
פנס־רחוב שר מונולוג
עצמו הפנס סאת

 כזה. מתבייש אינני רחוב. פנס אני
החש אריסטוקראטי. פנס אני בי ולהיפך,

 פנסים בעורקי. זורם ביותר האציל מל
 הקהל. את מ׳טרתים יותר, פשוטים אהרים,

 מרכז אני יעוד. ממלא אני אני. כן לא
מסמ אני כולו. העולם מרכז לא, הארץ,

ישראל. מדינת של העצמאות את
 למצבת* דומה שאני אמרת? מה

 לזקנה הנה ז ניד־יורק במימי החירות
סנו סתם למאום. תצלח לא היא זאת:
 נם אייפל? מגדל האמריקאים. ככל בית,

 עצמו את חושב עלובה. מתכת חתיכת זו
 •טואל אני גבוה. שהוא מפני מה, יודע למי

 היא העיקר ז קובע זה מה אתכם,
הנשמה...

 מת־ בבוד באיזה למשל. אותי, קחו
 אותי חושבים הם הבריות׳ אלי יחסים

מבי הם שלהם הצרות בל את לאלוהים.
 לי עורכים בחודש פעם לפחות אלי. אים

אשתעמם. שלא בדי טכס,
 קראו ״קסם״ קולנוע. לי היה תחילה

 ופלאקאטים מוסיקה נחמד. די היה זה לו.
 שואל אני אבל יפות. בחורות עם גדולים
 לכן שלא. ודאי ? לי נאה זה האם :אתכם
״כנ לה שקוראים אחרת להקה לי הביאו

 יפות, בל-כך בחורות שם היו לא סת״.
 אבל מדי, צעקנית היתה המוסיקה וגם

 שכמשד אלא הטוב. הרצון הוא העיקר
 אתם אותי. לשעמם הדבר התחיל הזמן

 איזה ועוד הנאומים. אותם תמיד יודעים׳
 כדי בקיצור, איומה. חד־גוניות נאומים,

לי הלהקה את העבירו אותי להרגיז לא
 יותר פנס להם מצאו בודאי רושלים.

פשוט.
 מצחיקים. הם לפעמים אלה, בני־אדם

 להם יש אלי. באים הם קטן דבר בכל
 שהם חושבים אתם מה תאונות־דרכים.

שו רק הם לא. ז לאט יותר יסעו ץ יעשו
ומ כלי-נגינה עם שוטרים כמה לי הים

גדו בתרועה פעמים כמה אותי סובבים
 כנראה. אצלם, דתי טכס מין זהו לה.

לאלוהים. אותי חושבים הם לכם, אמרתי
 עם גמרו רק ההתחלה. רק זאת אבד

 גדול. רע׳ט להם שיש נזכרו התאונות,
או שומעים להיזכר. צויד היה לא בעצם

שהתרו תחשבו ובלילה. ביום היטב, תו
 אבל לשתוק. רק צריכים - פשוטה פה

במ בחיי. עקום, מוח יש אלה לבני־אדם
 רבה ובחגיגיות אלי, באו הם לשתוק קום

 ולא הרועש,' אני כאילו שלט. עלי תלוי
 רצי הם דתי. טכס מין זה גם אולי הם.

 זה לי אבד כענין. שאתערב אותי להשביע
 כד אחר שבועיים, שבוע סבלתי נמאס.
 לשקט בעצמם שידאגו השלט. את זרקתי
שו אני ? להם חושבים הם מה שלהם.

מה? או ז טר
חדש. טקס לי ערכו השקט עם כשגמרו

 את לארץ מחוץ מיוחד באופן הביאו הם
 בוינה, שמת זה שלהם, המנהיג עצמות
 משמר- לי נתנו זה לפני אדי. אותו והביאו

 ושלושה לימיני עמודים שלושה ראש,
 אד־ ,בהמונים אדי באו אחר-כך לשמאלי.

 חרדת־ את לי להוכיח כדי פים־אלפים,
מפני... חרדים שהם הקודש

 התחיל וכבר אחדים, חדשים עברו
 ידעו בני־האדם אבל משעמם. לי להיות

 בשבילי ערבו הם לי. חייבים הם איטר את
 לזה קראו יום־העצמאות עצומה. הגיגה

 גם העצמאות. את המסמל אני שהרי -
 למעמדי. בנאה ירק, מיני בכל אותי רישטו

 מחסום• הקימו לולא ץ חושבים אתם מה
 היו שוטרים עשרות וגייסו מיוחד תיל

 להגיע בדי זה את זה הורגים בני־האדם
 שאני חושבים באמת הם אתם, רואים אלי.

אלוהים...
 מרחרח אתה מה :הכלב שם, אתה הי
 פנס שאני לעצמך, חושב אתה מה ? אצלי

 'מהר, מכאן הסתלק ץ הפנסים בל כמו
 אינך לך. אומר אני הסתלק, ?: שומע אתה
 שד החוצפה ז קדוש פנס שאני רואה

 עלבון גבול. כל עוברת האלה הכלבים
כזה...
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