
מסכת

עצ לחידוש השלושים שנת בפרוס
 לפניכם מביאים אנו ישראל, מאות

ושונ אויבים השלושים. מסכת את
עו ואנו ישראל! למה — שואלים אים
 !ישראל )30 — (בגימטריא כ״י — נים

 מערכות, משלוש מורכבת המסכת
 ועתידנו, הוונו עברנו, את המייצגות

ה קיומנו עשורי שלושת בהשתקפות
 שהביאנו שיברו ועד מהחלום מחודש,

 המסכת הגאולה. אל הגלות מן הלום,
 לכבוד ואתר אתר בכל להצגה מומלצת

המדינה. ולתפארת השלושים חגיגות

1

ראשונה מעונה

ומקהלה נרות שיבעה משתתפים:

הלו□ עד
!אלוהים ברא בראשית :א נר

אלוהים! יש :מקהלה
 טוב אלוהים אבל הכל, ניסיתי
!יותר טעים !יותר

: כ נר

החיים! טעם הוא אלוהים : ג נר
אלוהים! יש :מקהלה

 את אלוהים ברא בראשית
!הארץ ואת השמיים

: א נר

!.בחוץ־לארץ הייתי אני : ה נר
!ספורט מכונית יש ולי : ו נר
!אלוהים יש :מקהלה

!הו־הה : א נר
קרה? מה : כ נר

!אותה אכלה צ־ם־ק־א :מקהלה
!הגפן פרי בורא אדוני אתה ברוך : א נר

!אותה אכלה צ־ם־ק־א :מקהלה
ארצנו! בעד למות טוב : ג נר

!יותר טוב מצבנו היה לא מעולם : ד נר
!קוקה־קולה עם : כ נר

החיים! טעם :מקהלה
אלוהים! יש ה: נר

 גדי עם ונמר כבש עם זאב וגר
!ירבץ

: ו נר

להורגו! השכם להורגך הקם : ז נר
אותה! שחק : כ נר

אלוהים! יש :מקהלה
!תיפול לא מצדה שנית : א נר

!יאללה בית״ר, יאללה :מקהלה
!מיליונים שישה : ב נר

!מוסך ערך מם כולל לא : ג נר
!גברו מאריות קלו, מנשרים ' נר : ו

!מכבי !מכבי מקהלה:
!בנין !בגין : ה נר

!אנטבה : א נר
נפנפה! ביר : ב נר

!יד־אליהו : ג נר
!אלוהים יש !אלוהים יש מקהלה:
!קרה—מה—הא—הו : א נר
!אלוהים יש !אלוהים יש מקהלה:

!ורשה גטו לוחמי יחי : ד נר
מלמיליאן! יחי : ד נר

שרון! אריק יחי : ה נד
!איינשטיין אריק יחי : ו נר
!יהודי היה איינשטיין גם : ז נר

יהודים! כולנו :מקהלה
!ורשה נטו לוחמי יחי : ד נר
? אנחנו מי : ה נד

!ישראל :מקהלה
כולנו? מי : ו נר

!ישראל :מקהלה
!לפידות אשת : ז נר
נקודות! בעשרים ירד :מקהלה
!השואה את נשכח לא : א נר

הנביאים! חזון : ב נר
ורשה! גטו לוחמי יחי : ד נר
!צה״ל יחי :מקהלה

עוצר על בזה מכריזים אנחנו : נ נר
!בערב שבע מהשעה החל כללי

ורשה! גטו לוחמי יחי : ד נר
!יירה — בחוץ שיסתובב מי : ה נר

כלב! כמו : ו נר
!טיל כמו : ז נר

הזין! כל את לו נכניס :מקהלה
!מלוכלך ערבי : א נר

!בן־זוגה :מקהלה
!אלוהים ברא בראשית : ב נר

!מאניאק חתיכת : ג נר
!בן־זונה : ד נר
נכנם! ובן־זונה יוצא בן־זונה :מקהלה

 דוד נכנם! ובן־זונה יוצא זונה
 דוד וקיים! חי חי ישראל מלך
 !וקיים חי חי ישראל מלך

ך ס מ

שניה מעוכה

ם עשרה :משתתפים די ומקהלה לפי

הלו□
!הכסף! מגש אנחנו :א לפיד

!מכסך חרסינה יש ולנו ב: לפיד
 לארוחת־ צדפות אוכלים אנחנו
!בוקר

: ג לפיד

 ל־ כמוך עשרה אוכלים אנחנו
!ארוחת־בוקר

:ד לפיד

 ב־ היחידה הדמוקרטיה אנחנו
!מיזרח־התיכון

: ו לפיד

 הכי הבחורות את מזיינים אנחנו
!בעיר יפות

: ז לפיד

די־די־טי? וגם פי־וי־סי גם :א לפיד
 שעליו הכסך מגש אנחנו !כן

!היהודים מדינת הוקמה
:ח לפיד

!הג׳ינם דור אנחנו :ט לפיד
!קווינם שותים אנחנו : י לפיד

!קווינס שותה הג׳ינם דור : מקהלה
!כמוך לרעך ואהבת א: לפיד

!לי מי לי אני אין אם כ: לפיד
!תורה אין קמח אין אם : ג לפיד


