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והנמ העוני קו אותנו מעניין לא
 ביצת בתוך עמוק מתחתיו, צאים

 רצון כל לנו אין והמצוקה. הייאוש
 שולי של החיים עלובי עם להתעסק

 לנו כיפת מה הישראלית. החברה
 לישון שהולכים דפוקים מליון מחצי

 מי ומרק. לחם מלאה בטן על שבעים
 מצוקות את בראש לו שידפקו צריך

 למה ומעלות. מירוחם האומללים
נתו עם המוח את לבלבל מוכרחים

 תעזבו מקריים. סטטיסטיים נים
 איזה לכרסם תנו משטויות, אותנו

 חגיגית. פנים בקבלת סמוקד־סלמון
 להוריד שיבאס־ריגל כוסית תביאו

הביף־סטרוגנוף. פרוסת את
 . הזאת בארץ מת לא אחד אף

 בודדים, כמה אולי טוב, מתת־תזונה.
זק מסיבוכים. כתוצאה רק הם וגם
כוכ 5 טיפול מקבלים עריריים נים
 ובבתי־ גריאטריות במחלקות בים

 לחינוך זוכים השכונות ילדי אבות.
 שעות 4 בן ארוך לימודים ויום נאור

 זב־דם כל כאן מנתחים תמימות.
 קילה. מוכה פרענק וכל מפרוסטטה

 ,65 הילדותי בגיל לפנסיה פה יוצאים
 ועשרים מאה עד נהנים גם ואח״ב

 400 איזה של אדירה מגימלה
שקלים.

ת חו ) א דו קי ענ ר פ )

 רק יודע בציון היושב העם אבל
 קופץ שני ספרדי כל ולבכות. ליילל

 את לממש ודורש הטבעי ממקומו
הבבו וילה. עם לוולוו להגיע זכותו

 תפסו מהעצים, ירדו אתמול שרק נים
 הישן החברתי הסדר וחוצפה; בטחון
 פריחים להם. מתאים לא כבר והטוב

לנהל רוצים וצמידים שרשרות עם

מהי שכחו השווארצס העניינים. את
 ציחצ'־ הולכים. אנו ולאיפה באו כן

 יראת כל איבדו דיפלומה בעלי חים
 הלבנבנים. האדונים כלפי כבוד
הדור. ופוחת הולך

ממש בתוך בפנים, העיקר'שכולנו
 כ־ שמאלנים הרחצה. האחדות לת

סו כמרידור. לאומנים עם ביילין
קפיטליס עם כיעקובי ציאליסטים

 הפנים חיוורי חבורת כארנס. טים
 מול אשכנז אצולת שמיר. יצחק של

 נסיכי המזרחי. האספסוף נחשול
 המשותפת באחריות מחוברים חרות

 בכיכר הודיע שכבר גור למוטה
 את שדפקנו כמו אתכם ״נדפוק העיר;

הערבים״.
 מהאוב־ שמינית לנו שיקפצו אז

 הראש את שישברו היהודית. לוסיה
ההכ עם השבוע את לגמור איך לבד
לע אותם הכריח מי החודשית. נסה
 לא הם למה ילדים׳ הרבה כך כל שות

ע באידיש בדיחה להבין מסוגלים
מדי שהקמנו לחשוב אפשר סיסית׳

 את לפרענקים דווקא לפתור כדי נה
 לשיר יש מאימתי ובכלל, הבעיות.
 באיזה לבוא זכות ולטבחים גימלים

תביעות׳ שהן
 ואפר- דרום־אפריקה לא זו לא,

 שמוכשר מי אפלייה. אין כאן טהייד,
 מסויים. צבע לו יש אם בייחוד מגיע,

 1977מ־ בגין של החברתית המהפכה
המחודש! האשכנזי המולך יחי מתה.
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 סתם או שמאלני, שאיזה פעם בכל
 החוק על העבירה את להצדיק מנסה תמהוני,

 הוא אש״ף, עם למיפגשים הנוגע בכל
 כמו שלום, כי הדמגוגי בתירוץ משתמש
 הוא ואש״ף הואיל האוייב. עם עושים מלחמה,
 כדי איתו ולדבר לשבת עלינו שלנו, האוייב
שלום. להשיג

למ אך ומשכנע, לגיטימי טיעון לכאורה
 להצדיק שמטרתה מכוונת הטעיה זוהי עשה

כא בחוק. וזלזול במדינה פגיעה של מעשים
למל לצאת מחליטה דמוקרטית מדינה שר

על היחיד הסוברני הגוף היא הממשלה חמה,
 ולפעול כך על להחליט שמוסמך חוק פי

 אחר, או זה שאיש הדעת על יעלה האם בנדון.
 יצאו הישראלי, בימין אחרת או וו קבוצה או

 באירגון־המחב- או ירדן, בסוריה, למלחמה
 ומבלי הממשלה לעמדת בניגוד לים־אש״ף,

 תפעיל כזה במקרה לכך? אישורה את לקבל
 ימצאו גורמים ואותם סמכותה את המדינה

 שנים למשך ובריח סורג מאחורי עצמם את
 עוד כל השלום. בעניין גם כך ובצדק. רבות
 מוח- דל המדינה רק כאוייב, מוגדר אש״ף
מגעים על להחליט רשאית השונים דותיה

השלום. למען עמו
 שיחות יקיים דיכפין שכל יתכן שלא כמו
 או עיראק ירדן, סוריה, עם מגעים או שלום
 עם יעשה שהדבר יתכן לא כך הסעודית, ערב

 על עבירה בזה שיש משום רק ולא אש״ף.
שמ אלא ובמוסדותיה, במדינה ופגיעה החוק
 בדרך־ השלום. את משרתים אינם אלה עשים
 עושה שאש״ף בכך מסתכם העניין כלל

 ליחסי איתו שנפגשים גורמים באותם שימוש
ישראל. של בתדמיתה ולפגיעה ציבור

 מטירוף חלק היא זו תופעה בעצם אבל
 מספר מזה במדינה המתחולל כללי מערכות

רו בידי נשלטות הערביות שכנותינו שנים.
 מדינות של הבולט המאפיין כאשר דנים,
 התנהגותן את מנחה ההגיון שאין הוא זה מסוג

 היא ישראל זה, קריטריון על־פי ומעשיהן.
 המצטרפת בעולם הראשונה הדמוקרטיה

 במדינה שרק משום זה מכובד בלתי למועדון
ממ להיות שאמור מה מטורפת, דמוקרטית

ותוע ערך חסר ויכוחים למועדון נהפך שלה
 מחברי לרבע כמעט מגיע חבריו שמספר לת

 ומספר בממשלה חברות כאשר הפרלמנט.
 ולא פוליטית פשרה רק הם הממשלה חברי
 ישנם מטורפת בדמוקרטיה רק אמיתי. צורך

 פורום החלטות: לקבלת פורומים חמישה
 השישה, פורום הארבעה, פורום השניים,

 ישנם מטורפת במדינה רק וממשלה. קבינט
הש פורום חברי שרים שרים: סוגי שיבעה

 חברי שרים הארבעה, פורום חברי שרים ניים,
 קבינט, חברי תיק עם שרים השישה, פורום
 תיק עם שרים קבינט, חברי תיק בלי שרים

— הסולם ובתחתית קבינט חברי שאינם

 (אלה בקבינט. חברות וללא תיק בלי שרים
 םלקיומ ההצרקה"״ש שבים סתם בעצם

 בשבוע פעם של בהשתתפות מסתכמת
 של גומי לחותמת שנהפך הוויכוחים במועדון

 השניים, פורום — קרי העליונים המוסדות
הלאה.) וכו׳ הארבעה... פורום
 שנמצא חוץ שר מטורפת, בדמוקרטיה רק

להס בקשיים נתקל חשובה מדינית במשימה
 ובאותו זמן באותו הממשלה. מדיניות את ביר

 ומאותה מדינה מאותה אחר שר נמצא מקום
 במדינה רק הפוכה. במדיניות הנוקט ממשלה

הממ של הבכירים מחבריה אחד מטורפת,
 להקמת מרצו כל את מקדיש הרחבה שלה

 נהנה שגם שר סגן פועל ולידו צרה ממשלה
 להפלת פועל הוא כי מכריז וגם מהשררה

בד רק מחריש. וראש־הממשלה הממשלה,
 ממשיכה האחדות ממשלת מטורפת מוקרטיה
שררה לא מעולם שהאחדות למרות להתקיים

 ממשלת מקימים מטורפת במדינה רק בה.
 בכל צדדית. חד פשרה על המבוססת אחדות

 הוא אחד, צד של עמדתו מתקבלת שלא פעם
 בפירוק ומאיים ומבחוץ מבפנים לחצים מזמין

 המצב בה מטורפת, במדינה רק הממשלה.
 האוצר שר לשמיים, זועק הכלכלי־חברתי

 והוא השרים ויתר קואליציונים במגעים עסוק .
 רק המדיני. לנושא ורק אך מומחים בתוכם

 אזרחים אלף 600 חיים מטורפת בדמוקרטיה
 אחד ואף העוני לקו מתחת מיליון 4כ־ מתוך

 אין מטורפת במדינה רק קם. לא למעלה שם
 עוסקים הזמן וכל ארוך לטווח לאומי תכנון

 נהפכת טובה חלקה שכל עד שריפות בכיבוי
מנ מטורפת בדמוקרטיה רק חרוכה. לאדמה

 לנסות במקום לרוב להכתיב המיעוט סה
 הכל לא שזה ולמרות ואף־על־פי־כן לשכנע.

 מתקיימת עדיין הזאת המסכנה הדמוקטיה
נטויה. עוד והיד
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