
 חולדות
השקר

יחי! ״יחי! בכיכר. הכרוז קרא השקר!״, ״יחי
ובשאגה. המפגיבים ענו !״יחי

 השקר — השקר נביא א׳: פרק
רגליים לו איו

אופניים, על בארץ מסתובב היה השקר נביא
■חי. שהשקר לעם ■ומבשר ארגז, על עולה עוצר,

 תמיד אומר השקר נביא היה טובים״, ״אזרחים
 לא השקר חי. ״השקר שהתאספו, האנשים לארבעת

 כנפש חי השקר — פעימה בלבב עוד כל מת.
 וקיים. חי השקר — ׳אדם ׳באף נשמה עוד כל הומיה.
 השקר אבל לעולמו. הולר ואחר־כך ׳והולך, חי האדם

 רגליים. לו אין השקר ■פי לנצח. יחי השקר לא.
 תאומה. לבניית מעוף מעוף, הוא השקר עף. השקר

השקר!״ יחי
 ארבעת היו מהארגז יורד השקר נביא כשהיה

 לעבוד, ״לך בכעס צועק היה אחד מגיבים. האנשים
 את מוכר אתה ״בכמה מגחך היה שני !״.זקן תרח

 בדרך־כלל היה בחבורה, הצעיר שלישי, הארגז?״.
 היה רביעי מת.״ חשקו־ סבא, מת, ״השקר מתריס
 ׳לדרכו. וממשיך !בכתפיים מושך רגע, מסתכל
בדרכו. ממשיך היה השקר נביא וגם

 השקר — השקר לשון ב׳: פרק
בנפשות עושה

 שאמר, מי פעם אמר השקר״, על מדברים ״כולם
להגשימו״. דבר שום עושה לא אף־אחד ״■אבל

 מגשימים ״כולם שענה, מי לו ענה ״לרדפך״,
מדבר״. אתה ורק השקר, את

 האשים למרפאות!״, השקר את מכניסים ״אתם
שהאשים. מי

 ״מה שקבע, מי קבע מילים״, מילים, ״מילים,
הדיבורים״. ולא ,העשיר. זה שקובע

 מי צרח העם!״, מן השקר את מסתירים ״אתם
שצרח.

 ותראה. בארץ ״עבור שסיכם, מי סיכם ״שטויות״,
 השקר. במלאכת ■וליל ייום עושים שקרנים ■רבבות

 !״׳ובמשמרת במ״שמר ׳ובחרושת, ■בשדה ובכפר, בעיר
 את מבו׳נים לא ״הם ישניסה, מי ניסה ״יאבל״,

 !״השקר על האמת את יודעים ■לא הם המעשה, גודל
 את שסגר מי סגר עגבניות!״, ׳במיץ ״שטויות

 ואל בנפשות, זדשקר עושה המלאכה ״׳בעצם העניין.
!״ המוח את תבלבל

 אם — השקר דובר ג׳: פרק
האמת זו איו תרצו

— שתקו הג׳ירפות געו, הפרות נבחו, הכלבים
ההר. אית וכבישה הלכה השקר ■שיירת אך

 על הסיסמה ■היתד. האמת״, זו אין תירצו ״■אם
 איותה. שכח לא איש אך אותה, זכר לא איש הקיר.
 לנחלת הישקר נעשה 'העשייה ובלהט המעישה משקט
 השקר. את ■הפל עבדו ובטוח ■לאט הכלל.
 עליו. ■שרו הם השקר. על דיברו לא הם

 הזיעה. דיברה המסוש, דיבר הפטישים, דיברו
 עמוק — באדמה עמוק שורשים. ■היסה השקר
בלבבות.

 השקר — השקר עד ד: פרק
המתועב

הכל. קרם ואז
 והתנפץ. דקה דממה בקול ארצה נפל השקר
 חלל. התמלא והאוויר הארץ על ירד שקט

 דוממת. והמועקה מעיקה היתד. הדממה
 מביך עירום, אחד, ילד לפתיל צייץ !״,חי ״השקר

ההריסות.
 המארשרים, ההורים ליחששו מת.״, לא ״יודשקר

חי״. ״!השקר
 בגיל. המשפחה צווחה השקר!״, ״יחי

 כחץ הבשורה עברה, חי!״ השקר חי, ״הושקר
חי!״ ״השקר מקשת,

השקר, וקיים! הי חי המתועב, השקר ״חשקה
 ■המתועב, השקר השקר, !וקיים חי ■חי השקר.המתועב,

 והתנשקו והתחבקו ורקדו בולם •שרו !״וקיים תי חי
בחדווה. ובכו

 והוא לתחיה השקר קם הנדשתאות עיניהם ומול
ככותל. ואיתן כסלע ויציב כאבן חזק

 י-.השקר השקר משיח ה׳: פרק
והכזב

ונאם, ועלה, ועצר, אופניו, על טס השקר נביא
 ועלה, ושמע, עצר, :הגדול ׳והקהל ורעד. ובכה,

 ורקד. ובכה, והתעלה,
עוד. רצה הקהל אבל

 אופניים. על זקן ׳בנביא הסתפק ■לא סבר הקהל
 ■חמור. על צעיר משיח דרש הקדוש הקהל

בא. החמור — החמור ■על ■וכשמדברים
 וטהור. ויפה וזך צעיר יבוא. ׳השקר משיח ■ואיכן,
 אית לעם לשדר הטלוויזיה אולפני על נשאו והחמור

הבשורה.
 לב את ■תשקר משיח הרטיט !נפלאים״, ״!אזרחים

 השקר על לא אך מת. לא ׳השקר חי. ״השקר תאומה,
 שקר אין שקר. הוא לבדו השקר !האדם. יחיד. לבדו
 עם הולך והכזב ■הכזב, עם הולך השקר כזב. ללא

 יחדיו. ׳והכזב השקר אלינו ירדו השמיים מן השקר.
 אזרחים לא, ? ■נועדו יאם יחדיו!בלתי שניים והי״לכו
 מבלעדי שקר אין — ,נפלאים אזרחים כן, ■נפלאים.

אמן.״ משיחם. ואני הכזב,
 האומה ■אחריו החרתה־החזיקה סלה״, ואמן ,;אמן

סאלוניה. בכל

 מן —השקר לחם ר: פרק
השקר אל השקר

 לבבות. ■והצית ניצת הגפרור
 ואמונת השקר תחיית בלהבות עלתה כולה הארץ

הכזב.
 ״ראינו ■בגאווה. האנשים קראו שקרנים״, ״אנחנו

 להבה. כשעיניהם ■האנשים הודיעו השקר״, את
 ״אנחנו בתאווה, האנשים הריעו הכזב״, את ״גילמו
חזרה״. ■כוזבים

 ההרים שלשלת ואחריו ■הרכס, ואחריו ■נכבש, ההר
.פולה.

 את לחיות גם ״אפשר שניסר״ מיי גיסה ״תיראו״,
הכזב״. מבלי השקר

 הכזב, מבלעדי שקר ״אין כולם, ענו ״שטויות״,
שקר״. הוא כזב בלי שקר

 שניסה מי ישוב ניסה אחר״, ■שקר גם יש ״אבל
שוב.

 שקר ריק ״יש כולם, גיחכו !אחר״, שיקר ״אין'
והכזב״. השקר והוא אחד,

 משוגע״, שלכם והכזב מטורף שלכם ״השקר
 ונחזור ״הבה פעם, עוד ׳שניסה מי פעם עוד ניסר.

השפוי!״ השקר אל
 ,רוצים ■לא ״׳אנחנו ■כולם, ביטלו ׳בתחת״, ״שטויות

 מטורף, כזב משוגע, שקר חוצים אנחנו שפוי. ישקר
 השפיות עם קיב״נימאט לך אלוהי. ■כזב נהדר, שקר
משוגע!״ תתיכת ■׳שלו,

 — ה־שידקוף־ריש ד: פרק
חן. ההבל יופי, השקר

 ולא הקיבינימאט, ארצות אל לו יסע ־שניסה ומי
השין־קוף־רייש. ארץ את ■לבנות יפריע
 ולא המאמין. ואשרי חן. והחבל יופי השקר כי

 העקוב ■והיה אש. בלי ■עישן ׳ואין הוא. זתב הנוצץ כל
 וחג טופח. ושנה הדשא. ■על ,תדרוך יואל למישור.

פירות. אחרי מים תיישתו ■ואיל טוב• וכל שמח.


