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ה להפגנת הלך הקורא
 וחזר בממשלה תמיכה
מזועזע.

 של להפגנה במוצאי-שבת הלכתי
 הרבה לי הזכירה והיא הליכוד,
חד מראות והרבה ישנים מראות

 אחד, ״עם :אחד שלט שם היה שים.
 שהזכיר אחת״ ממשלה אחד, צבא

ישן. משהו לי
ה־ את לי הזכירה עצמה התופעה

 מצוי התשבץ שפיתרון כנראה,
שר־ביסחוננו. גאוננו, בידי רק

תל־אביב יהב, דן

תו ו ד ^ ת ת ת ו ר ו ע ל

 שהשתחרר חייל״המילואים
שאלות. מעלה

 לתרום כדי בצבא נמצא לוחם
 לחיות חייו, על לשמור למדינה,

הכד קיום על לשמור עצמו, כזכות

שרון מנהיג
ויבעט רון יש וישמן

האר הגנראל לעצמו שערך הפגנה
 למילה־ שיצא גאליטיירי, גנטיני

ההפ בריטניה. נגד המגוחכת מתו
 מילה־ כמו מגוחכת היתה שלו גנה

מופר היתד. הזאת ההפגנה מתו,
 היה בלבנון. המילחמה כמו עת

 חילופי של טקס פה שיש ברור
 מ־ מסוג מנהיגים בין מישמרות

סויים.
יו מפחיד מה לדעת היה קשה

 כמו המסוגפת, בהופעתו בגין : תר
 אריק או פנאטי, דומיניקני נזיר של

 ספק ללא שעליו הגוף, בעל שרון
 ויבעט. ישרון וישמן :הפסוק נכתב
 רק לא עבר. לכל בועט אכן והוא

 גם שרון, צר המערבית ביירות על
 על יודע ומי צר, הוא חגורתו על
מחר. יצור מי

תל־אביב וקסמן, 'גד

״רןב*חרון״
ל כפיתרון הזרוע כוח

מדיניות. בעיות
המ את כיום ״המוביל״ הצוות

 דרך עתיד*המרחב את רואה דינה,
 מושך אי־הביטחון שר קנה־הרובה.

 פליטים, הרם, הרג, ורק ״קדינןה״
 תיאבונו את מספקים וכר איגופים

 אי-יכול- את ומדגימים לשררה הרב
 על התעלה הזולת. עם לשוחח תו

ה בעצתו אי־ביטחוננו, שר עצמו
להיל ״התחילו ללבנון: מרהיבה

תיפתרנה.״ ובעיותיכם חם
 לגזרים וקרועה שסועה מדינה

 לה אין כזו. עצה רק חסרה זו,
 רק והיא במילחמות־אחים, נסיון

שרון. של לעצתו ציפתה
 פית- ולחפש לנסות תחת מעתה,

 ככל קשים ויהיו מדיניים, רונות
ל ורעיו משרון ילמדו הם שיהיו,

ה במילחמה. ולפתוח בנשק אחוז
 כנגד שיעים מי? נגד רק, שאלה,
 מארד נגד דרוזים אולי או סונים,

? וישראל סוריה נגד כולם או נים,

הדי את ארחיב לא וכר. דינה
בש המריבה של הצורך על בור

 צריך שלום לכונן כדי אך לום,
 הם אם גם הפלסטינים, עם לדבר

איננו הרי עם להשמיד מחבלים.

ל הה דו ג
ווודא

 שטה סיירתי
 הפניקיס לארץ
 להניע אצליח אולי
 שקיעה, לעת

 בדם צובעת כשהשמש
 הרוסים, בתים

 מייללות וסירנות
 לעבור יחלו

 ברחובות•
 מלאה סירתי

 סתורים סדינים
 בתוכה מתנפנפת ואני
 לבן, כדגל

 צעקותיהן ובאוזני
 אמהות של

 בן. נשבר שרחמן
 עלי צרה סירתי

 סוגרים הדפנות
 כאב. כקונכית

 יותר מציע אינו והים
 עצב, מאשר

 סימן לבדו הוא
 — הנצח של
 ונורא. גדול כה

 אדיש הוא וכנצח,
 לכאב למומים,

ולמילחמה•
תל־אביב פכרן, ,,ורדית

 מצפים האם יכולים. ואיננו רוצים
 בחיבוק שיישב הפלסטיני מהעם
 אנו האם למדינה? ויתחנן ידיים

השמות להיזכר. נסו כך? עשינו
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