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אביונים... הרוצצות דדים, העושקות הבשן, פדות .שימש

 ׳:80ה־ שנות של בישראל ביותר הגדולה הצרה שזוהי תכן
 כל הפורץ בזעם ומתקומם, קם בריא ציבור היה שבו במקום

 אפשר מה בכתפיים. מושכים אנחנו שם — לשינוי ומביא :ר,
זה. ככה עשות?

 באורו־רוח. בסבלנות. מצרים. כמו הודים. כמו מגיבים אנחנו
בהשלמה. 'אטאליזם.

 שהיו כפי להגיב, צריכים שהיינו כפי מגיבים אנחנו ואיו
התנ״ך. של נביאי־הזעם ניבים

 האורגיה על עולים המונים היו כך, הגבנו אילו
 השוטרים וחמישים מאה את הצידה שוטפים זאת,

 רבבות את שוברים חשבוננו, על שם .*הוצבו
 השומן־והסולת על ויורקים למהדרין, הכשרים !כלים

שם. שנאספו זרתי־משמע)
הנביא: אמר כה כי

 בהר־ אשר הבשן פרות הזה, הדבר ״שימעו
האומ אביונים, הרוצצות דלים, העושקות זומרון,

ונשתה!״ הביאה לאדוניהם: ות
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הזאת. בארץ משבר יט
 את להוריד החגורה. את להדק לעם אומרים

בשקט. לסבול מת־המחייה.
 צינה של באיזורים בתי־הספר את לחמם כסף אין כי מודיעים

 בבית, שיישארו או בכיתותיהם. מקור ירעדו הילדים שה.
 הלימודים. על ויוותרו לשמיכות מתחת .כרבלו

 פירורים כמה לזרוק ומבטיחים הסובסידיות את מקצצים
 גבול על עתה גם החיים וקשישות, קשישים ולעניים. קנים

 בתור לעמוד להצטמצם. יצטרכו — ממש! הרעב — יעב
 פיתות. ושתי אשל של כוסית הרועדות כשבידיהם :ופרמארקט

 כדי הרופאים מתרוצצים בבתי־החולים לתרופות. כסף אין
 שחולי־סרטן בשעה תרופה, של בקבוק על ידם את שים

 אין. ותרופה במיטותיהם, בכאבים מתענים מינליים
 כמו בקופסה, סרדינים כמו האסירים נדחקים בבתי־המעצר

 בהם. מתבייש היה מודרני שגן־חיות בתנאים במחנה־ריכוז, ודים
 היו פראנקפורט, של בגן־החיות הקופים כך הוחזקו ילו

 המיתקן. סגירת את ותובעים להפגנות יוצאים ׳ידי־בעלי־החיים
 יש ותינוקות. ילדים של תת־תזונה בישראל יש

משבר. יש ממאיר. עוני :ישראל
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 הרביעי ביום בתל־אביב הילטון במלון מיטבר היה א

שעבר.
 שפירא אברהם וזב של בתו המהוללה, הבתולה

 עשירים בן פלוני, עם התחתנה ואגודת־ישראל,
רגליה. על עמדה והמדינה ם־הוא,

 מי וכי וולגארית. חגיגה על הוצאו בלתי־ספורים מיליונים
 שפירא? אברהם ר׳ של המיליונים את ימנה ומי :פור

 הגביר. של הפרטית והפך'נחלתו כולו, נסגר הפאר מלון
 והמשקאות. המאכלים עומס תחת כרעו השולחנות

 תל־אביב של העיקרי עורק־התחבורה נסגרו שעות־הבוקר למן
 המיבצע. על לנצח כדי גוייסו שוטרים 150 לפחות דכי־הגישה.

 באמצעי־ בכי־תמרורים עתה זה בכו שמפקדיה זו, ישטרה
 חיוניים תקנים לאיוש הדרוש הכסף להם שאין מפני תיקשורת

 השוטרים כל את על־חשבוננו גייסה שלום־הציבור, על שמירה
 היו, האורחים ובין ואורחיו. שפירא אברהם ר׳ על להגנה דרושים

מישטרת־ישראל. של הבכירים הקצינים כל מובן,
 דרוש, היה יקרים כוחות״מישטרה של הזה המחריד הביזבוז

 ועל שם. היו המדינה גדולי שכל מפני הקצינים־האורחים, דיברי
להגן. צריכים דולי־המדינה

 קנאי שיעי הכניס אילו שם. היו אך היו הם ואכן,
 הרביעי ביום ״הילטוך למלון מכונית־תופת וחד

 המימסד בל את אחת במכה משמיד היה ערב,
 מדיגת־ישראל. של פוליטי־כלבלי־חברתי

■ ■ ■  והמגודלים והמתגדלים הגדולים כל אך בא, לא השיעי
איו! ועוד שם. היו 1

 בכפייה המילחמה ראשי עם כתף חיככו אדמו״רים
 ראשי עם התחייכו מדופלמים פאשיסטים ;דתית.
 עם הרעבים העמלים מגיני השמאלנית. ;מאפיה

תוספת־היוקר. אקצצי
 ירוחם התחייה. וראשי פעיל מאיר מגור. והרבי אלוני שולמית

כהן־אורגר. ויגאל קיסר ישראל ארידור. ויורם !של
 ופוליטיקאים בהבל־פה מתקני־עולם ואופנאים. גנרלים

 אירגוני־ של והרוזנים התעשייה של הדוכסים זשופשפים.
ומתנכלים. מתנחלים וגדולי־תורה. מלכי־בורסה ;פועלים.

 ועליו מהלו, קולב — אחת כל נשות־החברה. ובעיקר
 לונדון ורומא, פאריס של בתי־האופנה של צירות־הפאר

 מיקצועי, עובד של שנות־משכורת כמה של במחיר תל־אביב,
החבים. ופנינים יהלומים :תוספת

 את תמיר ושמואל ארנס משה ניהלו צדדי ובחדר־מיטות
כאילו ביותר, הקריטיים בשלביו שהיה חילופי־השבויים, ויבצע

 או פילגש, של מחדר־המיטות קרב־אוסטרליץ על נפוליון ניצח
 אנטבה של מיבצע־החילוץ את רבין יצחק ניהל כאילו

ממועדון־קלפים.
 עילית, ופתח־תיקווה קלושמרל וסביון, פשמישל

 יחד חברו וההתנחלות השטעטעל ואריאל, פלונסק
 כיעורו במלוא הישראלי המימסד פני את להציג בדי

וניוונו. ציניותו ואפסותו,
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 רוצה שפירא אברהם אם לנו? נוגע זה מה יאמר: לחן ך*
ש מ ת ש ה ל  חגיגת־ לערוך כדי שלו הפרטיים במיליונים ו

להתערב? הזכות למי לציבור? כאן יש עניין איזה שחיתות,
יש. לך

 אינם שפירא אברהם של הפרטיים שהמיליונים מפני כל, קודם
פרטיים. כל־כך
 — הידוע הנדיב — שאתה שלך, המיליונים הם

לידיו. אותם מסרת
 ולא הישראלי, המימסד של בן־התפנוקים הוא שפירא אברהם

 ספיר, פינחס של ברמותו מישטר־המערך, של המצאה הוא מהיום.
שפך נדיב מישטר אשר והמענקים, ההטבות כל המיליונרים. בורא

הוא! זאת המדעה שפירא: אברהם
 של קומץ על זהב של בלתי־פוסק כמטר־ברכה אותם

 מאוד קטן מעשיר שפירא אברהם את הפכו פרוטקציונרים,
מאוד. גדול לעשיר
 להעביר כדי בחוק חור הזה הצדיק ניצל כיצד פורסם מכבר לא
 מומחה שפירא אברהם מכס. לשלם מבלי יקרות סחורות לארץ

 שעלה דקיק, מעמד אותו של הבכיר הנציג הוא שכאלה. לחורים
 על והליכוד, המערך ממשלות תחת במדינת־ישראל, לגדולה
 את בלגמור עסוק היה שהציבור בשעה ובכספו, הציבור חשבון

, . החודש•
 אך ונפלו, קמו ממשלות והלכו, באו שרי־האוצר

 והתרחב, הלך שפירא אברהם של פניו שעל החיוך י
הטובות. מידותיו שאר עם יחד

ה ברור: הדבר יהיה־נא ת  הזאת, החתונה מחיר את שילמת א
 רק לא ומפקדיהם, השוטרים עבור רק לא אחרת. או זו בצורה
 לאחרון ועד מראש־הממשלה שם, שהיו שכירי־הציבור כל עבור

 עבור גם אלא עבורם, משלם שאתה במכוניות־השרד האלופים
 הזקנים מקיצבות נלקחו הם והרי־העוגות. ערימות־הבשר

 ילך לאן הקובע תקציב־המדינה באמצעות החולים, ומתרופות
 המסים. ייגבו וממי ביגיע־כפיך, שהרווחת הכסף

ה ת המיליונרים. אבי הידוע, הנדיב א
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 חולים מקור. רועדים ילדים מצוקה. יש נכון, יאמר: דקן
 ואף הרעב, בגבול חיים ונכים זקנים באין־תרופה. מתפתלים <■

רצוצים. והאביונים עשוקים הדלים מתחתיו.
הוא? אשם במה שפירא. לאברהם נוגע זה מה אבל

זאת. נבדוק הבה
בבשר וחותכת רגל, פושטת הממשלה מצוקה. שוררת בארץ

 אחת במכה הפסידו אזרחים של רבות רבבות העניים. של החי
 מניות־הבנקים, בהתמוטטות חסכונותיהם, מחצית את כמעט

 הרוח מושחתת. כלכלית צמרת של המאניפולציות בעיקבות
 מבוהלים, העובדים בארץ. אימים מהלכת האבטלה של הרעה

מפוחדות. האמהות
בא? זה מניין

 מדיניות פרי זהו בני־אדם. מעשה־ידי זהו מהשמיים. בא לא זה
 שהובילה היא ממשלת־הליכוד של הנכונה" ״הכלכלה השילטון.

שהובילה. לאן
 באחריות שפירא אברהם נושא אלה כל עבור
אחר. אדם מכל יותר אולי אישית,

 המספק הוא דבר. יישק פיו ועל הקואליציה, יושב־ראש הוא
 הוא זו. ממשלה של ועוול זוועה מעשה לכל החיוניים הקולות את

החלטותיה. כל על מוחלטת זכות־וטו בעל
 אחרים) של (בניהם בני־ישראל את שלח הוא

 זוועות אחרי שרון אריאל את נס על והעלה למילחמת־הלבנון,
 מיליארדים סוחט הוא בהתנחלות. תומך הוא ושאתילא. צברה

 על כנפיו את הפורש הוא ופיקטיביות. קיימות ישיבות בשביל
 עצמו את מינה גם הוא הממשלה. של לכלכלית המדיניות

 ישראל, בנק של רבת־העוצמה המייעצת הוועדה כיושב־ראש
הכלכלי. השילטון של בעמדת־מפתח וניצב
 הוא מיקרי. עובר־אורח אינו שפירא אברהם ר׳

השילטון. הוא בעל־הבית.
 לבוא היה אפשר אז גם השמיים, מן גזירה המשבר היה אילו
 הקדוש־ברוך־הוא, ובין הממשלה בין המתויר שפירא, אל בטענות
מופקעים. דמי־תיווך כך על והגובה
 ידי מעשה זהו השמיים. מן גזירה זו אין אך

 הכלה אבי שפירא, לאברהם הכפופה הממשלה,
המהוללה.

 שהוא עליו אמרו שהכל ורוחב־לב, רחב״מידות אדם יה ^
גרינג. הרמן היה שמו וחביב. אהוד 1 1

 הגרמני העם כאשר השניה, מילחמת־העולם מוראות בשיא
 החיוניים הצרכים על גם ולוותר שוב שוב החגורה את להדק נתבע
 מסיבת־שחיתות גרינג חרמן ערך בחזית״, ״הבחורים למען ביותר

ברלין. בלב המי־ומי לכל ומפוארת המונית
 הנאצית המיפלגה ומנהיג שר־התעמולה גבלס, יוזף עמיתו,

 על לפניו ומחה לגרינג פנה כיצד תיאר ביומנו הזדעזע. בברלין,
 והסובל. הרעב העם לעיני המותרות, שופע הבזבזני, נשף־הראווה

 העם כאשר להסתפקות־במועט, תעמולה לנהל הוא יכול איך
מנהיגיו? של ההוללות את רואה

 ״הם גרינג. לו השיב הגרמנים,״ את מכיר לא ״אתה
 לדעת רוצים הם אבל ולסבול, לרעוב מוכנים

 ומבזבז. מתהולל טוב, מכל נהנה אחד איש שלפחות
 הטבע זהו הזה. האדם עם להזדהות יכולים הם

הגרמני.״
 של עם היינו. כגרמנים כי סבור שפירא אברהם ר׳ כי נראה

 ולשליטיו לעושקיו והמצדיע לדום הקופץ עם סבלניים. כבשים
הציניים.

צודק. הוא ואולי

א
בהן.

 בסך־הכל הוא המארח. על זעמנו כל את נבזבז אל ך
בחרנו שאנחנו הממשלות של בן־הטיפוחים שלנו, המצאה

 האורחים. אל והזעם הבוז חיצי את להפנות מוטב
 כאשה אחד, כאיש באו — ובאו ההזמנות את שקיבלו אותם

 ומאושרים ומטופחים מקושטים ברכב־שרד, ומי ברכב מי אחת,
בחלקם. נפל זה רב כבוד כי על

 של וכלבבו כטעמו רע, טעם של אורגיה זאת היתה
 שהפכו מיפלגתיים עסקנקנים של זה מיקבץ אספסוף־הצמרת,

 הממשלה, שולחן על הסמוכים נובו־ריש ורוזנים, שרים
והמינים. הסוגים מכל מלחכי־פינכה

 המצוקה בלב שחיתות של לאורגיה הוזמנו הם
 באו. והם מקוצצי־הסעד, האביונים לעיני הכלכלית,

ומיפלגה. מעמד דת, של הבדל בלי
 פניו כשעל פניהם, את וקיבל אותם הזמין שפירא אברהם ר׳
 עמוק. בוז — אולי? — ובליבו רחב חיוך

מאוד. מוצדק בוז
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 הבתולה חג בעל־המדינה. כיום הוא שפירא אברהם ר׳ י ך*
 יראו למען בפרהסיא, זאת להראות אלא בא לא המהוללה ^

וייראו.
 רחובות. וסוגרים המישטרה את מגייסים — רוצה בעל־הבית

 וחברי־הכנסת השרים קלה בריצה באים — רוצה בעל־הבית
 מקבלים — רוצה בעל־הבית ממושמע. כגדוד־צבא ומי־לא,

 על יבש דיווח של שורות בכמה ומסתפקים הדין את העיתונים
 להסתכן למה בשמותיהם. חתמו לא אף הכותבים רוב השימחה.

האדון? בזעם
העיקר: היה שזה יתכן
 של תצוגה רק היתה לא זאת מזון. של תצוגה רק היתה לא זאת
אופנה.

כוח. של תצוגה כל, קודם היתה, זאת
 איש אני, להכריז: שפירא אברהם רצה זו אורגיה באמצעות

הזאת. במדינה שולט הכסף, ונציג הדתי הכוח נציג אגודת־ישראל,
 לא הכנסת, לא השרים, לא ראש־הממשלה, לא הממשלה, לא

המיפלגות.
 הבתולה אבי הגדול, אברהם אני, אני. זה המדינה
ישראל. מלך המהוללה,


