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 לי מותר כבר, נגמר עכשיו,.כשהכל

 שלא רשימה בעד הצבעתי שאני להצהיר
 עד החסימה. אחוז את אפילו עברה

 להצהיר, יכול אני זאת רק ולא כן. כדי
 אותה בעד הצבעתי שאני זאת: גם אלא

 תעבור שלא שחששתי למרות רשימה,
 לומר יכול אני ועוד החסימה. אחוז את
 בטוח הייתי אילו גם :חשש שום בלי

 את תעבור לא רשימה שאותה לחלוטין
 למענה. מצביע הייתי החסימה, אחוז

כך. כדי עד
 שאותה על עמוק צער מצטער אני

 החסימה, אחוז את עברה לא רשימה
ל שהצבעתי גדולה שימחה שמח ואני

 כדי עד כך. על גאה אפילו אני מענה.
יד•

בהג משתתף אני שנים בארבע פעם
 בחירות תהליך מה משום הקרוייה רלה

 כרטיס לי יש הזאת בהגרלה דימוקרטי.
 אני הזה בכרטיס ויחיד. אחד השתתפות

 מעולם כלום. פשוט כלום. קובע לא
עי בקנה-מידה בחירות הוכרעו לא עוד
 אחד. קול של חודו על לאומי או רוני

 או הקואליציה המיעוט, הרוב, מבחינת
 האחד לקול היתה לא האופוזיציה,

 הייתי כלום. חשיבות. שום שלי והיחיד
 בלטות, ולספור בבית להישאר יכול

 גרגירי ולספור לים ללכת יכול הייתי
 לא דבר ושום כלל, להצביע ולא חול
 ללכת גם יכול הייתי משתנה. היה

 והעם ריקה, מעטפה ולשלשל לקלפי
 חשיבות שום בהבדל. מרגיש היה לא
 שלך, שלי, הזה, והיחיד האחד לקול אין

הלאומית. הבחינה מן שלו,
 מבחינה רק חשיבות היתה שלי לקול

 מאוד. חשובה בשבילי, שהיא, אחת,
 יכולתי שלא מכיוון שלי. הבחינה זו

 לעשות יכולתי קולי, עם דבר להכריע
 את להביע ויחיד: אחי דבר רק איתו

 ההגרלה של משמעותה כל זו דעתי.
 לארבע אחת הנערכת הזאת, הדימוקרטית

אמי מטומטם להיות אדם צריך שנים.
 אלפי 200 למשל, שהיו, כמו — תי

 שהיו בבחירות לד״ש שהצביעו אנשים
 מטומטמים להיות עליהם היה .1977ב־

 גורל את יקבעו שקולותיהם לחשוב כדי
שה למרות הארץ, גורל ואת הממשלה

 לה שאין למיפלגה ניתנים האלה קולות
 מהבוחרים אחד וכל נושא, בשום דיעות

 למעשה, דיעה, שום מביע אינו למענה
 שהחבורה הוא רוצה שהוא מה וכל

 ההיא הרשימה בראש שניצבה האומללה
בשילטון. תשתתף

 לא מיספר היה הפעם בבחירות וגם
 עשרות כמה — מטומטמים של זעום

 קולם שעם זהירה, הערכה לפי אלפים,
 היחיד הסביר הדבר את עשו לא היחיד

והע הלכו אלא איתו, לעשות שאפשר
 וגדולה, מורחבת ד״ש למין אותו ניקו

משום — דיעה שום לה שאין למיפלגה
- ©2

לה המצאה ו ד ג
המד שכל איך עוד תיראו אתם

מ העפר את ילחכו המפוקפקים ענים
 עוד אתם !מרידור יעקב של נעליו

 העיתונאים בהם, יחזרו הם איך תיראו
 השמיצו אשר ההשמצות מכל הנלוזים,

גדו באמת בידו אשר ההמצאה אותו!
המ הגלגל. מהמצאת יותר וחשובה לה

החופ העולם י על-ידה כלב הגלגל צאת
 מהתלות כליל, אבל כליל, ישוחרר שי

 רק תלוי יהיה ומעכשיו הערבי, בנפט
ו מרידוד! של בהמצאה נ ח נ  נחזיק א

 נלחץ. — כשנרצה בגרון. העולם את
!תיראו עוד אתם נרפה• — כשנרצה

העוב עיקרי !מקשקש סתם לא אני
אמר בעצמו מרידור ידועים. כבר דות

כ הנכונה. בדרך מוכן כשהוא אנרגיה,
 עדשים משעועית, חמין מכינים ידוע

 תפו- שם שמים וכן קיטניות, מיני ושאר
 שום בצל, ממולאים, מעיים חי-אדמה,

ב מבשלים הצ׳ולנט את ירקות. ושאר
 אחר״כך קטנה, אש על רב זמן משך

ה יצירת תהליך מתחיל ואז אוכלים,
 צ׳ולנט שלו בחיים שאכל מי כל אנרגיה.

 אנרגיה מזה. נוצרת אנרגיה כמה יודע
!עצומה
 אנרגיה אלא אנרגיה, סתם לא וזו

 העולם של רווחתו למען לניצול שניתנת
 החמין, על זה, על ובדיוק !החופשי
 מרידוד. של הגאונית ההמצאה מבוססת

לניצול הדרך את גילו שלו המדענים

(חתך) המהפכנית ההמצאה

כי חומרים של מהפכני בניצול שמדובר
 הדרך שנמצאה בכך הוא והעיקר מיים,
ול מייצרים, שהם האנרגיה את לשמר
 שלמקו- כבר ידוע ועוד אותה! העביר

 בהמצאה ורגל יד יש היהודיים רות
 את קיבל הממציאים ושאחד החשובה,
 של היהודיות הבדיחות מספר השראתו
!דרויאנוב

 ידועים. כבר הידיעות עיקרי רק ולא
 בעוד רק אמנם, יגלה, בעצמו מרידוד

 אבל הולך, בדיוק מה שבועיים־שלושה
 ההמצאה, מה היום כבר לגלות יכול אני
 ידועים לא הקטנים הפרטים כי אם

עדיין.
:ההמצאה לפניכם הנה רבותי, ובכן,
בעב חמין הצ׳ולנט, על מבוסס הכל

ה עתיק־יומין, יהודי מאכל שהוא רית,
 שה- גילו המדענים במקורות. כבר נזכר

של לא־נורמלי מקור הוא הזה חמין

שיו והריחנית השופעת הגזית האנרגית
 כן, הצ׳ולנט. של העיכול תהליך צר

 זה מרגע הופך בעצמו האדם רבותי,
ב והוא במעלה, ראשון אנרגיה למקור
הנפט! את מחליף חמין, כמעכל עצמי׳

 בקירבה. מתרוצצות כל-כך רבות שדיעות
 מיפלגה, לאותה קולם את נתנו הם

 כמו לשילטון, שתחזור שביקשו משום
 תשתתף שמיפלגתם רצו ד״ש שמצביעי
סלי המטומטמים, שכחו, הם בשילטון.

 אי- פשוט שאי-אפשר, הביטוי, על חה
 אחד קול עם מאניפולציות לעשות אפשר,
 אחד קול נשאר ויחיד אחד קול ויחיד•
 עושים לא ואם תנאי, ובכל תמיד ויחיד

 הסביר הדבר את והיחיד האחד הקול עם
 אחד קול עם לעשות שאפשר היחידי
 הטוב, במיקרה אותו מבזבזים אז ויחיד,

ד״ש. עם שהיה כמו
ה במיקרה מבוזבז הוא כזה קול

 הקול שבו רע, מיקרה גם יש כי טוב,
ביכלל• מבוזבז לא

הפעם. המיקרה היה וזה
 שוחר כל של והיחיד האחד הקול

 לא למערך, שניתן הזאת, בארץ שלום
 המערך ממשלה. להקים למערך יאפשר
 הקול אך באופוזיציה. ״לשרת״ ימשיך
 השלום, שוחרי של הזה והיחיד האחד

 לכנסת הכניס מהם, ואחד אחד כל של
ש סולודר, עדנה החברה את העשירית

 המערך ברשימת 48ה־ במקום ניצבה
ב חברה היא סולודר החברה לכנסת.

 היא המאוחד. הקיבוץ מקיבוצי אחד
 אישי, באופן נחמדה מאוד אשה בטוח

 אר- משושנה נניח, נחמדה, פחות לא
 אבל כהן. מגאולה או בלי״אלמוזלינו,

 יקרים מטומטמים סולודר, עדנה החברה
 ביקעת-הירדן התנחלות בעד היא שלי,

 חבריה כמו הסתם, ומן וברמת-הגולן,
 לפינוי גם מתנגדת המאוחד, בקיבוץ
 שלום מביא זה אם אפילו רפיח, פיתחת

מצריים. עם
הצ שלי, יקרים מטומטמים ואולי,

האחדים־וה בקולותיכם להכניס לחתם

קר מוגש
 לו קרה שלא בישראל בנאדם אין

 ומגיע לכוס, נמזג הקפה : הבא המיקרה
 מתברר נמזג, כשהחלב אבל החלב. תור
 לא הכהה המישטח קטסטרופה. שיש

 לתחתית שוקע שנמזג החלב מתבהר.
 נקודות רק מופיעות ולמעלה הכוס,

 בדיוק ממה ברור לא מגעילות. צהבהבות
 ספק שום אין אבל בארץ, החלב עשוי

בקיץ. ביחוד מחמיץ, מחומר עשוי שהוא
 בדרך־כלל חמוץ! בחלב עושים מה

 במי- ולהדיח לכיור לשפוך ממהרים
 הזדמ- מחמיץ כך שעושה מי אבל ברז.
 הזדמנות, להחמיץ במקום גדולה. נות

החלב. בהחמצת להמשיך מוטב
 החלב את מוזגים :זאת עושים וככה
 ומכסים, זכוכית צינצנת לתוך החמוץ

 חדירת לאפשר כדי סוגרים, לא אבל
 כמה כך העסק את משאירים אוויר.
 בתשומת־ ועוקבים למקרר. מחוץ ימים

 המתרחשים התהליכים אחרי מדעית לב
 מים, שכבת מצטברת למטה בצינצנת•
 את שבחלב. החלבי החומר — ולמעלה
 כפית. עם בעדינות מוציאים הזה החומר

מאוד. חמוץ טעמו
למ רכה, לבנה גבינה משיגים עכשיו

ש התוצאה את בה ומערבבים ריחה,
 החלב. של מהחמצת״היתר התקבלה

 שמן מלח, גם להוסיף יכול שרוצה מי
 מוגש מעולה, לבנה ולזלול ותבלינים,

קר.
הלי לנו שעשה מה בדיוק זה :ואגב

 החמיץ והעם במקרר, אצלו היינו כוד•
 העם, את לשפוך במקום אבל והתקלקל.

 וענד ועוד, עוד להחמיץ לנו נתן הליכוד
קר. מוגשים אותנו, יאכל הוא שיו

 הוא שגם רז, נחמן החבר את יחידים
 הטח אישי, באופן הוא, וגם קיבוץ, חבר

בהת תומך הוא גם אבל ונחמד, חמוד
 אוכלוסייה בהם ש״אין באזורים יישבות
והנפ הניסים שאר וכל צפופה״ ערבית
 ה- במקום ניצב רז נחמן החבר לאות.

לכנסת. המערך ברשימת 49
להת יקרים. מטומטמים רבק, תודה

 אז גם הבאה, לכנסת בבחירות ראות
ש מי לכל בחילה נגד גלולות יחלקו

 להצביע בשביל מטומטם מספיק יהיה
מערך. בכל״זאת

(חתך) יניקה מכשיר

מצי דהיינו, — הראשון השלב אחרי
 היתה לנפט, החילופי האנרגיה מקור את

 ובכן, והעברתה. האנרגיה שימור הבעיה
 זאת. בעיה גם פתרו ארידור של מדעניו

 גדולים, מיכלים יוקמו מקום־ישוב בכל
נקו יהיו כזה מיכל לכל תת-קרקעיים.

 פני על מפוזרות שיהיו יניקה, דות
 הם, באשר החמין אוכלי כל הקרקע•

 למיכלי ומהירה קלה גישה להם תהיה
 בשסתום מצויידים שיהיו הללו, היניקה

 שאדם מה כל מיוחד. ובמסנן חד״כיווני
 ועי- חחמין אכילת לאחר לעשות יצטרך

 כזה, יניקה למכשיר להתחבר יהיה כולו,
 התת- למיכל הגזים את מיד יעביר אשר

 להנעת הדרך ומכאן נו, העצום. קרקעי
יחסית. וקצרה קלה כבר הכוח תחנות

 בפשטותו. טמונה הרעין של הגאונות
 נכוןן לאכול, צריכים ממילא הרי אנשים

 יוצרים שלא מאכלים שיאכלו למה אז
 גלידה או למשל, אורז כמו גזית, אנרגיה

 יוצרי מאכלים לאכול כשאפשר וגבינות,
 ן ביכלל וקיטניות חמין כמו אנרגיה

 החופשי בעולם ומדינה מדינה בכל וכך,
 היהודי לחמין עצומה פירסומת תהיה

 וייצרו אותו יאכלו וכולם והטוב, העתיק
 המצאה לא זו ואם !יום כל אנרגיה
 אפס הגלגל שהמצאת ועצומה, גאונית
ן זה מה אז לידה,

בהעתה מוקדש
להק רוצה אני הבאות השורות את

 ראש- את שהביא לאיש בהערצה דיש
 המקום אל בדיוק בגין, מנחם הממשלה,

 הזדמנות (ובאותה היום בו ניצב שהוא
 המקום אל בדיוק אותנו גם הביא הוא
 שיש יודע אני כיום). ניצבים אנו שבו

 כל את להטיל מוזרה נטייה אצלנו
 אבל האמריקאים, היועצים על האשמה

 לפחות להפנות אפשר הפעם דעתי לפי
אחד. ישראלי איש אל אחת אצבע

 בגין מנחם של יועצו הוא האיש
 אין היום פורת. אורי תיקשורת, לענייני

 גיבורי מיהם יודע שלא בארץ איש כבר
 הוא פורת שאורי לציון), (ראשון ״רישון״
 נמצאים הם שבו למקום אותם שהביא

 כמו אנשים האומה. בתודעת כיום,
 נחמיאס מה״שמו או מאירוביץ, ״דוק״

ומפז בגידופים שמדברים האחרים, וכל
 כשכל עבר, לכל תפלות בדיחות רים

 גיבורי של נלעג חיקוי הוא העסק
ראניון. דמון האמריקאי הסופר
 שאם שהבין האיש הוא פורת אורי

 ״רישון״ גיבורי את אוהב שלנו העם
 שלו העם אותם, מתאר שהוא כמו שלו

 בגין מנחם אם בגין, מנחם את גם יאהב
 מאירו- דוק כמו ולדבר להתנהג יתחיל

 חבריהם. וכל נחמיאס ומה-שמו ביץ
 למיש־ פורת אורי הגיע שבו מהיום וכך,

ש ההודעות התחילו ראש־הממשלה, רד
 להראות בגין מר של מלישכתו יצאו
די בגין ״רישון״• על הפיליטונים כמו
 כמו שמידט הקנצלר על פיתאום, בר,

מ ההוא על מדבר נחמיאס שמה״שמו
 ובגין בקלפים, אותו שרימה רחובות
 האמריקאי ההגנה שר על לדבר התחיל

 הכלב על מדבר מאירוביץ שדוק כמו
יש עכשיו :בקיצור שלו. השכנה של
הממשלה. רישון לנו


