כל על מישמר מכל ולשמור תג כל
 ימי שכל לעניין נוגע הדבר כי ׳/ אות
 מדובר / דבר מכל יותר לי יקר היה

 איבר בכל שייעשה ובמה שלי, בגוף פה
ואיבר.

שי איזה בעיקבות מותי, אחרי ובכן,
טי פור  / לפנים דילוג או לאחור טק

 שרון מר שר־הביטחון אל לשלוח אבקש
בעדי / בפנים מאוד חשוב חלק אריאל

ת שיארזו אבקש רבה נות ה אוזני א
מה למעטפה ויכניסו שתיים ויש / חו

ת לשמוע ייטיב למען אליו לחו  דם א
האדמה. מן זועק הנופלים אחי

טן מכדור כשאתפגר מותי, אחרי כן,  ק
ל גדול רסיס או בלב  אבקש / בטחו

תה וישלחו שלי, הלשון את שיארזו  או
 מלך- הוא שהרי / השכול מנחם לבגין
 והמתגלגלות השלוחות הלשונות מלכי

ה ואם ) לריק והמלהגות  עוד אצלו תהי
ת ח זה אח ט יזיק. לא ב

 הגנת על הזה הגבורה מות ולאחר
 לנקר נא / ארם־נהריים כיבוש או שכם

שתיים עיני את רבה בעדינות ולש / ק
ת לוח ח  למר והשניה יצחק רביו למר א
יוכ הם הפנאי שבשעות / שימעון פרס

ת לו  הוליך ולאן באו הם מאיפה לראו
ם ת השיגעון. או

ת כשסיימנו ועכשיו,  עם יותר או פחו
חלק  איר־ / הלאה נא נמשיך העליון, ה

ת יפה־יפה זו  בדואר ושילחוהו לבי א
יש צבאות שר אל / המטכ״לה צבאי
 / איתן רפאל רב־אלוף הוא הלוא ראל,

 אך פינטו, אל חנון היה שלו שליבו
תי חנן. לא הוא ושכמותי או

 בורג לשר הכליות לשלוח אבקש ועוד
 נשמט נביאיהם שממוסר / גורן ולרב
 את ואילו / התורן גם ונשבר הדגל כבר
 / ארידור לשר לשלוח אבקש המרה כיס

ם שלוחה השתן ושלפוחית סבידור. למנח
 פחות־או־ כבר, נגמר כשהכל ועכשיו,

ת וכדי / יותר  מכל אחד שלאף להראו
 אבקש / נוטר אינני הזאת החבורה

ת בעדינות לקלף  ולשלוח היקר עורי א
א, / מרידור לשר הו ס, ו קו ס־פו קו  בהו

ת את יחליף  ויהי אלף באות עין האו
!אור

א התגייס ב צ ל

העול□ את ותראה

ש נחמדים שי□1א תפגו

בול□ את ותהרוג

י 1 - י ?* י

 10111 )116 3ז0,ץו $66 )116 באנגלית: 1א
\#0ז1,|} 11166) 0116 ק60ק16

!311 11601( 111(1 1(30


