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 עולם של דרכו זהו אם יודע ולא אני כרגיל,
 רק זה שכל או כישראל רק ככה שזה או

 שלושת כין שאין!הבדל או שלי, ,הראש בתוך
ת זה כי ההבדלים, מ א  שלי, הראש כתוך ירק כ

עולם. של דרכו זה אם אפילו
 עכשיו צריך שאני זה יודע כן שאני ימיה
ת ׳עמודים ושיה שיל׳ בערך למלא  כתיבה במכוני
ם למשוך נפלאה דרך (איזו תכ  וזה לקרוא) א

ברירה). לי שיש (כאילו אעשה שאני מה
חה. ׳הייתה זאת טוב,  אני כמה יאכל הפתי
ל ו אתחי
ל אני  שאני שלי, אבא על בסיפור אתחי

תו, אספר לא טה אכל או אנ א שליו הפו  הי
תי שנים לפני יאחד יום — כזאת בערך  היי
 אחרי ובאמת אמר, שלי שאבא במשהו גאה
ת לו ואמרתי שנים כמה תי זה, א  גאה שהיי

 והסתכל והוא אז אז, אמר ׳שהוא מה על בו
ה ואמיר בי מ תה ״ ה שאם חושב, א  כסף לי הי

תי לא תו מתנהג היי ,י דבר או ״ מאז !  כניר׳איה ו
שלי. הראש כתוך ׳הזה העניין את ילי יש

 אז כסף, יהיה שלי לאבא שאם הבנתי אז
ה הוא  ואם שלה, אבא כמו בדיוק מתנהג הי

ה לא שליה לאבא  ׳מתנהג הייה ׳הוא כסף הי
 שהם וזה ליהיפך). (וגם ׳שלי אבא כמו בדיוק

ם (במציאות) התנהגו טין, שונים באופני  לחלו
שהו !שיש אומר לא זה  ביניהם הבדל איז

(בחיים).
ל. זה ככה זהו. ל אני וככה התחי תחי  מ
חו אני לאן אבל עמודי. ׳שלושת את לכתוב

י תר
 חסרי- פתגמים של לרשימה חותר אני שוב

ם שחר מרי  למרות איש, כלי עשן שאין האו
 יכול זה סיבה. יש דבר לכל שלא יודע שאני

ם !הוא זהב הניוצץ כל שלא בזה לפתוח  ולסיי
 שאני מה אבל בקנקן, ׳תסתכלו שאל בזה

ם להגיד רוצה (בערך) ש שלמרות זה היו
ת מצא כתוב בכותרת ם א  ׳ולמרות ההבדלי

 בתמונה למטה שעומד (לאיש הבדלים שיש
ת שמאלי ט כפתורים שלושה ה  השרוול במנז׳

ה למעלה שעומד לאיש ואילו הימני,  כתמונ
ת מני ם שני הי ה השרוול בימנז׳ט כפתורי
 וזה ׳הבדלים, אין זאת בכל הרי שמאלי)
טי ימיני כיל שיש (במציאות) שניראה אלטרנ

הבד שיש אומר לא זה ומשונות, שונות בות
או (בחיים), ׳האלטרנטיבות בין כלשהם לים
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ה (כלשוני ק רי מב ד לכותרת שהפכה ה  העמו
ת הזה) בו טי ת. הם האלטרנ בו  אין אל־טרנטי

ת, בה וזוהי אלטרנטיבו טי רנ ה. האלט ד חי הי
ה על  הרבה עיל מדבר אני י מדביר אני מ

דברים.
 על לדבר יכול ואני עילי לדבר יכול אני
 כמו ׳וזה ישראל, על ולדבר יכול ואני העולם
תו לכם אמרתי שכבר  רוצה אני הדביר. או
ל אני אכל ישראל, על לדבר חי ת  לדבר א

 על בסוף יורק העולם על ׳ואחר־כך עילי דווקא
 איכפת מה (באמת, י לכם איכפת מה ישראל.

ז). לכם
ל אז  לקראת עכשיו נימצא אני — בי נתחי

מו ק״, ״שבוע קורא שאני ימה שיל סיו טי ס פל  ה
 בערך. שבועות שלושה כדי עד התארך שהפעם
ק״, ב״שבוע  מדי לעצמי חוגג שאני הפלסטי

ת ׳רואה לפתע אני ׳חודשים, כמה ׳האנ כל א
ק כבובות כמוכן) !ממני, (חוץ שים  פלסטי

ת כו תן השבוע). שיל שמו (ומכאן מחיי או  כ
ת ם כולם תקופו ם לי מראי שחקני  עלובים כ

אטרון  כמו ׳מרגיש ואני ׳מפואר, בוכות בתי
ט, יעוד כפרוטה, ניצב ס טי א ט  של כסרט ס

ם פליני. ת  שאת שאמרתי קודם לי (האמנ
ק, כבובת חש לא אני עצמי ם י הא פלסטי את  ו

ם אמיני מר שאני עכשיו לי מ  כן שאני או
ט, כמו מרגיש ס טי א ט ת־ לעשות מה י יהא ס  אי

ה אבל ז). לעשות מה כם, ת מ כפ  מיה לכם אי
תי ן אי

ת לעולם נעבור האמ א (  שבו שכשיעור הי
ם ם״ לבין ״׳האני״ כין להפריד לומדי  ״העול

תי  ׳ופה לאף־אחד) תגלו אל אבל חולה, היי
תן אני ם א  למה כרמז טיפשית, דוגמא סת

 שלי, אבא על מדבר (כשאני מתכוון שאני
ת כבר מלא העולם — למשל) או  בשנים מ

ם עניים באנשים וקיפו גורלם מר על המצרי
מת ופערם ם ח  שהם כרגע אכל העשירים, לעו

ם עצמם היי את ככל הנה עשירים, לפתע נ  ז
ת ממשיך הכל תו להיו ך דבר. או  אני זה, אי

ת זה, כפה אבל יודיע, לא  יודע. אני זה א
ת מיה אבל כפ !העולם. לכם אי

חיבו של נושאיו זהו ,(שהרי לישראל נחזור
תה רי, ם״ מרכז בהיו ל העו  מחד, שלכם ״

״ ומרכז אני ה ת זה מאידך). שלי ״ כפ לכם. אי
א ישראל ובאמת  (בגלל טוביה דוגמה הי

תה מכיר שאני הדוג לאל-טרנטיבות. טוב) או
ה הכי מא א אחרונ  כאלטרנטיבה גולדה הי

ת כבר זה לבגין. מ א  שעוד (למרות השיא ב
ם ספק ללא נגיע  יכול אני חדשים). לשיאי
ה לכתוב פה ס  מגוחך, זה כמה על שלמה מ

 על !מסה לכתוב ׳מגוחך לי ניראה זה אכיל
שזה עד מגוחך, כל-,כך זה כי ׳מגוחך, זה כמה
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ס בכלל מגוחך ח תיי ה  לא אני לזה אז לזה. ל
חס. תיי א

ת גם אבל בו טי ת האלטרנ שיו  הפחיות האי
ת ת. לא יהן,מגוחכות כאילו, מגוחכו  גולדה פחו

א בה הי א בגין אכל לבגין, אלטרנטי אלטר הו
א וייצמן עזר גם אבל לגולדה, נטיבה  הו

בה ק אכיל ליכגין, אלטרנטי א שרון ארי  הו
בה א וייצמן, לעזר אלטרנטי בה שהו טי  אלטרנ

בה שהוא לבגין,  רבין שגם לגולדה, אלטרנטי
בה, לה הוא טי א שפרס בעוד אלטרנ אלטר הו

 וייצימן, לעזר וגם לגולדה וגם לרבין גם נטיבה
בה יעצמו שהוא טי רנ  עצמו שהוא לבגין, אלט

א גולדה, א דיין, יעל לדביר שלא בגין, שהי  שהו
בה עצמו טי אה, ויכן לדיין, אלטרנ א הל  שהו

בה !הלאה. ׳לכן אלטרנטי
מי בן־אדם כתור שטויות. טי פ  מרוב או

ת, מיו ם שלא יודיע איני פסי שי אנ ם ה  קובעי
ת, אלא כניו ת. התו  שאין!הבדל זה הפרוגרמו

ם שי ם (חוץ בין!האי רי ם) מהכפתו טי  זה במנז׳
מר לא ם שאין או ת הבדלי רמו הפרוג  (או כין,

ת ם בין לפחו טי מנז׳ הפרוגרמות). של ה
ת יש דיין, ׳מתוכנית להבדיל אלון תוכני

ת יש ל דיין תוכני  יש אלון, ׳מתוכנית להבדי
ת להבדיל בגין תוכנית כני תוכ יש דיין, מתו

ת להבדיל דיין נית כני ת יש בגין, מתו  תוכני
ת יש בגין, ׳מתוכנית להבדיל פרס  ׳פרס תוכני

ת להבדיל כני ת יש אלון, מתו  פרס תוכני
להב עזר תוכניית יש דיין, ׳מתוכנית להבדיל

ת דיל כני ת יש בגין, מתו  להבדיל עזר תוכני
ת כני ת יש פרס, מתו ומתוכ ׳להבדיל ׳עזר תוכני

בן, ויש, דיין, נית ת כרגיל, כמו  דיין תוכני
ת להבדיל כני תוכ לו יש רבין ׳וגם דיין, מתו

ל נית, ת בקיצור, הבדלות. אילף להבדי  תחרו
א !מצוייר שבועון בכל ,ההבדלים יאת מצא  הי
רה ממש קאטו רי מת עלובה ק ם לעו בדלי ה  ה
ם שבין ת שבין ההבדלי כניו ם שכין התו שי אי  ה
ם. שביו ההבדלי
ן לי ן נישאר מה אז  להגיד. ימה יותר אי

שתו יש לכם אם  מקשיב אני תגידו. להגיד מ
ם שאתם כמו בדיוק לכם בי שי  (וזה לי מק

ם. אני קודם אכל בינינו). ההבדל סכ א
ם ן לעשות מה ת בעלי שלי חברי טיו פסי נ

ם כולוגיות מרי מן כל לי או קא להתרכז הז  דוו
ם סי אנ ם, בניו קי קא הד ם דוו ט כהבדלי ק ה

ה זה אז נים. ר שאיני מ מ  תתרכזו — לכם או
ם אנסי ם בניו טני ק ת. שבין ה כניו  תתרכזו התו

ם בהבדלים קי ם. שבין הד שי טוב. תתרכזו האי
ה ומה הי תו ז י ה בדיוק. הדיבר או הי טיוב. י
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