
מהשמייזוגות שלושה

טויכוח

 מגעפילטע- מקיא אני :נעים רענן
!קוסקוס אוהב אני !פיש

קוס גם אוהב אני שריד: יוסי
 שיקיאו אתן לא ! געפילטע-פיש וגם קוס

!געפילטע״פיש על
 מקיא שאני אמרתי לא :נעים רענן

 מקיא שאני אמרתי !געפילטע־פיש על
! מגעפילטע־פיש

 קוסקוס הן מתעב אני :אבן אבא
 סטייק אוהב אני געפילטע־פיש! והן

!טרטר
 מסטייק מקיא אני :חריש מיכה

־־״׳-/

 ן כזה דבר לאכול אפשר איד !יטרט
!פודינג אוהב אני

מרק אוהב אני אמוראי: עדי
!עוף

מה מבין לא אני שחל: משה
מה ירדנו כולנו חברים! לנו, קורה

 קורח מת ז פה הוזיכוח מה על פסים!
 מדבריסי אתם מאכלים איזה על ז פה

 י בורקאס זה טוב שהכי ברור לא האם
 המילוי. בטיב תלוי :פרס שמעון

ככה-ככה. — תרד הולך. — גבינה
 גועל זה !בורקאס !רביו יצחק

 אוהב אני !מבורקאס מקיא אני !נפש
!בורשט

רק !מלאוואח קיסר: ישראל
!.ג׳חנון

 טוב! זה מלאוואח משל: 'ירוחם
 תאכלו, ירקות סלט !מקיא אני מג׳חנון
!ירקות סלט רק חברים,

ההצ עם מספיק :כץ־עוז אברהם
 את לומר הזמן הגיע חברים! גות,

לבן! סטייק על מת אני האמת!
מקיא אני :הפהו מנחם הרב
לבן! מסטייק

פעמים הרבה :כץ־עוז אברהם
ן הקאת כבר

קי1יק־כדאיומפא"? מפאי׳יניק •
לגמ שונים דברים שני הם ומפא״יניק־כדאיניק מפא״יניק

 עשו לא מפא״ינק-כדאניק את בשמות. הדימיון למרות רי,
 ידע מפא״יניק-כדאיניק מהירח. ירד מפא״יניק ואילו באצבע,

 וכשאין — החמאה מרוחה הלחם של צד איזה על תמיד
 לחמו את מורח זאת, לעומת מפא״יניק, המרגרינה. — חמאה

חמאה. כשיש גם במרגרינה

 ולמפא״יניק־כדאיניק יורדות, וממשלות עולות ממשלות
 בלונדון, בשליחות הוא סופר כשהוא נעים. וגם טוב תמיד

 כלכלן וכשהוא בבואנוס־איירס בשליחות הוא פקיד כשהוא
 חבריו את מבקר הוא ח״כ כשהוא בלוס-אנג׳לס. נספח הוא

 מטעם בשליחות הוא זאת, לעומת מפא״יניק, השליחים.
 מהם שחלק — דפוקים הכי במקומות בדרך״כלל עצמו,
ישראל. מדינת בתחומי אפילו נמצא

 כדאי אחד, מפא״יניק רק נשאר היקום שבכל מכיוון
 אחר־כך בשיכוו״ותיקים. דירה פעם היתה למפא״יניקי־כדאיניק

 וכשהוא בסביון, וילה לו יש ועכשיו ברחביה, דירה לו היתה
 חם מפא״יניק-כדאיניק של צאצאיו בח. גר גם חוא בארץ
יועצת. ואחת קולנוען אחד כלכלן, אחד

 ואמר לדעת, שכדאי מה תמיד ידע מפא״יניק-כדאיניק
 מפא״יניק- של אופייניים ביטויים לומר. שכדאי מה תמיד

לאומית אחריות לגלות צריכה ״ההסתדרות :הם כדאיניק
 צריכה ״ישראל איגוד-מקצועי״, של בתפקיד להסתפק ולא

 להקים חיוני ״לא שלה״, הטיבעיים גבולות״הביטחון על לשמור
 היא ״ההתיישבות צפופה״, ערבית אוכלוסיה בלב התנחלויות

 פער אחד בדור לסגור ״אי-אפשר וגם הציונית״ היצירה פאר
שנים.״ ואלפי מאות של

 איום דבר למפא״יניק-כדאיניק קרה שנים חמש לפני
 מפא״יניק- השילטון. לו הלך מילל. ומי פילל מי ונורא,

 קטנה תאונה ורק שנצח־ישראל״לא״ישקר חשב אומנם כדאיניק
 צריך היה ומפא״יניק-כדאיניק שיקר, הנצח אבל קרתה,

כדאיניק. יותר הוא אם או מפא״יניק, יותר הוא אם להחליט
 קרה וכך להחליט, שלא כמובן החליט מפא״יניק-כדאיניק

ולפ מפא״יניק פחות קצת לפעמים היה שמפא״יניק-כדאיניק
מפא״יניק-כדאיניק. — תמיד אבל כדאיניק, פחות קצת עמים

 הוא שליח, מפא״יניק״כדאיניק הה שכאשר קרה וכך
 וכשהיה לנגד המשיך הוא נגיד, היה כאשר להשתלח, המשיך
לו. שנתנו זמן כל אומרת, זאת זה, כל לנספח. המשיך נספח,

להשתולל, מפא״יניק-כדאיניק התחיל לתת, לא כשהתחילו
 שם לה שיש במפא״י-כדאי היום שקורה מה בדיוק וזה

 ושרים בפוטנציה, מנכ״לים המון מיפלגת״העבודה. :זמני
ובו בפוטנציה, ושגרירים בפוטנציה, וסגני־שרים בפוטנציה,

רבים. הם ועליה — הפוטנציה עם רק נשארו בפוטנציה ררים

פילו מחשבה לקצת מסוגל מפא״יניק-כדאיניק חיה אילו
 במחשבה להתנחם יכול חיה העגום הנוכחי במצבו סופית,

 עכשיו, לו שקורה מה פעם יקרה לליכודניק״כדאיניק שגם
המפא״יניק-כדאיניק. שאומר כמו חוסן״, לעולם ״לא כי

•מוזר בי ווובד נואע עבד
 — עבדים סוגי שני בארץ פה יצר מפא״יניק־כדאיניק

 הדברים אחד מוצר-לוואי. בתור ואחד עיקרי מוצר בתור אחד
 שהוא חינו מפא״יניק-כדאיניק, עכשיו שאומר המצחיקים

בכוונה. זה את לחם עשה לא

0 שעירבב הראשון הכימאי ס 0 ־  בכוונה יצר לא ו
 היה לא שמפא״יניק־כדאיניק אלא סרוחות, ביצים של ריח

 שכאשר לדעת צריך היה הוא הראשון. הכימאי של במצבו
 ״פיתוח״, ובעיירות במעברות אותם ושמים אנשים לוקחים

 שחורה עבודה להם ונותנים במהירות להתרבות להם ואומרים
 לכן, ועבד-כי-ימלוך. נרצע עבד זה שיוצא מה אז ותת־חינוך,

 שעשה, מה עשה כוונה שבלי טוען מפא״יניק-כדאיניק כאשר
פשוט. שקרן הוא

נרצע. עבד הוא מפא״יניק-כדאיניק של העיקרי המוצר
 זמן, של עניין רק שזה בסדר, יהיה שהכל אומר נרצע עבד

 הוא שהנשיא אחד, עם שכולנו בהדרגה, יצטמצם שהפער
 וגינדי. גניש והקבלנים אליהו שלמה על ותסתכלו משלנו,

 ממה יותר האשכנזים אדוניו את שאוהב עבד הוא נרצע עבד
 שונא שהוא ממה יותר ערבים ושונא עצמו, את אוהב שהוא

אהבה״שינאה. של עדין באיזון חי הוא וכך עצמו, את

 עבד-כי-ימלוך. הוא מפא״יניק-כדאיניק של השני התוצר
 אחד, קטן מדבר חוץ מוצא-חן, הכל עבדיכי-ימלוך בעיני
 להיות רוצה העבד המלך. הוא והאשכנזי העבד בעצמו שהוא
 ועבד־ נרצע עבד בין ההבדל לעבד• המלך את ולהפוך מלך,

 כמו מיליונר להיות רוצת נרצע עבד :זה הוא כי-ימלוך
 איש־עסקים לחיות רוצה עבד־כי-ימלוך ואילו אליהו, שלמה

 עבד- ובין נרצע עבד בין שמשותף מה ממדור. יעקב כמו
 לחם שמבטיח מי בעד מצביעים ששניהם הוא, כי-ימלוך

 לעבד־ יש שימלוך, עד בינתיים, חינם־אין־כסף. שינאת־ערבים
ערבים, יותר שונא הוא אם לו ברור לא :בעיה כי-ימלוך

כדאיניה מפא״ניה

 ביגלל — עצמו את יותר שונא או אשכנזים, יותר שונא או
להחליט. יודע שאינו
 אינם למלוך וגם נרצעים עבדים שאינם אנשים גם יש
 אלא המפא״יניק״כדאיניק, של תוצר אינם הם אבל רוצים,
 שחם יודעים הם שלו. המסננת דרך לחמוק שהצליחו אותם

 כאחד- ומבינים למלוך, ולא להשתחרר רוצים אך עבדים,
 לתת-חינוך. תחליף להיות יכולה אינה ששינאת-ערבים האדם

 והלי־ המפא״יניק-כדאיניק יתחילו מאלה מספיק כשיהיו רק
 והעבד- הנרצע העבד עוד כל בינתיים, לפחוד. כודניק־כדאיניק

הכל-בסיידר-גמור. זה, את זה מקזזים כי-ימלוך

סתם וסובר סובו־חצו
 מפא״יניק-כדאיניק. של תת״ענף הם וסופר־סתם סופר־חצר

איניק ק־פד דני א עדיין ליכו ק ל פי ס פרי- סופרי״חצר ליצור ה סו  ו
 את אוהב הוא מזה, וחוץ תיקווח. יש עדייו אבל סתם,
!בעצם בהם, רע מה מפא״י, סופרי

 בהחלט. הפרטי עניינו חם שמחשבותיו חושב סופר־חצר
 המחשבות ולעזאזל עיניו, לנגד עומדת העם טובת כותב, כשהוא

 שלא מוטב למחשבות עושה כזה שתהליך מה על הפרטיות.
 העם טובת שהרי בשילטון, מי איכפת לא לסופר״חצר לדבר.

 גוש- את לאהוב דורשת העם וטובת לשילטון, מעל עומדת
 שונאי- את ולשנוא אחרות, פרטיות מחשבות כשיש גם אמונים
 תמיד סופר־חצר אחרות. פרטיות מחשבות כשאין גם עצמם,

 המלאכה את אוהב הוא שנאמר, וכמו השילטון, את יגן
השררה. את ואוהב

 שתיאר הדמויות בעיה. האחרון בזמן יש סתם לסופר
 פולקלור עם קריקטורות היו כאילו בספריו סופר־הסתם

 וסופר- הנדהמות, עיניו לנגד לחיות פיתאום התחילו וסלנג
 זאת, לעומת ו״שוק-חכרמל״. ״תת־תרבות״ לחן קורא הסתם

 — חיות היו כאילו בספריו סופר״הסתם שתיאר הדמויות
 — ביכלל היפים והישראלים היפים החיילים היפים, המנהיגים

 נלעגות, לקריקטורות הנדהמות עיניו לנגד פתאום הפכו
 למילחמת-מגן הקריקטורות את לאסוף מנסה וסופר-הסתם

מנייר. בריקדות על אחרונה

 סופר- של העגום למצבו ללעוג סופר-החצר שמח בינתיים
 סופר- של מצבו האבודה. מילחמתו את לקלס ולשים הסתם
 ולעולם עגום, אינו פעם אף עגום, היה לא מעולם החצר

 נגד המילחמות הן שהכיר, היחידות המילחמות היה. לא
העם. טובת בניצחון נגמרו שתמיד הפרטיות, מחשבותיו
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