״אפשר לנשוף פנימה ואז הוא שורק .אי 
שר לסובב מצל הראש ואז הוא מצפצף.
ואפשר לקפל לכל מיני כיוונים ואז זה
בכלל סימפוניה״ ובהדגמה מרהיבת עיין,
הופך הלפרין את המשרד לבמת בידור.
הצינור שהתחיל לשיר .שואל היצ 
רן המוקסם את הלפרין ,מאיין הגריל את
פאטנט הפלאים הזה ,והלה אומר :״מגר 
מניה.״ מסתבר כי המועמד לשעבר לרא 
שות עיריית ת״א ,נסע לתערוכת הפלס 
טיק הבינלאומית בדיסלדורף .שם ,בין מב 
חר חידושים מכל רחבי העולם ,גילה דווקא
את צינור הפלסטיק המחוספס.
נותרת רק השאלה ,אם יכול היצרן לייצר
את הצינור בארץ .״השאר אותו אצלי,״
אומר היצרן להלפרין ,״תוך שבוע אתן
לד תשובה.״ יוצא הלפרין והעתיד כמונח
בכיסו.
לא עוברות דקות מיספר וסוכן פלסטיק
מוכר פולש בסערה למשרד .״שמע,״ הוא
מבשר חסר נשימה ,״אתמול חזרתי מ 
התערוכה בדיסלדורף ,יש לי משהו שיש 
בור את השוק .אבל אתה מוכרח להב 
טיח לי שזה בינינו .אחרת לא עשינו
עסק.״ היצרן ,המריח כבר את מהות ה 
עסק מסכים.
ללא אומר ודברים ,כשהוא משוכנע ב 
השפעה המחשמלת שתהא ל״עסק״ שבכי 
סו׳ שולף הסוכן חתיכה מצינור הפלא,
ותוחב אותה תחת חטמו של היצרן .״זאת
התשובה לפטישי הפלסטיק,״ הוא מריע,
״ייצר את זה ואני עושה ממך איש עשיר.״
וכן הלאה ,וכן הלאה .אחרי הטיפוס
הרביעי שנכנס עם צינור העתיד ,נשבר
היצרן ומרים טלפון לבנו .הבן נמצא ב 
נסיעת מחקר .בדיסלדורף כמובן .בין שאר
דברים שהוא עושה שם ,משחק הפלסטיק
תפקיד בכיר .הבן כוטף שוק קטן כשהוא
שומע כי להיט התערוכה הגיע כבר ליש 

העיזה והנזילה את הפרמיות
של רוב סוגי ביטוח־חיים.
גאה על היזמה שנקטה,
ממנה רואות וכ 1עו שו ת
חברות ביטוח אחרות.

רכו ש מיד

 והצינור המכה
ואפשר לפצח ראשים
ראל .הוא היה משוכנע כי זוהי תגליתו
הבלעדית.
עד כאן הבן ועד כאן הסיפור .כל העסק
היה יכול באמת להישמע כמהתלה ,אלמלא
הופיעה השבוע בעיתונים מודעה בזו ה 
לשון  :״הכונו — הצינור השורק .בעוד
ימים ספורים.״
מי שמכיר את צינורות הבידוד החדי 
שים המוכנסים לקירות הדירה ,יודע בדיוק
במה המדובר .גם צינור החשמל הזה שו 
רק ומצייץ כשמניפים או נושפים בו .מג-
רעתו היא )והדבר נוסה( ,שהוא שביר מאוד
וצלילו חלש יותר מצליל הצינור הדיסל־
דורפי .מעניין שהילדים של תל-אביב ב 
אזורי בניינים חדשים ,גילו את הפאטנט
מזמן .אלא שהיה כנראה צורך במוח גר 
מני כדי להפוך את התגלית לכסף.
דבר אחד בטוח ,אם יאשרו מכון התקנים
ומשרד־הבריאות את הצינור השורק ,תעופ־
נה הרבה שיניים בארץ .עובי הצינור 3
ם״מ ואורכו כמטר .הוא עשוי פלסטיק
קשיח וכדי להשיג בו תוצאות אפקטיביות,
צריך לסובבו ולטלטלו במהירות מירבית.
מי שחוטף דבר כזה בפרצוף ,יזדקק לני 
תוח פלסטי.
אבל ,אולי תועלת אחת תהיה בו —
הוא יחסל את אופנת פטישי הפלסטיק .מה
יחסל את הצינור 1זאת כבר שאלה אחרת.
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