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חום בצבע ירוק
 הם קטנים, כשהם

 מה אד מגוחכים. נראים
לפתע? כדלים כשהם קורה

 אני דמוקרטיה. פה שיש ״אומרים
 ריקטטורה פה יש שקה הכל אומר:

 אנחנו, רק המיפלגות! כל של מוסווית
 של הירוקים מיפלגת מיפלגת־העם,

 נביא ישראל, עם ושל ארץ־ישראל
 ואני לכאן. הדמוקרטיה את סוף־סוף

 עם דיברתי מדבר. שאני מה יודע
 — טקסי נהגי הרבה עם ברחוב, אנשים
 דיקטטורה!״ פה שיש מסכימים וכולם

 בנענועי־ראש זכה המתלהם הדובר
שומעיו. מצד הסכמה של

 ,50 כבן חולוני גבר פישמן, פינחס
הדמו את לארץ להביא שהחליט

 היינו ״כי השלמה: ארץ־ישראל •
 אלה וכל ומושפל. נרדף עם תמיד

 טונומיה. משא־ומתו, על שמדברים
 הם — צרות מזמינים מיה,1נ1ר

ילדים." רוצחי שפלים, אינטרסנטים
 פה שיבוא ״מחבל מוות: עונש •

 כמו — לשמיים מפתח יקבל לרצוח,
חומייני." אצל שנותנים

לה ״צריו כלכליות: עבירות •
 גאווה. הפכה בארץ הנוכלות חמיר.

 בבורסה לקטסטרופה שהובילו אלה
 צריך שלהם. בווילות יפה עוד.יושבים

מהשילטון!״ אותם לסלק
 ממלכתי: בריאות ביטוח •

 הוא אז — שבת דוחה ״פיקוודנפש
קופת־חולים." גם דוחה
לחילוניים: דתיים בין מאבק •

 המיפלגות של המצאות הכל ״זה
 כולנו בחדר. למדתי אני המושחתות.

 ללכת נוכל שלא למה תורה. אוהבים
 טקסי, לקחת צריך לים בשבתי לים
לקחת מוכנים תמיד לא הנהגים אבל

בשולחן־הנשיאות פישמן מיפלגה יו״ר
חומייני״ אצל כמו ,.מפתחות

השח־מת מיפלגת של מעריצים
אחת ואשה גברים 26

 יירשם השבוע בידיו. נופף קרטיה,
 בתולדותיו. הגדול כתאריך בזיכרונו
 חוכמה ראשית לדרן־. יצא הוא השבוע

 עצמו המליך מידידיו, קומץ אסף הוא
 את וכינס מיפלגה, של כיו״ר עליהם
 הירוקים ״מיפלגת של הייסוד ועידת

הישראלית״.
 הירוק? הצבע את דווקא בחר מדוע

 כך. על תשובה ממנו לקבל היה קשה
 שהיא הארץ הארץ, את אוהבים ״אנחנו

 כל אלינו פנו כן, ומתמיד. מאז שלנו
 מגרמניה בעיקר מהעולם, ירוקים מיני
 קשר שום רוצים לא אנחנו אבל —

 אנחנו שלנו, בעם גאים אנחנו כי איתם!
העם!״ מיפלגת

מבולב סיסמות של מבול בעזרת
 איום, ובתחביר בסיסית בעברית לות,
שלו: המצע עיקרי את פישמן הציג
ה הנימוק אישיות. בחירות •
 בורג. את(יוסף) ״תראו זה: לסעיף יחיד
 ללא הכיסא, על זמן מדי יותר יושב
תועלת.״ וללא טעם

 לאף" — שואלים קודם אותנו.
 האוטובוסים!״) ״גם מהקהל: (קריאה

 את לנו הדביקו ״למה גיזענות: •
 שונאי־ישראל. של המצאה זה זה?

 הזולת.״ את אוהב חם, עם אנחנו
המבול הצירוף השדדמת. אנשי

לאו של סוציאלית, דמגוגיה של בל
 ללא שינאה ושל פרימיטיבית מנות
 והמוסדות המיפלגות לכל גבול

 אינו והמישטר, החברה את המייצגים
 של האמיתי הצבע לספק: מקום מותיר

 גס. חום אלא ירוק, אינו זו מיפלגה
 של בשמן השקוף השימוש גם אופייני

 המתקדמות האירופיות התנועות
 שתי בין והסביבה. החיים איכות להגנת

 הפופולארי השם היה העולם מילחמות
 מיפלגות על מאוד חביב ״סוציאליזם״
רבות. פאשיסטיות
 הסמוך התל־אביבי באולם האווירה
 המיפלגה נוסדה שבו לחוף־הים,

משהו. סוריאליסטית היתה החדשה,
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