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א
 - ואיל פרדה פרה, סוס,

 הליל, בחצות התכנסו
 נכבדה, כה להתיעצות

 השאלה, נידונה בה
 באחוזה ליצור כיצד

מפלגה. של ראשון גרעין

 מה, מה, מה, :האיל אמר
 נאה. ולא יפה לא זה

 ערב־רב, פה כאן כלנו
מן ביחד חיים  רב, כה ז
 כה, עד כלל נסינו ולא

לשמו. ראוי ארגון ליצור

 ה, ה, ה, : פרדה אמרה
 לועדה, מציעה אני

 הבהמה, כנם את לכנס
 ובסביבה, באחוזה

 בהרחבה נדון בו
המפלגה. יצירת על

 הי, הי, הי, :הסום אמר
 מעשי... לא וכלל כלל זה

 מפלגה, כאן ניצור כיצד
 מצע... עוד לנו אין אם

 נחוצה, לנו פלטפורמה
מפלגה. גם אין זר, ובלי

 מו, מו, מו, : פרה אמרה
 תשמעו. אל לדבריו

 בתבל, כך נהוג אמנם
 בישראל. כאן לא אך

 מפלגה, זו — חכמה ראשית
המצע. כבר יימצא אז

 הארבעה, התוכחו כה
 : החלטה והחליטו

 החי, כל את לכנס
 ובגיא, בעמק בהר,

 דעות ברוב יוחלט בו
הבהמות. מפלגת יסוד על

ב
 — לילות כמד, ולאחר

 הבהמות עם כל נהר
 5 הראשונה לאספה

 פרסה. מפריסי גירה, מעלי
 טלפיים גם קרניים, בעלי
כנפיס. פו-רשי נוצה, עונדי

 בראש, קופץ זה, ותיש
 ליושב־ראש. מיד נבחר

ו והאווזה  — הלבנה ז
 למזכירה. נבחרה
 נוצתה, את אווזה פרשה
המכתבה. ליד ישבה

 בנשיאות, תיש לו ישב
בחשיבות. קרניו הרים

 הזה העולם
 בא, ערב אך ולמחרת,

 הועידה. המשך נקבע
 ההפרעות, פרצו מיד
 הסיעות, כח באי כי

 נציגות גם להם תבעו
בנשיאות... מקום ואף

 ההצעה, הוכנסה אז
 : בהצבעה ואושרה

 סיעה, וכל קבוצה כל על
 להנהלה. נציג לבחור
 מאד, הנכבד והתיש

כבוד. כנשיא ישמש רק

 : ההנהלה הרכב וזה
 דקה, בהמה ציר — התיש

 הלול, נציג — התרנגול
 הגבול. שומר הוא — הכלב
 העופות כוח בא — האווז

האורוות. כל נציג והסוס

 :הברווזה נעלבה אז
 הנהלה, של מין איזו

 גברים, רק בה שיושבים
 ? לנשים זכר כל בלי

 דעות, ברוב והוחלט
לועדות. גברות לצרף

 ההרצאות תום ועם
 ההחלטות, תור הגיע

 אחד, פה והחליטו
 מאוחד. גוש יצירת על

 הסיעות, של כללי איחוד
הבהמות. במפלגת
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