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No more war – no more bloodshed  

 נשיא תקיף, משפט צלול כיין, מילים יפות
 ם שבאומותנימהציניק והרמת גבה צינית

 מצרים: –החלה ידידות ישראל 
 פתיחת גבולות הים והיבשה

 ותשלומים, –החזרת שטחים 
 וביקורים הדדיים, החלפת שגרירויות 

 והרמת כוסית לחיים ומברוק...
 מזל טוב למלכה אליזבט !

 שנה ואנגליה בצהלה, 80מלאו לה 
 עם צל דקיק של טרגיות ומבוכה, 

  -כי בניכר נפטר מלך המתח והאימה 
 הוריש ללא תבונה –אלפרד היצ'קוק 

 .פיהאאת מבצעיו הכתובים למ

 
 במבואות יפו, יהוד, רמלה ובנימינה

 מופיע הצל האגדי בדמות פעיל מקומי
 חובש כיפה, או סתם אדם "הגון" מהשורה

   .פות ויש קרבנותמכוניות מתעופ

 אמנם לא עשרות רבות כמו בתחנת רכבת
 שבה קרסו בנינים ונמחצו  –בבולוניה 

 .קרונות והנזקים נמדדו במיליונים

 אך שניים פה שלושה שם בסה"כ לא קטן.
 ואם כבר נכנסתי למספרים, אז מספרים

  ,כי בילי הקטן מכר ללא מוסר כליות
 את אחיו הגדול בעבור לירות לוביות

 שש לידידות עם קדאפי שלא בחל באמצעיםו
 והחזרת היורדים. –לאחוד העם הלובי 

 
 להם מספר סוגים: –ואפרופו יורדים 

 יורדים לצורך ירידה, יורדים לצורך עליה
 יורדים לשם חיזוק הקהילה היהודית

 למסורת, אהבת מולדת ותודעה ציונית...
 ויורדים על השבוע...המתנחלים ואוהלים,

  -כך מספרים, השתתף בבנין ש –ובגין 
  אוהל....חמצן !! –לא פחות ולא יותר 

 והכיפות מחד  –אהבת חיים  -ראש ממשלתנו הממולכד



   to be or not to be –עם מלחמות שרים 
 ואני יכול להיות טוב, ואני מצליח 

 ואני הגדול מכולם, החזק מכולם, היפה מכולם
 והמתאים מכולם !

 שר בטחון !!!להיות  –הכריז בחרון 
 .כה אמר והייתה דומיה

 
 להודיע ברבים על כבודו ואם לשרון מותר

 וגדולתו, לא יוצאת דופן הכרזתו  של
 סגן ראש הממשלה, שלא יתפטר ויתחשב ברצון

 פופאי !!! –העם, ואם ירצו יהיה שמו בישראל 

 היי אמריקה אמריקה,
  -מי הגדול שישלוט בה : ריגן או קרטר 

 ,שקולים, לא יזיקו פה ושם שינוייםהסיכויים 
 אך בסין התפטרה ממשלה בראשות הואה,

 ובראשות זהו יש ממשלה חדשה, אז מה הבהלה?

 
 ואם היום שוק המכוניות האמריקאיות בירידה

 יחשבו ודאי רבים שזה לצורך עליה.
  -מוזרים דרכי עולם 

 כולם קונים, כולם מוכרים ולא לחינם אמר בגין לצרפתים:
 ם נפט ונשק מוכרים, וסיסמת הרפובליקה:קוני

liberte faternite – agalite  
 נדחקה לקרן זוית.

 הניאו נאצים צועדים ברחובות צרפת
 וצעירים יהודים שומרים על יהדות הגטו "ללא חת" !!!

 הממ.....
 ואת אלה אנו רוצים ולא באים,

 ואת אלה אנו לא רוצים והם באים,
 הם שלא נדברכי צבעם יוצא דופן ומנהגי

 רב זה או אחרוטרם הוכח על ידי 
 החובש ושולט בכיפה שאכן הם יהודים כדת וכדין 

 של בני הדודים. ולא שלוחה לא רצויה 
 ולהפתעה גמורה גרמה הופעת ברז'נייב

 בערב הפתיחה של האולימפיאדה.
 כי היו אין סוף הספדים ואף נחושים,

 כבר בין המתים. –שמזכיר המפלגה 
 התנהלו בדייקנות שעון שויצרי התחרויות

 אם כי השיפוט, לדעת מערב, חד צדדי.
 

 אפילו מלחמות גדולים וקטנים
 באפגניסטן לא הצליחו להאפיל על 

 רוח המשחקים.
 כי החיים הם משחק והעולם במה
 והגלגל מסתובב הלאה והלאה...

 ובלילה מוחזרים ההרוגים לקבורה,
 על אדמת אמא רוסיה היקרה.



 , כבו אחרוני האצילים,נבוכדנצר על במותיך
 וחומייני הקים, –השאח מת בגלות 

 רבתית. בתי דין ודת למוסלמיזציה
 ללא כפיה דתית. –וההמון נענה 

 
 ולמרות הירידה בתפוקת נפט ומריבות עם

 עירק ויורשי ברזני,
 לא יכלו לפרוס אף חיל נחתים אמריקני 

 השבויים מטהרן, - שניסו לחלץ בשחצנות 
 להציל עורם. –י רב הצליחו ובקוש

 ובאוסטריה שערוריה וקרייסקי בדכאון
 הון,ח כי יד ימינו וסגן ראש הממשלה פיל
 בנסיון לבנות בית חולים לתפארת,

 לקח לו הנ"ל הון עתק למזכרת !

 
 טוב שיש חוקים כי אילולא חוק ירושלים

 להחלפת שגרירויות, ואילולי הבהלה 
 הדעת ירושלמים יקרים, איני מעלה על

 מה בעצם יכול היה להיות.
 למה שלהט לא התלהט לפעילות, 

 ומבושה מפני זרים יטפל בשכונות?
 שאולי הבטיח להם גן של שושנים

 אך בינתיים פורח שם גן של קוצים.
 ליד מחנות פליטים –אך מה הן שכונות מצוקה 

 איפה אנחנו ליד קמבודים וויטנאמים
 דיםהזורמים ללא הפסק, ללא תנאים וידי

 ישראל, לאוסטרלי ה הרחוקים לחופי אירופה,
 )מכרות זהב יתגלו שם למעונינים(.

 בבירות, עיר הקיט, החופש, והחמדה
 לא ניתן כבר להנפש כהלכה !

 מחבלים ימין ושמאל ונוצרים בעירבוביה
 ורקיה.טנלחמים בחמת זעם כמו ב

 והעירקים מימין, והפאקיסטנים משמאל
 פצצת אטום.מתחרים באלגנטיות לבנית 

 ומה התמהון?  זוהי תגובה שקולה
 בעקבות ההודעה שיש גז בשמורת החולה !

 ועם קצת העזה ומחשבה צלולה
 ניתן יהיה למלא התפוקה

 חביות ליממה  !!! 170,000של 
 האדירה.  U.S.Aואז הקץ בתלות  

 ובאו"ם התקבלה מדינה זימבאוה הקטנה,
 כמדינה המאה חמישים ושלושה.

 וטיטו ירד – ומוגבה עולה
 ועולה לתפארת הזדהות כגוף אחד

 אחרי אבו חצירה מקסים, דתי אבל משוחד.
 בהבנה,ואם אצלנו מתקבלת הזדהות בשמה 

 הרי שבדרום אמריקה הטוטליטריות בירידה.
 בפולין ! –אז איפה החכמה, איפה? 

 



 מיטב הכוח הפרולריטרי  וגאוות הסוציאליסט, –הפועלים 
 מוביל פועלי גדנסקזה המשופם  –שובת ! 

 לפתרון קאפיטליסטי  ולכן המועמד החדש לראשות הממשלה,
 מבטיח לעם יותר דמוקרטיה ויותר...מוסקביזציה.

 
 ואולי גם אסאד היה מבטיח לסורים

 יותר מוסקביזציה ופחות אחים מוסלמים.
 אך בינתיים מכה הרוב במיעוט

 כמו בדרום אפריקה הכל ע"פ שילוש
 אותה סירה,וסה"כ כולנו יחד ב

 אותה הדוקטרינה, אותה המחשבה
 למעמד נעלה ועם בחירה !

 והללויה לעולם, הללויה יגידו כולם
 כי אנחנו על המפה וזו עובדה

 בעזרת טל ברודי גלי עטרי ויהדות הגולה.
 ואסיים בברכה שנה טובה שלא נדע , 

 .מה שיודעת יהדות הגולה


