
 היה שאמור 2000 יו.די. הלכת כוכב אל כשהגענו
 שוקק כוכב המוקדמות, התצפיות כל פי על להיות,

להפ גילינו לנו, המוכרים האנוש לחיי הדומים חיים
 חיים, סימן שום בו ושאין הדבר, כך. שלא תעתנו

 שאומנם עתיקה, תרבות של נושנים משרידים לבד
 מפותחים. ״אנושיים״ חיים בו היו אכן כי מעידים

 יצורים לאותם אירע אשר את להבין ניסיון מתוך
 בחשיפה עוסקים אנו כליל, הושמדו ומדוע ״אנושיים״

 גם נתקלנו השאר ובין תרבותם, שרידי של וניתוח
 שנים, 40,000כ־ לפני שנכתב זה, קצר ב״סיפור״

 בו, ויש הכוכב, מן החיים להעלמות סמוך דהיינו
 לכך. שהביאו והנסיבות הסיבות על אור לשפוך אולי,

 סוציו״תרבו־ הערות בליווי כאן, אותו מביאים אנו
 כה עד שהעלינו המימצאים שאר בעקבות תיות,

לפענחם. ושהצלחנו בחקירתנו

הם .2דודו תמיד רוריו;היה .1קוקו תמיד היה לולו
ייגמר. זה התחיל!וכך זה כך .3אחים היו

 פחדודו. מיהו יודעים הכל פחדודו. בגלל הכל
ייגמר. זה ובגללו התחיל זה בגללו

להש רוצה ״פחדודו :כתוב הקצר השינון במילון
 זה על הכל. בנוי זה על פחדודו!״. עוד לא מידנו.
הכל. ייהרס

 בגיל דודו. היה הוא בפחדודו. תמיד האמין תרו
 הצטרף הבחירה בגיל . *4קרב בכנ״ף בחר ההצטרפות

ממש. של דודו היה הוא הצמ״פי. לקציני
ה בגיל קוקו. היה הוא בפחדודו. פיקפק לולו

המו הצטרף. לא הבחירה בגיל בחר. לא הצטרפות
 כעל רשמי באופן מייד עליו הכריזה המקומית עצה

קוקו.
 לעשות יכול הוא מוחלט. חופש יש רשמי לקוקו

 רוצה. שהוא מה להגיד יכול הוא רוצה. שהוא מה
כזאת. סכנה אין לקוקו. יקשיב לא דודו אף

 היה רורו .6הפחדודו בתולדות לעסוק בחר לולו
מצטיין. קצין

 פיתח רומו ה״אל־פחדודד. תורת את פיתח לולו
ה״על־פחדודו״. תורת את

האחרונה. בפעם להיפגש האחים שני עומדים עתה
 התוצאות התורות. שתי בין הסופי העימות יהיה זה

 זה כך תנצח. ה״על־פחדודד תורת מראש. ידועות
סופית. .ייגמר.

 לכל מוחלטת סתירה היא ה״אל-פחדיודו״ תורת
 של קיומו עצם את בספק מעמידה היא .7הארץ דרכי

 ש־ והאחרונה הראשונה לתורה היתה היא האויב.
 ׳והאחרון הראשון היה לולו נאסרה. בארץ הפצתה

דיעה. בעוון שניכלא הארץ בתיישבי
 שהיה ייתכן .1 :הם ה״אל־פחדודו״ תורת עיקרי

 שפח־ ייתכן .2 פחדודו. ושמו שד שנים 40,000 לפני
.3 הארץ. תושבי את להשמיד אז ניסה אכן דודו

 .5 פחדודו. אין .4 שנים. 40,000 לפני מת פחדודו
 הארץ. תושבי את להשמיד רוצה הוא אין ממילא

 לפתור., צריך ׳ואותן הזאת לארץ אחרות בעיות יש .6
 של וסופי מושלם פיתוח היא ה״על־פחדודר׳ תורת

 השלטת. התורה היום היא .8העתיקה הארצית התורה
הסיום. את שתביא היא ההמשך. את המכתיבה היא

 חי פחדודו .1 הם: ה״על־פחדודו״ תורת עיקרי
 חיים אנחנו .3 להשמידנו. תמיד רוצה הוא .2 וקיים.

 כדי .5 .9להורגו השכם להורגך הקם .4 וקיימים.
 מפחדודו. איומים להיות עלינו פחדודו את להשמיד

במותו. חיינו — בהשמדתו ניצחוננו .6
 תורת של הסופית להגשמתה העת הגיעה עתה

 תושבי כל תייצאו ספורו שעות בעוד ה״על־פחדודו״.
פחדודו״. להשמדת הגדול העולמי ״המסע אל הארץ

 לביקור בא הגדול, המסע של הדגול ׳מצביאו דורו,
 לולו נפתחה. הדלת הכלוא. אחיו אל אחרון נימוסין

חייך. רורו רגליו. על קם
!פחדודו עוד לא יוצאים. אנחנו זהו. —
פחדודו. אין —

מאמין שלא מ׳
הוא בפחדודו

להורגו הקם נחון.
להורגו, השכם
להשמיד כדי
 נתוודו את

להיות עלינו
מפחדודו איומים

פחדן. הוא בפחדודו מאמין שלא מי —
פחדודי. בעצמכם אתם —
אותו. נשמיד אנחנו —
עצמכם. את תשמידו אתם —
פחדודו. יותר יהיה לא —
פחדודו. אתם פחדודו. אין —
.10תאנתנו תחת ונחיה נחזור —
תמותו. כולכם תחזרו. לא —
פחדודו! עיד לא —
 את תשמידו אתם פחדודו. בעצמכם אתם —

עצמכם.
למות. עליך —
נמות. כולנו —
 פח־ משמידי רק מושמד. איתנו בא שלא מי —
 החדשה. הארץ את להקים יוכלו לכשישובו, דודו,
הגלולה. את בלע

 זה פחדודו עצמכם. את להשמיד יוצאים אתם —
הסוף. זה כמוני. תמותו כולכם אתם.

הגלולה. את בלע שלך. הסוף זה —
 ה־ שירת נישמעה כולה, הארץ פני על בחוץ,

 ההשמדה, למסע יוצאים הארץ תושבי כל .11הימנון
 לעולם. ישובו לא ממנו

.12עצמם את ישמידו הם

לא־נורנזאלי. סוטה, )1
נורמאלי. חברמן, )2
 בין מאד מסויים יחס על מצביעה זו מילה )3

לנו. הובהרה טרם היחס של מהותו אך הכוכב, תושבי
 ב־ לכנות שאפשר מה היתה 2000 ב־ירדי. )4

 פחדודו״, נגד ״כולנו ויחידה, אחת ״מפלגה״ שפתנו
 נגד כאחד ״כולנו — אגפים לשלושה שהתחלקה

 לקרב ו״כולנו פחדודו״ נגד בצוותא ״כולנו פחדודד,
 הקיצור, לשם כונו, האגפים שלושת פחדודו״. נגד

קרב״. ו״כנ״ף צוותא״ ״כנ״ף אחד״, ״כנ״ף
 שמו פחדודו״, מגיני ״צבא תיבות ראשי צ)

המקומי. הצבא של
בעי עסקו הרשמיים שהקוקואים לכך רמז )6

לא־מעשיים. אקדמיים סוקים
תושביו. בפי 2000 ירדי. של כינויו )7
הפחדודו. תורת היא )8
 הארצית ״התורה מתוך פסוק הוא זה סעיף )9

העתיקה״.
 השאוב ביטוי הוא התאנה״ תחת ״חיים )10

ו נצח חיי ופירושו העתיקה״ הארצית מ״התורה
שלווה.
/ פחדודו / שד היה ״היה ההימנון: מילות )11

פחדודו״. / יהיה עוד לא
 כך על מצביעים כה עד שאספנו המימצאים )12

לכך. ההוכחה.הסופית וימצאה טרם אך היה, כך שאכן
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