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בגין עם יחסיו ער ומספר למחנות־הפליטים האחראי נתפקיר
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 חילוקי• של עבד לו שיש

שלי בגו בגין עם דיעוח

 ונצי׳ את תושב אני
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 תל־אביב ׳בצפון
 סגן־שר, שאני זמן כל

אות• מעניינים לא

 יי מפרגנים לא דמה
 הזמן? כל מחייו שאני

 מחייו? בבן־אדם רע מה
 חקופות מיני כל עבדתי

חייכת׳ •תמיד עושת,

 מהטבח לי איכפת
 ונואש אבל במתנות.
 לעם דואג אני !ואשתה

ו לא אני שלי. מ  איו י
נושאה לנו דאג העולם

הסורן החושחץ הו•11
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י  שילנ- דב סגו״השר אוי לשנוא שה ד
קי \/ ת אומר הוא כאשר גם — ס  א

הש כאשר גם ביותר, הנוראיים הדברים
 להשקפותיך, לחלוטין מנוגדות קפותיו

 אוזנין למישמע מאמין אינן כאשר גם
אלין. מדבר כשהוא
חייו הוא נכון,  אני אן הזמן• כל מ
חייו אדם מעדיפה  זעוף- אדם פני על מ

חיון פנים.  מה לי. מפריע אינו שלו ה
 בא- מאמין שטגן־השר הוא לי שמפריע

אינן אומר, שהוא בדברים מת״ובתמים  ו
ה כיצד איתו. להתווכח יכול ת יכול א

מר אדם עם להתווכח או שהוא לן האו
קו אבל גדולה, אהבה האדם את הב
ת אוהב הוא כל דם ן נ היהודי א  אי

המ אדם עם להתווכח יכול אתה
ם באלף שוכנע  צפויים שאנחנו אחוזי

ם רגע, בבל להשמדה חז נהיה לא א
ם ה ולא קי ה כיצד ? החרב על נחי ת  א
סי לן המספר אדם עם להתווכח יכול

 בשואה, פליט היותו על נוראיים פורים
 לגזור פניס״ואופן בשום מוכן אינו אן

 ובין בשואה יהודי פליט בין שווה גזירה
ן בלבנון! פלסטיני פליט ה אי ת יכול א

 קורת- מחוטר שנותר אדם עם להתווכח
 בעין- מחוסרי־הגג את מבין אינו אן גג,

ת יבול ואינו אל־חילווה  עם להזדהו
ז מצבם
בתו כשעמד שילנסקי, על שכעסו היו

 ביום־העצמאות, מיצעד שדרוש כן על קף
 פניו כאשר עליו, לבעוט אפשר כיצד אן

 יהודית גאווה נמלא וליבו אורה קורנות
ם מילת להישמע שורשית ס ק  !צה׳׳ל :ה

תרפן שלא אפשר אין ה  כאשר מולו, ל
 כדי רק יצעד שהמיצעד מבקש הוא

לא שמעולם הנרדף, היהודי — לו להסב

 — עצמו על להגן וחרב חנית בידו היו
!קורת״רוח טעם

ה שילנטקי, על לכעוס אפשר וכיצד
מר נגינת על אוסר א  שמוסיקה ומודה ו

ת אסי ם לא היא קל תחו ק ה  שלו, החז
!ב״ברברים״ ג׳ז לשמוע מעדיף הוא שכן

 :חיוביים צדדים הרבה בשילנסקי יש
אה המון״המון לארץ, אהבה המון-המון

 ראש- במישרד סגן־השר ליהודים• בה
 ״אבי של הצמוד נהגו הוא הממשלה

 שי- דב הולצבורג, שימחה הפצועים״,
ה- כל של הקשובה האוזן הוא לנטקי
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