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 בארץ בית־ספר גומר כשאתה

 כעל־פה. אחת אגדה יודע אתה
 כדיוק ומכולכל, היטב יודע אתה
 מהאגדה חוץ אותך. שלימדו כמו

 יודע לא אתה הזאת המבולבלת
 שיתנו רק אכל דגר, שום במעט

כו ותיקן האגדה את לדקלם לך
 הנה, כית־ספר. שגמרת יראו לם

:בבקשה
ב פזורים בעולם היהודי העם
 להם שקוראים גויים של ארצות

 בעיות מקום בכל להם ויש גולה
 בשביל הגויים כל להם שעושים
 את ושהמצאגו סגולה עם שאנחנו
רו לא הכופרים ושתגויים התורה

 רעים שהם בשביל אותה לקבל צים
טובה. והתורה

רוד הגויים הזמן כל זה בשביל
 מהם ונוגסים היהודים אחרי פים
והר גזירות המון להם נותגים וגם
 ופוד־ פרעות ומארגנים צרות בה

 היהודים את להרוג בשביל גורנים
 זה ובכה אותגו שוגאים שהם למה
 הרשע מאנטיוכום הזמן כל היה

 חזיר יאכלו שהיהודים שרצה
 שהיהודים רצה שלא הרשע והמן

ני שמורדכי עד בפורים ישמחו
 שהרג הרשע והיטלר אותו צח

הנו בשואה יהודים מיליון שישה
 וגם עמנו את שפקדה מכל ראה

 נותנים לא ורוסיה סוריה ליהודי
לצאת.
 שבראשם החכמים היהודים אבל

 הם שהגויים ראו הרצל זאב עמד
 את המציאו הם זה ובשביל ככה

 השיבה תנועת שהיא הציונות
 וגם ירושלים של השם שהיא לציון

אל אחרי שקמה ישראל מדינת
 יהיה שעכשיו בשביל שנה פיים
 היהודים לכל ועושר אושר בסוף

אחריהם. לרדוף ויפסיקו
 והציונות היא ישראל מדינת

 תמיד בעולם היהודים את יצילו
 לא ויותר אותם שפורעים מזה

 אנחנו כי בגולה לאחינו רע יהיה
או להציל בשביל דבר כל נעשה

 היהודים וכל השיעבוד מעול תם
טוב. להם שיהיה הנה יבואו

 זאב שכה רגילה אגדה כקיצור,
רו מכשפה גם שהוא הרע הגויים

 כיפה עם תמימה ילדה לדפוק צה
של וגם יהודים גם שהיא אדומה

 מגיע המאושר שבסוף עד גיה,
 עם וביחד הרצל כשם גיבור צייד

מציל הוא הציונות גמדי שבעת

 האנטי־ מצפורני
כאושר חיים הם

 היהודים את
 ומאז שמיות
ועושר.

וחוש באגדות מאמינים ילדים
 מכשפות הוא העולם שבאמת בים

ה נפשם את המבקשות נוראות
 גמדים ציידים אלפי ומולן זבה

 שבאים לכנים סדסים על כני־מלך
להצילם.
 הקהל זה — וישראלים ילדים
וליש לילדים להם, וטוב לאגדות.
שלהם. היפות האגדות עם ראלים,
 המציאות באה שלפעמים אלא
 בכר וזה האגדה, את לקלקל ומנסה
יפה. לא כאמת

רוסיה. יהודי של במקרה למשל
 ללכת צריך היה זה האגדה לפי

רו והם רע רוסיה ליהודי — בכה
ש אנחנו, רוסיה. את לעזוב צים

 נעזור לו, שרע יהודי לבל עוזרים
 בולם והם לעזוב רוסיה ליהודי
טוב. להם שיהיה לבאן יבואו

 הרבה החליטו שבמציאות אלא
ש רוסיה את שעזבו מהיהודים

ב או כאמריקה טוב להם יהיה
 כל את וקילקלו בשוודיה או קנדה

האגדה.

ססגונית צעדה
 של ! היו־יה !היו״יוז שמוליק ״רוצי

 !טרס״טרם־טרם־טרם נחושת ושל זהב
 !יפו אולה אולה !רמלה אולה אולה

 על למעלה ידיים !טו״טו״טו״טו !יפו
 ערב יורד !היי הופה !היי הופה הראש
 רוצי !ה־זפה״פם־פה־פם על ואבק עלינו

לש תשאלי הלא ציון לך קורא שמוליק
 !טרום־טו־טו״טום ימין שמאל ימין לום,
 !וווה־וווה״וווה הר־הצופים פסגת מעל

 מי י היי״הופ ! היי־הופ !דרוך במקום
שי לכל הלא אור ושל י הצופים כמונו
 ! לקום ! לשבת ! לקום ! לשבת רייך
 שמוליק ושל זהב של ימיו שמאל ימיו

 תיקווה פתח טם־טם״טם־טם לך קורא
 טינגלובטקי הפעם ועוד י אולה !אולה

״היי-הופ !היי־הופ !
למו חלפה ובצריחות, רם בקול ככה,

 ירושלים צעדת היתקעותי, במקום לי,
 חאקי, כחולים, צהובים, אנשים ברבבות
 פסים, ירוקים, אדומים, חאקי, לבנים,

לבנ חאקי ירקרקים, סגלגלים, סגולים,
 צהבהבים-ירוקים״שחורים-כחלח- בנים,

 סגול-כטף, חאקי-כהה, לים־חאקי-בהיר,
ב מנופפים ארגמן־טורקיז בורדו-ארגמן,

 סמלים, רגליים, דגלים, ידיים, כובעים,
ומקלות. ניירות ממחטות, מטפחות,

לה רציתי הכל שבסך לכם נשבע ואני
בשלום. הביתה גיע

י י ח צ נ •
ס בין אווירי קרב נערך בעולם אי־שם  שוודי טיי

ס ובין ינצח! מי ערבי. טיי

ל אז ז ע ל
האגדות, ככל במו שלנו, ובאגדה

 מוציאים האגדה את שמקלקל מי
 תפסיק לכן וזהו. מהאגדה אותו

 שלא רוסיה כיהודי לתמוך ישראל
לישראל. באים
 — לישראל באים לא הם אם

שיישרפו.
 יהודי לאף ניתן לא אנחנו כי

עוז שאנחנו האגדה את לנו להרוס
 לשרוף שרוצים יהודי לכל רים

אותו.
ניב קובישיישרפו.

 האמריקאי החלום
שרון אריק של

 אבל צרוד. אמה צרוד אתה אם דינאמי. אתה דינאמי אתה אם
חזון. עם איש אתה אז צרוד, וגם דינאמי גם אתה אם

שרון. אריק זה ובכה
חדש, חזון ובפיו ברגיל וצרוד דינאמי מאמריקה חזר הוא עבשיו

אמריקאי. צרוד, דינאמי, מלהיב, יפה,
 כספים נותני סתם להיות יפסיקו אמריקה שיהודי רוצה הוא

הכס מה בשביל יגידו אמריקה שיהודי רוצה הוא ישראל. למדינת
 הולכים הכספים שאומנם יפקחו אמריקה שיהודי רוצה הוא פים.
 המקומות את ינהלו אמריקה שיהודי רוצה הוא אמרו. שהם לאן

שלהם♦ הכספים הולכים שלשם
שצריך, במו יתנהל הזה ושהעסק הברדק כאן שייפסק רוצה הוא

ילדים. מישחק לא זה ומדינה ביזנס זה ביזנס כי — באמריקה כמו
ית העסק הרי העסק, את וינהלו יפקחו לא העסק בעלי ואם

הצרוד. החזון עם הדינאמי האיש חרד, מאד הוא ומזה מוטט,
 מהר שיותר כמה להחליף הוא החזון, לפי דחוף, הכי והדבר

 חדשה, מנהלים במועצת ישראל של הכושלת המנהלים מועצת את
 העסק את לנהל המסוגלת היחידה היא שהיא וצרודה, דינאמית

שצריך. במו אמריקה יהודי של הזה
אמרי שיהודי מה זה כי בערבים, להילחם להמשיך צריך וגם

רוצים. קה

שא11ה על ואריאציות

 אנחנו עמוק כמה להוכיח כדי שלי, אחד חבר שעורך מיבחן זהו
 בשניה ולו חשבתם, אתם שגם להודות מוכרחים ואתם גזענים. כולנו

השוודי. על הראשונה,

 מסויים. נשק יקנה שהצבא כדי שוחד יקבלו שקצינים לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויימים. קצינים יקנה ששוחד כדי צבא יקבל שנשק לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויים. נשק יקנה ששוחד כדי קצינים יקבל שצבא לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויים. צבא יקנה ששוחד כדי נשק יקבלו שקצינים לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויים. נשק יקנו שקצינים כדי צבא יקבל ששוחד לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויימים. קצינים יקנה שהצבא כדי שוחד יקבל שנשק לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויים. צבא יקנו שקצינים כדי נשק יקבל ששוחד לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויים. שוחד יקנה שנשק כדי צבא יקבלו שקצינים לקרות יכול לא זה אצלנו
 מסויימים. קצינים יקנה שנשק כדי שוחד יקבל שצבא לקרות יכול לא זה אצלנו

לקרות״. יכול לא זה ב״אצלנו הערב ועוד זה כל


