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 עם להיפגש סירבתי לא ובכן,
 שיחות־טלפון, כמה ניהלנו סרטאווי.

 אין באירופה. פגישה לארגן במטרה
 פירטי את זה בשלב לגלות בדעתי

לא אומר: אחד דבר אך השיחות,

 ותד קורא
טלפון שיחות

 גם סרטאווי. עם להיפגש סירבתי
 (וגם הארץ בעיתון שהופיעה הידיעה

 כביכול טענתי לפיה הזה), בהעולם
 שלא תלמידי־תיכון לפני בהרצאה
 "משום סרטאווי עם נפגשתי

 מצוצה הסכימה" לא שהממשלה
מהאצבע.
 ואם במקום, היתה לא הארץ כתבת

 הוא — כזאת גירסה לה מסר מישהו
 אתם ואילו אותה, היטעה פשוט

בעיקבותיה. לצערי, הלכתם,
תל־אביב ותד, מוחמד

 אינו ותד שהקורא חבל •
 את קיים לא הוא מדוע מסביר

 סרבו ומדוע סרטאווי עם הפגישה
 האחרים(שריד, שלושת.היונים־ גם
 להזמנת להענות ושם־טוב) גור

סרטאווי.

זהגיוק הנגר
 נבון אחד נגר היה היה

 - פיקח מאוד
 פינוקיו. ממישפחת

 עצים, מלאת ניקתתו
 מזה־ פחות לא אך

ג׳וקים. מלאת

 התרוצצו חיות
בסביבה,

 - ופרוות זנבות עם
 מזבלה! ממש
 מרוב התעצבן נגדנו

הנבלה,
 פליט ולא שריד ולא
במושבה. נשאר נשר

 שיר השמיע בנחת
מזמור,

 בופאלו של קול ממש
 מרחוק. הבא

 סביב״סביב וירקדו
 חמודות, חיות

 הוא - נישמתו ונרגעה
מעצמו. מלא "פול",

 בר־לב יעקב
,תל־אביב (כלב)

ה1שו!א הירהורי
או היו הנאצים בקרב גם

וחתו כלבים זולת, הבי
לים.

 כולנו במוח המנקרות השאלות
 הסיבות היו מה הן השואה עקב

למ הגרמנים להם הציבו שבגללן
 היהודי? העם את להשמיד טרה
ב היהודים שמספר ם יודע׳ אנו

-־ 207,כ־ססס — זעום היה גרמניה
)26 בעמוד (המשך
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