
מפלסטלינה! תונס

 חיימי שלי, חצרות בל מרוב אחד, יום
 שיכור הייתי אולי או כלות• שיכור
 אולי, או, ז קלות שיכור או ז קלוט
 שי- חייתי לא שבכלל או ז כלוט שיכור

ב אופן, בכל זוכר. לא כבר אני ז קור
 או כלוט שיכור, לא או שיכור עודי

 אשר חיזיון רוחי בעיני ראיתי קלות,
 ז׳אן וחעלמח יחזקאל חנביא חזיונות כל

לעומתו. וכאפס כאין ד׳ארק
 האומח צמרת כל חמחזה: דבר וזח
 בצורת ענק לשולחן מסביב לה ישבה
 מפות על ולפניהם חית, העברית האות
 ומשקאות מאכלות מיני כשלג לבנות
 ובידיהם ויוצאים נכנסים ומלצרים לרוב,

 תיקרובת מיני ועליהם טסים מונפים
השול ליד וסביב-סביב לפה. הבא מכל

להג. ומרבים מדברים כולם חן
 תוקעים אתם בגב סכין ג כהן גאולה

!בגב סכין !שלנו לחיילים
בבטן! אולמרט: אהוד
!בתחת :גולדשטיין פנחס

באשכים! שדון: אריאל
 פטריוט! אני שם־טוב: ויל,טור

 אני ללב״י! תורם אני נלחם! שלי הבן
!בנו נחזור בואו !גדול פטריוט

 בשנה להאריד צריך כהן: גאולה
!הרמטכ״ל כהונת את

!שנים חסש :גולדשטיין פנחס
שנים! עשר אולמרט: אהוד

!בפנים שנה עשרים :ברק השופט
בלום! זוכר לא אני דרורי: האלוף

 שום זוכר לא אני ידון*: אלוף תת־
דבר!

!כלום ידעתי לא אני :שרון אריאל
מפשע! חף אני בגץ: מנחם

!בפנים שגה עשרים :כדל! השופט
ה פ פר פ  קבלו !ארליך בא הנה :גרו

אותו!
 ארליך, שימחה את מקדמות (תשואות־חן

ראש־ד,ממשלה.) ליד מקומו את התופס
 איך שימחה, רבי נו, בגין: ׳מנחם

הלב? איך מרגיש? אתה
הכל תשאל, אל :ארליך שמחה
 הכל בימינו, מודרני זה ככה פלסטיקה.

מפלסטיקה. עושים
 שמו ברגל אצלי דווקא :וכגין .מנחם
מפלטינה! מסמרים

פל פלסטיקה, נו, :ארליך שימחה
חשוב? זה מה טינה,

 ביחד ופלטינה פלסטיקה :בורג יוסף
!פלסטלינה

 שהמדע לזה נגיע עוד :נאמן יובל
ה ארץ־ישראל מפלסטלינה! הכל יעשה
!מפלסטלינה שלמה

!מפלסטלינה פלסטינה :בדרג יוסף
 לא אני פלסטינה? מה תדאי: אבי

כלום! זוכר
המוסד: ראש

!בפנים שנים חמש :ברלן ;השופט
!בגב סכין :כהן גאולה

 פטריוט אני שם־טוב: ויל,טור
גדול!

קונה! אני פישמן: אליעזר
ר: יוסי ג מוכר! אני רי

מגשים! אני הצעיר: השומר
בונה! אני אדרי: רפי
 הפינקס את מחזיר אני שריד: יוסי
!האדום

הכל :ארבלי־אלמוזלינו שושנה
הכל! פינקסים, שטחים, מחזיר! הוא

יח שהוא כמו :אובייקטיבי צופה
 את יחזיר הוא ככה השטחים, את זיר

!הפינקס

 את לו לתלוש צריך שרון: אריאל
!האשכים

 מ- אשכים לו יש ארליך: שימחה
!פלסטיקה
 !מפלטינה :בגין מנחם
 !מפלסטלינה :בורג יוסף
פלס מה פלסטלינה? תדאי: אבי
!מפשע חף אני ? טלינה

 את הרגתי לא !אני גם :כרנס עמום
 חף אני מפה! אותי תוציאו הלר! רחל

מפשע!
 קונה! אני פישמן: אליעזר

 קונה! אני המיזרחי: בנק
!מוכר אני :מושביץ מרק

ל א י ר שרון א

ה שנ ! שו ו מ ל דינו א

 הציוד את מייד למכור ריגר: יוסי
!לפיקניקים

!0.5 הרפס לקנות :פישמן אליעזר
לאח רק אמנם רוזנבלוס: פנינה

 אבל הליברלית, למיפלגה הצטרפתי רונה
ליברלית! הייתי תמיד

אולסי! אולסי! בן־עמי: תמי
ב להישאר רוצה אני גורן: שלמה

לי! תנו בחייכם, לי! תנו רבנות!
 גם נשאר, הוא אם יוסף: עובדיה

נשאר! אני
 אני גם נשארים, הם אם :בורג יוסף
נשאר!

לא? ואם המר: זבולץ

גאולה
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ה מ ד גורן ש
 !המפה כל על בונה אני :אדרי רפי
ת: טל הפ טראגי! לילה זהו ברו
ב מהמפה! ירדנו לצדדאס-קא! סדנו

 אחר-כך אבל !השטחים שאר ובכל ספורט
 המפית! על נשארנו ניצחנו!

 ספיחס! גולן: מנחם
 !שטיחם : קול איציק
 במעל?!-אדומים בונה אני :גולן ■מנחם

 לנו! שייך הכל כי
 !והגדה הרצועה :קול איציל,
 !והגולן גולן מנחם

תר: אברהם  לנו הציע אש״ף ש
!הפסקת־אש
 מטומטם? אמרת, מה פרם: שימעון

בך! תחזור
 !בי חוזר לא אני :שריר אברהם

!ריבה עם לחם לנו הציע שאש״ף אמרתי
פיק לא הם החיים :נבון אופירה

ניק!

כהן:
אולמרט: אהוד

ינה □ בנ ו ל ב ג ז ו ר
 נשאר! בטח אני אז בורג: יוסף

 גם נשאר, בורג אם :משל ירוחם
נשאר! אני

 ? לא ואם :קיסר ישראל
 ? לא איך :משל ירוחם
 אל־על! את למכור קורפו: חיים

 !קונה אני :פישמן אליעזר
 מוכר! אני ריגר: יוסי
 ספקולנטים! כולנו מושכיץ: מרק

 ספקו־ לא אני שם־טוב: ויקטור
 !פטריוט אני !לנט

 מפשע! חף אני שרון: אריאל
 אני! גם אני! גם ברנם: עמוס
 !מייד־ושם כולם לצאת :איתן רפאל

!בפקודה
 ? להיכנס לאן :צה״ל דובר
 העיקר !חשוב לא :איתן רפאל

מצופים! שתצאו
טירור! שנות מאה אותן: רפי

!חמישים
!שלושים

 !בפנים !עשרים :ברק השופט
 אשם! לא אני תדאי: אבי

 כלום! זוכר לא אני דרורי: אמיר
 המוסד: ראש

 אני! גם כגץ: מנחם
ב לדבר נשב אולי חביב: פיליפ

? רצינות
 ברצינות! מדבר אני שמיר: יצחק

 אני תשתוק! אתה שתן: אריאל
 העניינים! את פה מנהל

 !אני גם :ג׳מאייל באשיר
 יא- תשתוק, אתה :ג׳מאייל אמין

 אתה !במקומך אני !מת כבר אתה !אחי
פח!

 פה מת? מי (מתעורר): קו,לק טדי
 ארלוזורובז עם

 סזון! כגץ: מנחם
 !דיר־יאסין פרם: שימעון
 תל־אל־זעתר! שרון: אריאל
 פיתלה! גור: מוטה
 התחמושת! גבעת איתן: רפאל
 ושאתילא! צברה אבן: אבא

 שרות! פינקם בגץ: מנחם
 הפינקם את מחזיר אני שריד: יוסי
!האדום

 קונה! אני פישמן: אליעזר
 !פלטינה תקנה :בגץ מנחם

פלס פלסטיקה! ארליך: שימחה
פלסטיקה! הכל טיקה!
מפלסטלי סוכנות־חלל נאמן: יובל

נה!
רן שלמה  !מפלסטלינה ראשי רב :גו
אל ץ ארי ר  !מפלסטלינה פלאנגות :ש

 מפלסטלינה פלאנגות של שלמה חטיבה
מובוטו! בשביל
 תדאי: אבי

 מפשע! חף
ת אמיר ת  ד

 ברק השופט
 קונה! אני ריגר: יופי

 אני! גם ברנם: עמוס
 !השתוללות איזו :שמיר יצחק

 מש■ פיתאום מה ציפורי: מרדכי
שחיטה! תוללותז

 כשהאווירון :שרץ אתאל
 זה! מה תראו אתם עליכם, יירד

בארונות! תחזרו
 קודש! ארון רוצה אני גורן: שלמה

 !תקבל קדחת :בורג יוסף
 !הרפס :המר זבולון

 !פיש גפילטע :נעים רענן
ש המצאה לי יש :מרידוד יעקב

 בשכונות. הדיור בעיות כל את תפתור
 !דוגמה תן :להט שלמה
מטו !יכול לא אני :מריתר יעקב

 בלוד עכשיו נוחתים מרגלים מלאים סים
 ההמצאה! את לגנוב ומנסים
 רמז! לפחות תן נאמן: יובל
 מפלסטלינה! בתים מריתר: יעקב

 !מפלסטלינה בגב סכין :כהן גאולה
מפלסטלי הרפס :רוזנבלום פנינה

נה!
 מפלסטלינה! רחם תומרקץ: יגאל

 קונה! אני פישמן: אליעזר
 מפלסטלינה! מניות מושביץ: מרק

 פלסטלינה יותר לי יש :להט שלמה
בראש! לך מאשר בעקב

 הכהונה את להאריך :כהן גאולה
 תל-אביב במישסרח תורגמן אברהם של

שנים! בחמש
 עשר! אולמרט: אהוד
 חמישים! גולדשטיין: פנחס

 !טירור שנות מאה !מאה :איתן רפי
 !קונה אני :אלבין מיקי

 איפה מיקי היי, פישמן: אליעזר
עכשיו? עד היית

 ל־ בית־חרושת קניתי אלבין: מיקי
!פלסטלינה

 שותפים? פישמן: אליעזר
 אני! גם הצעיר: השומר
 !אני גם :שפירא אברהם
 יהודי! זה לורינץ: שלמה

 כברז נרצח ארלוזורוב קולל,: טדי
 שמיר יצחק
 המוסד ראש

 !פויה :שרץ אריאל
 סיפלגת רעיון! לי בא וייצמן: עזר

 מפלסטלינה! מרכז
קונה! אני פישמן: אליעזר

אני פלאנגות? איזה

 זוכר! לא אני
בפנים! שנים עשר

באמת
כולכם

סזון!


