
 כזאתי פורארה
 חיבור למפגרי ומורי אחרי

 
 יוחאי לבנו: מאת

 ...תודות מיוחדות ל
 .חתולי ציב וצבי מיאו, צבי ציב, חתולי מיאו

 
 מערכה ראשונה

 ):Iשיר (ולהאוזר היתה פלולה . היה היה האוזר
 הרבה פלולות בעול {

 X2}ולהאוזר יש את כול
 

והפורארה של . והיה היתה ג לליזר פורארה. לייזרוהיה היה ג . והיה היתה להאוזר פורארה
והפלולה של האוזר . אז הפורארה של לייזר עשתה להאוזר פלולה. האוזר עשתה ללייזר פורארה

 .אז לייזר עשה לאלתור של הבאוזר לייזר). BEEW-ZUR(עשתה לפורארה של לייזר ביוזור 
 

והחסה לא עשתה לעודחסה . הוהעודחסה עשתה לחסה פוראר. והיה היו ג חסה ועודחסה
כי .  ג העודחסה היא בס הכל חסהכי אחרי הכל . עודפורארה כי החסה חסה על העודחסה

 . זה שאוכל את החסההואכי !). ' בב . (פיוס" צו", דעות שונות ע אחד, כולנו שוני וכולנו שווי
חברה ישראלית איטית  ל 2000 החברה להגנת הטבע ובחסות ישראל חסותמודעה זו משודרת ב

 ):IIשיר . (יותר
 כי אחרי הכל, חסה חסה על חסה
 בס הכל, ג החסה היא חסה

 ' בב ; צו פיוס; ע אחדדעות שונות, וכולנו שווי, כי כולנו שוני
 רתדשומודעה זו מ. כי הוא זה שאוכל את החסה
  לחברה ישראלית 2000וישראל , בחסות החברה להגנת הטבע

 !תר איטיתהרבה יו
 

אז הבנמירי עשה לציב " מיריב"והציב עשה לבנמירי . והיה היו ג בנמירי ע מעיל ולייר וציב
 !".עילמ"והלייר עשה למעיל . שתי פורארות על הפלולה

 
 .והליאו ההלארה דווקא לא חסו על החסה ואכלו אותה. והיה היו ג צבניל ע ליאו ולארה

 ). מורעלת ג אכלו אותהכמו שעכברי שראו גבינה(
 

 .והיה היו ג חתולי מיאו וצבי ציב שעשו לציב ציב וללייר מיאו
 

חלו אמריקני תמונה של ע הנשיאיו ארמני'ורג'גמנימניוהיה היה ג מעוז ע הרבה מני
 .מהקפיטריה

 
ויאמר לו . הענ שקוד אנוכי רוא: ויאמר לו המיאו? מה אתה רואה: מיאו)יר(אל חתולי' ויאמר ה

 ):IIIשיר . (כי אכ זהו ילד אחולמשקוד ושמו שקוד, היטבת לראות: 'ה
 לכ שמו שטרודל, הילד הוא שטרוד, כ   שמו שקוד, זהו ילד

 לכ שמו שקודל , הילד הוא שקוד, כ   והוא אחולמשקוד
 והרבה מאוד פיודל, הוא ג קצת מאס ישראל    ולגמרי מפיוד

 
אמא : "ויאמר איד צבי. והיה היה ג איד צבי". ירוקה, אמא ירוקה לי"ארה ויאמרו הליאו והל

 !".אכלת פורארה: "ויאמרו לו החתולי והצבי". ירקו אותה, ירוקה לי
 

! איזה דולר: ויאמר לו הצבניל). $( )$: (ויבריקו עיני המעוז כ. והמעוז מצא על הרצפה דולר
 !קוזה ילד עאי: ויע לו הלייר! דולר כל דבר בדולר

ותע !". תיזהרי מהמכבש"ותאמר עליזה לאליזבת . 'עליזה ועליזה ב: והיה היו ג שתי צפרדעי
 ".אני לא מפחדת מהמכפל"לה אליזבת 



 ):IVשיר . (ניה'והיה היה ג ז
 ה'רה'רה'הוי כמה ר
 ה'רה'רה'שיש צר

 ה'רה'רה'ושמה מור
 ה'שלזמר
של ' גר'בהמבור' מאשר' בשר' בה יותר'יש הר' אנ'ר'גר'ורשל הב' גר'נכו שבהמבור,  תגיד
 ?י'קובי לגמר'קות ר'יח והיר'וטב מסר'הר' אנ'ר'גר'של הבור' גר'אבל בהמבור, קינג'גר'הבר
 ה'ני ילד ר'ז, ני'ז

 !חהחהחה! קונה מכונית חדשה'? שיש לו תקר'  מה עושה מיליונר
 ה'רה'רה'הוי כמה ר
 ה'רה'רה'שיש צר

 ה'רה'רה'ושמה מור
 ה'שלזמר

 
דבר ! תכניסו את הראש בחזרה לרכבת: ויאמר לה הכרטיס. ניה נסע ברכבת ע איד צבי'והז

דבר שני הראשי שלכ , ראשו צרי לפתוח את החלונות לפני שמוציאי דרכ את הראש
 !!!תיזהרו מהעמודי ודבר שלישי , אופגדולי מדי בשביל לעבור בכל

 ...דידידיאנחנו לא מפחדי מהעמודי: "ניה והאיד צבי'ו לו הזויענ
רק שלא תהרוג אותי א יוודע לה , )ג השקוד צרי חברה(היתה ג פודלית בש אירנה ה˙והית

 ):Vשיר . (ע מי שמתי אותה כא
I’m Mr. Shkoodel    We are the piudels 
You are a poodel    We are the shtroodels 
- You are a poodel, too   One for me and one for you 

 
 :ותאמר האירנה

 !)לוש(לטולדו בא אלפונסו 
 המלקה, קורנת,  יפהואימו 

 אח זה המל נסתמא באהבה
 )לבבחורה לוקחת קל נסי(את לבו לקחה בשבי 

 |  בת עוורי ושמה פרמוזה
 X3 נית ג לרשו|} שמה' הנאווה, 'פרמוזה, כ

 |  וכשמה כ היא פרמוזה
 )QHקל (וישכח עמה המל את מלכת לבו 

 
 שבע שנות חיי המל
 התייחד ע הפרמוזה

 ויאהב אותה המל
 )והמל לא מבי מה רוצי ממנו"   אטלס כרטא"מתבונני ב(עד כי את ארצו שכח הוא 
 )י מה רוצי ממנומתבונני בספר פסיכולוגיה והמל לא מב(עד כי את נפשר שכח         

 
 אנשיו גמרו אז אומר

CATS חולצה מלוכלכת( לשי לזה הבגד( 
 )והחולצה מלכלכת אותו" אלפונסו"כתוב על הקיר בגדול (שהכתי את ש המל 
 אל משכ העברייה ה

 אז פנו וימצאוה
 על אכסנדרה מהודרת

 ויכוה) עד אז ה הולכי לש על הברכיי(ויקומו 
 !")היי"עושי (יו וכל אשר עמה ש ה

 
צמח חמוד    , )קי"אס(מתאבד סדרתי בש אס קורנבוי , והיה היו ג אסטרונאוט בש יובלה

בש מירי שיודעת בדיוק ) אפילו לטקסט הזה( וילדה מוזרה 2למדי בש אודרי' harmless 'ו 
 ).ש(יופי,)ילישתי מ(נייר מגזרות, חרפ, חרצביש, עכביש, חרצ, פו, שוגר, שו:  מילי10
 

 :1שיר סיו מערכה 
 שמו האוזר,  אלתר' א
  בנמירי ע מעיל' ב
 )שהוא איד צבי הדביל(זה גמל גדול ' ג



 
  טעותכל מה שיאמר , )ניה'קוראי לו ז( דרק ' ד
 יחדיו יוצרות זוג אותיות בלי משמעות'  וו ' ה
 
 חדיבו

 )ביתאל, ביתאל(בני השש ובני השבע 
 )ביתאל, ביתאל(ניה 'כמי יותר מזח

 )בית, אל, אל(ועומדות אז על הראש 
 )בית, צדי(דמויות עשרי ושלוש 

 
 )קוראי לו ציב( זיו ' ז
  חתולי המילל' ח
 שתיה יחדיו טייס ושמו יובל הראל'  יו ' ט
 
  ברורה מאודLOOPזה פרדוקס ויש בו (אי כלו ' כב
 ...) א יש ג עודי הצב( לאו וג לארה ל
 
 חדיבו

 )ביתאל, ביתאל(בני השש ובני השבע 
 )ביתאל, ביתאל(ניה 'חכמי יותר מז

 )בית, אל, אל(ועומדות אז על הראש 
 )בית, צדי(דמויות עשרי ושלוש 

 
 מעוז ג נכנס פה גוד; ע מגזרת, היא מירי' מ
 יוד נכה שכלי כמו שקודל שהוא דוג וג די פ' נ
 
 ש תמיד קורה" פורארה", )התחו של לייזר( ספורט ' ס

 )לה קורא" מסטיק "באוזר (העודחסה '  עוב 
 
 חדיבו

 )ביתאל, ביתאל(בני השש ובני השבע 
 )ביתאל, ביתאל(ניה 'חכמי יותר מז

 )בית, אל, אל(ועומדות אז על הראש 
 )בית, צדי(דמויות עשרי ושלוש 

 
 לצפרדעי" פלא"וה) זו אירנה(ודל היא פ' פ
 טעי" 2אודרי " צבי או צבניל לה ה ' צ
 
 הוא קורבוי אס' ק
 רק לייר אחרו'  רו 

 סיימנו את האותיות
 )מלבד השתיי בפזמו(

 
 חדיבו

 )ביתאל, ביתאל(בני השש ובני השבע 
 )ביתאל, ביתאל(ניה 'חכמי יותר מז

 ! ?איפה שי ואיפה תו? יו מה צרי לבוא עכש
 )שאלה טובה(

 
 
 
 
 
 
 

 מערכה שנייה



 : אקוואריו Iסצנה 
 !הצילו): בריצת אמוק (2אודרי
 ?מה יש: ליאו
 !סימור רוד אחרי: 2אודרי
 !?פורארה הזהאתה מפחד מהב: לארה
 "”Suddenly Simorלא שמעת אותו שר : 2אודרי

 ):Iשיר (
Suddenly Simor Singing besides you 
Suddenly Simor Causing you pain 
Suddenly Simor With Terrible Si-inging 

 !זו הפרת זכויות יוצרי:מיכל מלב ודנה
Frying your ears And drives you insane 

 !הנה ציפור! סתכל לש, '2אודרי): מלקק את השפתיי(צבי 
 !'אוו! ?ב כמה אתה חושב שאני: 2אודרי

 )יס בעלה הימניליאו נת ב(
 .אבל לפי קצב הקליטה הייתי מהמר על מאה, 3מנטלית ב : אירנה
לפי קצב הקליטה של אפשר לחשוב שאת ? פודלית זקנה בת מיליו, מי שאל אות בכלל: 2אודרי

 !באמת, סורי, סורי! אוו! איי! 'אוו. בכלל צב 
 )2צבי ליאו ולארה לוקחי ביסי גדולי מהאודרי(

 ?י לכ משהו יותר טוב לאכולא: חתולי
 )שולחת מבט לעבר החסה שאומר הכל(? כמו חסה למשל: לארה

 .כמו עכבר למשל,  לאחתולי ; )החסה צורחת ונמלטת מהר ככל שחסה יכולה(
 ?אי בכלל אפשר לאכול עכבר! איכס: צבי

 ):IIשיר (
 או במיקרו מחומ, עכבר מאודה

 אפוי או כ סת, מטוג, מבושל
 קשה וג ר, רופ או ממרחע סי

 ?כיצד לאכול עכבר? כיצד לאכול עכבר
 

 בסיר הלח נשי עכברי
 יק מפשירי' ואז בצאו נקפיא אות בפריזר 

 ,צלוי או שלוק או שרו אחושלוק
 כי אנחנו חכמי, או על גריל הפחמי  על גריל הגחלי כמו כל החתולי
 ,שלא תספיק להרבה חתוליעל סעודה   ויודעי שלא כדאי לבזבז גחלי

 ?כיצד לאכול עכבר? כיצד לאכול עכבר
 

 :וא העכבר במקרה הוא לב
 ?אולי נאכל אותו מעוש

 על מנגל כמו צביקה הדר ואז אהיה כה מאושר
 ?כיצד לאכול עכבר?  כיצד לאכול עכבראבל 

 
 בתור מי בדיחה, לשחק איתו קצת קוד

 ?או ישר להתחיל בארוחה
 ,)א הוא עכברוש(   ראש לאכול קוד ה

 ואולי נזמי משלוח   אולי לדחו לפה בכח
 ?כיצד לאכול עכבר? כיצד כבר לאכול עכבר

 
 !חסה! חסה! חסה!עכבר יותר טעי, לא, לא!חסה!עכבר): קרב ממנו יוצאות מדי פע ידי צב וחתולכדור של עש(

 
 ?מעניי מה זה העש המוזר הזה: צבי

 .לא יודע: חתולי
 ? אולי זה חסה:צבי
 יא צב, סתו כבר: כול
 !צבי, יופי: מירי

 יא צב, סתו כבר): למירי(כול 
 מכו גמילה מאלתור: II סצנה 
 .אני טל ואני ילד מאלתר. שלו: באוזר
 .אני דניאל ואני ילד מאלתר. שלו: בנמירי
 ?זה לא שומרי משקל, רגע: איד
 !יבי. סליחה, טוב. טעינו בכתובת, אוי: ניה'ז

 ?ג אתה פה, האוזר, מה! להתראות כול: איד



 .הייתי עונה ל אבל אני מנסה להיגמל מזה: האוזר
 !תחזיר לי את המעיל! יה רומני, היי: בנמירי
 !תחזיר אותי, כ: מעיל

 )כלדברבדולר! איזה מעיל זה: צבניל(
 .ביי. סליחה, טוב? זה לא הטישו שלי, אוי: ניה'ז

 .אני לא לובש את זה. השתמש בוהוא כבר , איכס: דניאל
 !תורידו ממני את הרפש הקדמוני הירוק הזה: מעיל
 .שלו אני זיו ואני ילד מאלתר: ציב

 ?מה השעה? איזה יו היו? איפה אני? הספרפספסתי את בית, אוי? מה הול פה? אה: יובלה
 .אני ליר ואני ילד מאלתר, שלו, טוב! קואיזה ילד ע: לייר
 .ולייר באמת ילד מאלתר, אני שי, לוש: מעוז
 . אני בחיי לא יגמל מזה? מה הטע, אה: אסקי

 ).כאילו שאני עאלק אפסיק לאלתר: האוזר(
 .אני הול לרופא השיניי, שלו, טוב: אסקי
 ? כוכב זהאיזה? מאיפה בא כח המשיכה בכוכב הזה? למה אני לובש את זה? מי אני, רגע: יובלה
 !דניאל זרק עלי את המעיל ע הריר הירוק הזה! איכס! יא ב מירי, איכס ד עאיזה יל: לייר

 .הוא התחיל ע זה: בנמירי
 .אני אס ואני פודל מאלתר. שלו: שקוד
 .גוד משלכ בכלל כל מה שאני לובש יותר ורי . ויש לי משקפיי ורי גוד. אני ניל ואני ילד מאלתר. שלו: צבניל
 ?יזה נעליי דרק יש לסתכל א, 'עאלק: לייר

 .)ריבוק: אליזבת? ריבוק: עליזה(
 .לפחות לא נעליי כמו של שלוש בעשר: צבניל
 ?קולמה אני צרי שלוש נעליי יא ילד ע: לייר

 )IIשיר סיו מערכה (
 ,אל תפחד, אז אל תפחד     א אתה רוצה להיות קצת מיוחד

  אלתור בידבוא לכא ע     אתה לא לבד, אל תפחד, אז אל
 ,בוא מהר, תצטר      ואנו נשארי, כי תמיד היינו

 תיכנס ותאלתר      ילדי עקומי ומאלתרי
 

 staying bawrar, staying bawzarכל היו בכל שעה בכל דקה בכל שניה 
 staying bawrar, staying bawzarכל היו בכל שעה בכל דקה בכל שניה 

Staying Bawrar 
 

 ושמי,  מאלתרג אניבאוזר 
 אני, כ אני מאלתרבאוזר 
  לא יכול להפסיקהאוזר

 לאלתר כל רגע
 
 ווי ווי ווי, ווי

 א יתפסו אותי
 ווי עלי, אז ווי

 כי אני לא מדבר
 לא מספר'בדיחות אנ

 מאלתראני סת כל היו 
This is Hawzer. Put your hands in the air and listen to all my beew-zurs 

 לה פואנטה אי    בדיחותאני אוהב 
 ולא מצחיק ג כ    העוק מטופש

 לא מצחיק ג כ, כ
 
 יש לי אלתור מפגר, יש ישישישיש
 כי אני מאלתר, יש לי, כ ישישישיש
 אני יכולתי אותו לספר אהאהאהאה
ד יותר אהאהאהאה  אבל לחיות חשוב ע

 
 ,קוראי לי בשכונה רק באוזר, באוזר
 ,אני גלמוד,  עזרהאני צרי

 !אנא, עזרו לי, אני זקוק לרחמי
 האלתורי שלי זה עסק ביש, כ אני יודע

 אז אל תהיה אדיש
 למאלתר תנו יד, למאלתר תנו יד, תנו למאלתר

 !ל מ אל תר   תנו   יד

 
 
 
 
 

 מערכה שלישית



  תכנית ארוח למשוגעי וחסרי תקווה Iסצנה 
למה הפלולה ? רוצי אלתור לדוגמא. אני מאלתר חסר תקווהאני האוזר ו. שלו לכולכ: האוזר

 ).מנסה נואשות להשתחרר מהסלוטייפ שהמנחה ש לו על הפה...!!! (חצתה את הכב 
אני הול לשי על , עזבו. אפשר לחשוב יצא לי מזה משהו? מה אני בכלל עושה פה, אה: י"אסק

 .2עצמי כמה תבליני ולשבת כמה צעדי קרוב מדי לאודרי 
 !שו: מירי
 !?: מנחה
 !שוגר: מירי
 ?למה את חושבת שהיא התכוונה בזה: מנחה
 !ארבע: סיביל

 )מירי וסיביל פותחות בדיו פילוסופי בשפת המשותפת ונראות שה מאוד נהנות(
 ?למה את מסתכלי עלי? איפה הילקוט שלי? לא נעלמו כל השולחנות, רגע: יובלה

 !)קו איזה ילד ע:קול בלתי מזוהה מתו הקהל(
 ?מתי עשית ניתוח פלסטי? מה אתה מחזיק מיקרופו? למה התלבשת ככה, המורה: יובלה

 )Iשיר : (סטנלי סטיופיד
 רק בער ב עשרי, כשעוד צעיר הייתי

 נשאתי לי אשה בגיל יותר מארבעי
 הייתה לה בת יפהפיה מנישואי קודמי

 כ כמעט כבר בת עשריוהבת שלה הייתה ג
 

 אבי חיפש לו בחורה, הורי אז התגרשו
 : מצא לו צעירהוהוא זק קצת מלוכל 

 נשא הוא לאשה את הבת של אשתי
 כ שעכשיו אבי בעצ בעל של בתי

 
 )וזה נורא חבל(אבי הוא חותני עכשיו 

 כי הוא נשא לו צעירה שהיא הבת שלי בכלל
 היא לא רק בת אלא ג א, א כ, הבת שלי

 וזר אשר אותי די מקומוזה דבר מאוד מ
 

 אשתי הייתה בהריו ואז ילדה את בני
 )כ אמישהיא ג(אח לבת שלי שהוא חצי

 וזה הורג אותי) מהא( דודי הוא אז בני 
 לה שלי'אלא ג אח של אמא, שכ הוא לא רק ב

 
 לדוד מצד הא ולה עצמה אות הורי

 :לכ האמא של דודי היא סבתי וזה מדהי
 אז היא ג סבתי,  אשתיאמו , ניהדוד הוא ב
 לה שלי'אשתי בעצ סבתא: ומכא יוצא

 
 ,אני נשוי לסבתי ולנו ילדי

 ילדי ה ילדיה ויש לנו נכדי
 מכא שנכדיה ה ג הנכדי שלי

 סבא של עצמיוא אשתי היא סבתי אז אני 
 

 סבא של עצמי, סבא של עצמי
 זה נשמע בדיוני

 א אי זה פרי דמיוני
 עצמיסבא של 

 
מנסה נואשות להשתחרר מהסלוטייפ שהמנחה ש לו ...!!! (איפה ה? באיזה שפה הוא שר: יובלה
 ).זאת למרות שהמנחה כבר התעל ולא ש לו שו סלוטייפ; על הפה

 !קואיזה ילד ע: לייר בלתי מזוהה מתו הקהל
 
 
 

 : תערוכת חיות אקזוטיות IIסצנה 



! הזהרו שלא להתקרב לכלוב. 2אודרי, צמח הנדיר שלנוובכלוב הזה אנו שומרי את ה...
שלושת . רגל ע ורטייה, האחרוני שעשו זאת ונותרו בחיי ה עכשיו ע וו במקו יד 
 .הפכו לשודדי י 

זאת משו . שימו לב למרחק בי החתול לכלוב הפודלי. בכלוב הזה אנו שומרי את החתול
הביטו וראו מה קורה כאשר מקרבי . נפשית של החיותמעונייני לשמור על שפיות ה שאנו 

 :את הכלובי 
 !דוגי, תאכלו פורארה: חתולי
 .יש לי קשרי ע הזאבי, תיזהר על הזנב של יה קט: שקוד
טלפו אחד ותשכח מהתסרוקת . טיגרסי ה ממשפחת החתוליי, תסתכל מאחוריי: חתולי

 .הזאת של 
 ?נכו,  תת לטיסרסי האלה לטרו אותיאתה לא, ה שלי'שקודיל: אירנה

זה הזמ להזכיר שבחנות המזכרות שלנו . נרחיק עכשיו את הכלובי זה מזה, כדי למנוע תביעות...
 .נית לרכוש אקומול תמורת סכו צנוע של חמש מאות שקלי חדשי בלבד 

 ).כלדברבדולרתרופה ! חמש מאות שקל עבור אקומול, יא אללה: קול בלתי מזוהה מהמבקרי(
הביטו מה . זהו אחד היצורי המוזרי ביותר, ללא ספק.  עכשיו התבוננו בכלוב של הדניאל

 ) מעיל שלושבעשרצבנילל בלתי מזוהה מהמבקרי : (קורה כאשר לוקחי לו את המעיל 
 !תחזיר את המעיל שלי! יה רומני, היי: בנמירי

ראו .  אותו מנסה לשווא לנפ את זכוכית המגראו.  ראו כיצד הדניאל מטפס בחימה על הכלוב
כיצד הוא מתעל מהזר החשמלי המועבר דרכו כאשר הוא נוגע בה במאמציו להשיג  
 .את מעילו בחזרה 

 )!מעיל! תחזיר לי את המעיל שלי! היי: שאגות מאחור. ( בואו נתקד
 !דניאל, דניאל! תחזיר לי את הדניאל שלי! היי: מעיל

 ! מעיל,מעיל: בנמירי
 ):IIשיר (

 לקחו לי את המעיל שלי      היה לי פע מעיל יפה
 רומני אותו גנב לי      וקראתי לו מעילוש
 :ע כל מחשבה אשאל      ואותו כל יו לבשתי

 ?היכ אתה, מעילי     ?מעילי, היכ אתה: אני שואל
 2 המכיל בעיקר אודריהצבי מואכלי בתפריט מגוו, כפי שאת רואי.  הגענו לכלוב הצבי

 .וחסה 
תכניס ! אתה ע השיריו, הי! תוריד אותי כבר, הי! אותי לא יאכילו לשו צב! אני מוחה: חסה

 !הצילו! אל תגע בי! תתרחק! אמרתי ל משהו, הי! את הלשו של מיד בחזרה פנימה 
לעומת , צבי. סהליאו ולארה כבר התחילו לאכול את הח, הנה.  ראו כיצד הצבי מגיבי לחסה

 .ראו אותו דופק את ראשו שוב ושוב בזכוכית האקוואריו. צב מעט מוגבל, זאת 
וצבי ', ר'גילה מהמקר'קית ר'ק חסה דר'י ולא ר'ק אודר'וצה ר'ה ר'מה א לאר, גע'ק ר'ר: ניה'ז

 ?וטב'וקי ע ר'קות יר'ק חסה ויר'וצה ר'ר 
ונתקרב לשני הכלובי , וב ויוצג בתערוכה נתעל מהמבקר הזה שבקרוב יוכנס ג הוא לכל

 .האחרוני 
ה משדרי את כל ערוצי הספורט . הביטו על מכשירי הטלוויזיה שבכלוב.  זהו הכלוב של הציב

ראו כיצד הציב מהמר על כל הקבוצות המפסידות בכל אחד מענפי הספורט . שבעול 
 .שהומצאו אי פע 

 .הוא הכלוב של איד צבי, מו משולששהושאל ממצרי ונראה כ,  הכלוב הזה
 )'אני לא מפחדת מאיד צוו: אליזבת! איד צבי ידרו עליי! תיזהרי: עליזה(
 ):3שיר סיו מערכה (

 
 יש מידות שיש רק לו   ,יש איד גדול מהחיי

 אוכל הוא ג סלעי קשי    ,ע שני ראשי
 הארוחה שלו     והעול 

 לאנשי איד צבי הוא היסטריה  ימפריהנייאי איד צבי הוא א'לז
 הוא כולו ב פורארה   

 
 את נפשותנו    הצל נא ממנו

 א רק תוכל   
 נגמורה כולנו    אחרת עוד אנו

 כמה שהוא אכל   
 

 !איד    ...אוכל  ...אוכל   ...אוכל
 
 
 



 מערכה רביעית
  שיעור ספורט לצבי Iסצנה 
א תצליח לרדת בעוד שלוש שניות ולהגיע ! עשרה שניותמששיפרת את הזמ של בח, צבי: לייזר

 !בריצת אלפיי' מצטיי'לשתיי וחצי דקות תקבל 
 ):Iשיר . (תמיד רציתי להיות הצב המהיר ביותר שר אלפיי סנטימטר! יש: צבי
 :ליאו ולארה     :צבי

 !GET REAL  אבל יודע לרו  אני צב
 !GET REAL  אני אוכל קצת חסה וש פיצו

 !GET REAL  וחסה אוכל משנס שיריו
 ובאוזני שורקת רוח כשאני זוחל

 
 .תביא לי קצת חסה ואני ארו ל אלפיי סנטימטר תו שתיי עשר? נראה ל הכי מהיר: לאו
 .בחלו: צבי
 ?רוצה להתערב: לאו
 ?בסדר, בואו נשאיר את זה כשאלה עקרונית: חסה
 .שה שתי דקות בשתיי עשרתביא קצת אודרי ואני ג עו: לארה
 .אתה יודע, אני לא צב באמת? אני באמת צרי להיות פה: צבניל
 .זה לא מה שאומרות התוצאות של: ציב
 ?2איפה באמת אודרי: צבי

 ...יש לי איזה ישיבה דחופה... אני חייב לרו, תסלחו לי! אני מאחר! אוי): מחוויר לפתע(לייזר 
 

 )ארהדור כ אתאכל נ(ה "ישיבה סודית של נכ: IIסצנה 
 )Alone in the darkמוסיקת רקע מתו (

עשרה ה השתיי"בזאת נפתחת ישיבת נכ). נמצא(? 2אודרי). נמצא(? איד). נמצא(? ניה'ז: עקיבא
 .נקודה שבע שלוש שתיי 

זאת הישיבה האחרונה לפני שאנחנו מתחילי בפעולה הראשונה שלנו לקראת אכילת : איד
 :ה נגדיר את מטרות ההתקפה הראשונהתחיל. העול 
 .ליאו ולארה, צבניל, ציב, אני מציע לאכול את צבי. בשר צבי הוא בשר מאוד טוב: לייזר
 !אני בעד: 2אודרי

' מאשר' בקר' בשר' בה יותר'קינג כי יש בו הר' גר'בבר' גר'אני מציע שנאכל המבור: ניה'ז
 !י'קובי לגמר'קות ר'יח והיר'וטב מסר'הר' נא'ר' גר'ובבור', אנ'ר' גר'בבור' גר'בהמבור 

באיזה שפה אני ? מה אני עושה פה, רגע: קול של אלמוני שנכנס לפתע מבעד למחסומי הלייזר
מנסה ... (אי? למה אני מוציא קולות משוני וחסרי משמעות כאלה מפי? מדבר עכשיו 
ניה הוא אידיוט 'ת שזזאת למרו; ניה ש לו על הפה'נואשות להשתחרר מנייר הדבק שז 
 ).וש את נייר הדבק על הצד הלא נכו 
 .'אני מציע לאכול את עליזה ועליזה ב. בשר צפרדעי הוא בשר מאוד טוב: לייזר
אני מציע להסתפק באוכל מהקפיטריה של ! בשו פני לא תאכל א אחד מהקרובי שלי: איד

 .מעוז 
 .ציע לאכול את השקוד ואת אירנהאני מ. בשר פודלי הוא בשר מאוד טוב: לייזר

 ?אי לכ משהו קטלני יותר:  מחסומי הלייזרדרקול של אלמוני שנכנס לפתע בכוונה 
 .אני מציע לאכול את חתולי. בשר חתולי הוא בשר מאוד טוב: לייזר
 !להתחבא. מישהו הפעיל כרגע את חייש התנועה שלנו. נורה אדומה! זהירות: עקיבא
 ?אולי מישהו ראה את המעיל שלי? יש כא מישהו? סליחה: בנמירי
 !י'אתה לובש אותי יה ב מיר: מעיל

 !ביי. סליחה, אוי: בנמירי
 .זה היה קרוב) יוצא מאחורי הדינוזאור: (עקיבא

 .וק'יר' יר'ד לי ר'עדתי ויר'וב פחד ר'מר. א'וב נור'קר) אוכל את דרכו החוצה מהדינוזאור: (ניה'ז
 !לא פחדתי בכלל. לי היה המחבוא הכי טוב) ת העיניימפסיק לכסות א: (איד
בשר ? אולי בעצ נסתפק באוכל צמחוני) בגלגול אקרובטי'  מ5יורד מהצינור בגובה : (לייזר

 ...צמחי הוא בשר מאוד 
 !שלא תחשוב על זה אפילו) יוצא מתו העצי: (2אודרי
 ?י אני מדבר ע סלוטייפ על הפהא? מה היה היצור המוזר הזה? מזה מעיל) לא התחבא: (יובלה
אני הול ללייר . הלייזר שלכ לא שווה כלו ואת פחדני, טוב) ג לא התחבא: (י"אסק

 .לקרוא לו מעוז ואסנת 
 ?אולי ראית בפני את פו, אס, הי: מירי

 :II)שיר (
My life I spend reading ‘Sifrei-Kishoof’ 
And call evrybody ‘Poots’, ‘Shooger’ Or ‘Shoof’ 



Watch swimming ‘Tsafdoor’s or ‘Chartsaf’s which have wings 
These are just a few of my favorate things! 
    When the shkood bites, When the bee stings, 
    And thinking good’s in vain, 
    I say ‘Chartsabish’ or ‘Charpats’ or ‘Chartsaf’ 
    And everyone screams in pain 

 ?במה כבר חטאתי שמגיע לי למות בצפרניי המירי! רק לא ככה, אלוהי, לא: י"אסק
 ?אמרת ציפרניי? מה אתה עושה כא! י"אסק, היי: חתולי
 .ישר לבזוקה, ווי איזה אילתור: האוזר
 .שי את הכובע על האר ותספר אות יתנו ל כס, כאילו האלתורי של יותר טובי: חתולי
 ?את חושבי שחו מהאסטרו והמתאבד מישהו ראה אותנו. י שנחשפנונראה ל: עקיבא
 !הסתתרתי הכי טוב. אותי בטוח שלא: איד

כ היא הייתה כל. הגבינה מאה אחוז הזה מזכיר לי חיה מהכוכב שממנו באתי: 2אודרי
 .מטומטמת שהיא חשבה שא מישהו לא רואה אותה אז ג היא לא רואה אותו 

) )C (מדרי הטרמפיסט לגלקסיה: ל שמורות לדוגלס אדאמס בספרו" על המשפט הנכל הזכויות.( 
 !מתחפפי מכא עכשיו, יאללה. לא ניקח עוד סיכוני: עקיבא

 ): הצדעה לסמדר שיר IIשיר סיו מערכה (
 
 )אנשי טובי(

 אנשי שמני באמצע הדר   תסתכלו סביב, תפקחו את העיניי
 אנשי שמני מאוד   .ות אביבפה וש כרי או שניי ופיר

 אנשי שמני באמצע הדר   יש לחמניות, ליד הטוסטר, במטבח
 .הגישו עוד: ה אומרי   .אז תתחילו כבר למרוח עליה ריבות

 
 )תנו לי רוקנרול(

 עברו כבר שתי דקות ולא אכלתי שו דבר
 לא פיצה ולא ארטיק ואני ממש נשבר

 הבט מקרקרת והפה שלי יבש
 וכל ואי מי ואני כבר מתייבשאי א

 
 תנו לי לאכול, תנו לי
 תנו לי קצת לזלול, תנו לי

 לא רוצה לצו כי
 אני כבר לא יכול
 תנו לי ואבלע הכל

 
 )עוגה עוגה(

 עוגה, עוגה, עוגה
 למקרר נחוגה

 נרוק את תכולתו
 .עד אשר קצו יבוא

 
 כואבת לי הבט
 כואבת לי מאוד

 בט'וארפא ת
 .רק א אוכל עוד

 
 )ת לי(

 .ת לי ג קצת שוקולד ת לי במבה ת לי ביסלי
 .ת עוגה ע מרמלד ות בזוקה ת לי זיפ
 לא משנה מה שהיה
 .נאכל את זה מה שיהיה

 ג א לא טעי
 ג ע תולעי

 .ת לי עוד קצת תופיני
 
 
 
 
 



 מערכה חמישית
 )וטודריאל כפה למכניסי וורגי ה(ט " א" ישיבה סודית של הול Iסצנה 
 ?יש חדשות: צבי
הרגשתי שהבנמירי מסתיר משהו אז לקחתי לו את המעיל ולא החזרתי לו אותו עד שהוא : ליאו

 .ה בקואורדינטות הרשומות לפניכ"לא גילה לי אודות פעילות החשודה כפגישת נכ 
 ?ה"למה הוא חשד שזו פגישה של נכ: צבי
ניה או עקיבא וג 'דינוזאור שנראה כמו ז, 2יהיה ש עצי גדול שנראה מתאי לאודר: ליאו

 .איד צבי היה ש וכיסה את העיניי 
 .ניה נמצא ש'כ גיליתי שאכ זכמו. י קרני ליזר"בדקתי את המקו וגיליתי שהוא מוג ע: לארה
 ?ראית אותו: צבי

 .חופשיקרני הליזר היו מקבילות זו לזו ונית היה לעבור חופשי: לארה
 .עו משכנעזה טי: צבי
 .2תמורת הבטחה לא לאכול אותה לפני שנגמור ע האודרי, גייסתי  לשורותינו את החסה: ציב

י בה לייזר "הפודלי והחתול ע הקלטות שהשגתי מאסק, אני גייסתי את הצפרדעי: צבניל
 .מודיע שהוא יאכל אות 

 ?י אלינו"אי צירפת את אסק: צבי
 .צרטי של מיכל מלב ודנהנתתי לו מנוי שנתי לקונ: צבניל
 .כדי שאני אחזיר לו את המעיל, ג הבנמירי איתנו: ליאו
 ?מתי באמת תחזיר אותי: מעיל
 !עיליא מ, סתו: ציב
 ?חו מלאמת את החשדות של הבנמירי עשית משהו, לארה: צבי

 .צירפתי את האוזר תמורת קלטת וידאו ע האלתורי של לייר: לארה
 ? איתנו או נגדנובאיזה צד הוא ? באמתמה ע לייר : צבי
 .אמרתי לו שאיד קרא לו מעוז. זה היה קל: ציב
 ?ומעוז: צבי
 .איתנו תמורת מטבע נוצ של חמש אגורות: ליאו
ניסיתי לשכנע את מירי ויובלה להצטר אלינו אבל כל הנסיונות לתקשר אית עלו בתוהו : לארה

 .יתוג חשתי שאני מסכנת את שפיותי הנפש 
 ):Iשיר (

 ה'צבי הנינג, צבי, צב
 ה'צבי הנינג, צבי, צב
 !ה'צבי הנינג, צבי, צב

 גיבורי מורעבי ירוקי
 מה מפחדי כל הדרקי

 ה הירוקי'כי צבי הנינג
 ! דפוקילגמריבשכל ה קצת 

!Cawabonga 
 ניה האידיוט פוער את פיו'ז

 !"ציב"ליאו ולארה צורחי עליו 
 )שאי(כל ש'צבי משגע לו ת

 !כאיד ולייזר ג, 2ל לאודרי"וכנ
!Cawabonga 

 ה'צבי הנינג, צבי, צב
 ה'צבי הנינג, צבי, צב
 !ה'צבי הנינג, צבי, צב

 צבי הוא המנהיג הגאו
 ציב וליאו, לארה, וסגניו ה צבניל

 ה"ה יחדיו יילחמו בחבורת נכ
 )!כי הוא הכי דוחה(ניה 'ובמיוחד בז

!Cawabonga 
 
 ?בע צלעות'יש אר יבוע'מה א לר? ה'עשריבוע זה שש'בע בר' שאר'מי אמר! גע'ק ר'ר:) מרוחקקול (

 !כול להכנס לשיריו. ניה מתקרב'ז! שקט: צבי
ניה יבי שא יש שיריונות איפשהו אז אלה בטח 'אפילו ז, חוצמזה! אבל לי אי שיריו: צבניל

 ! בעשררעיו שלוש? מה הרעיו בלהתחבא בשיריו. צבי 
 הקפיטריה של מעוז: IIסצנה 
 ?מה אתה רוצה לקנות, איד, כ: מעוז
 ?כמה עולה סוכריה על מקל. יש לי רק חמישי שקל: איד

 !חמישי שקל): $$במבט (מעוז 



 ?בסדר, אני אחזיר ל מחר מיליו, אני חייב ל חמישי) לוקח שתי סוכריות: (איד
 !עוד מני!  מני):$$במבט (מעוז 
 ?את מנסה לפלח לנו קרטיב? מה את עושה, איילת: רליי

התכוונתי לשל עבורו וחו מזה הוא , בחיי שלי לא נגעתי בקרטיב הזה! איזה שקר: איילת
 ?רואה שאתה סת משקר. היה נגוס כבר כשהגעתי 

 !רד ממני יה חתול משוגע: קונה אומלל
 !כזאתי פורארה, הפוראר, פורארה! עשיתי ל פורארה, אה! פורארה: חתולי

 !הצילו): ר החוצה(קונה אומלל 
 ...פורארה, פורארה !באותו יו שתי פורארות עשיתי ל, אה! פורארה): אחריו(חתולי 

הוא התכוו לקנות מסטיק והייתי מרוויח ממנו ! צא מכא) ע ד בעיניי: (מעוז
 !ווהההה... כול שלי !כול שלי, שלושי אגורות! שלושי אגורות

 ):IIשיר (
 !א יש ל שלושי אגורות יש ל שלושי אגורות יש ל הכל

 אפס נקבות    אי ל חובות
 שכל אחד מכיר    לישו בג העיר

 )מדי(ומכנסיי רחבות , אי קארל קנאי, L.A. Gearאי 
 

 ושוב כול חושבות שאתה לא שווה  וו.מ.או ב, ויש ל מרצדס צעצוע
 ופתאו כול מצביעי עלי ומתחילי לצחוק   רחוקומס' ושלט שלושי אינ

 
 ,תמונה של סנדי בר, כל מה שתבקש, 66קולה שנת , שאריות קאוויאר, מי ממיני בר, ושלושי אגורות זה נייר

 
 ,יו ארמני'ורג'תמונה של הנשיא ע ג, מנימנימני

 
 ופרה שלא נגעו בה   בחיריה סופשבוע
 יות כמו בקובהעש סיגר   כל מפת אפגניסט

 
 אפס חיוכי   ,Pigi-Bankלקוח של ה 

 כיסי מנופחי   חובות מגולגלי עושי
 יש קשרי חובקי עול    לוול אסטוריה

 !ימותו כל הקנאי כול   ,מיקרונזיי אקספרס
 

 Cashה לבקש את    כי העול הזה גור לי
 Cashלבקש את ה    בשביל לחיות אני צרי

 ?תגידו מה לעשות   ,Cashלבקש את ה 
 !עושי שלושי אגורות  מוכרי זבלי בקפיטריה

 
 .סוגרי, מעוז, יאללה: שקוד
 !אבל עוד לא הרווחתי היו אפילו מיליו שקל? מה זאת אומרת סוגרי: מעוז
 .)ג לא שקל. (בכל החיי של לא הרווחת מיליו שקל, לא נורא מעוז: שקוד
 !עשרה בלילה שתייאבל אנחנו פתוחי עד: מעוז
 .עשרה וחמישהעכשיו שתיי, זהו בדיוק: שקוד
 ! ימי בשנה365, אבל אנחנו עובדי שבעה ימי בשבוע: מעוז
 .366 אבל אנחנו בשנה מעוברת והיו היו ה : שקוד
 ! בדצמבר31 היו לא ה , חוצמזה! חשבתי שרק שנת אלפיי תהיה שנה מעוברת: מעוז
 ?וגריס. כ לירטה: שקוד
 !)הרווחתי היו חמישי שקל ולירטה, יש! (סוגרי! סוגרי) $ $: (מעוז

 
אי , אי לכ.  מערכה חמש היא מערכה עצובה העוסקת ביצורי אומללי ומעוררי רחמי:הערה

 .למערכה זו שיר סיו
 
 
 
 
 
 



 מערכה שישית
  תחרות כשלונות צעירי Iסצנה 

 ?איצילמת אותי לספר השי: בוזי בוזיאל
י "מבוצע ע, השיר הגרוע בעול'התמונות האלה הולכות לשיא של . צילמתי, צילמתי: בוזה בוזיאל

 .'הזמר המכוער בעול 
 .הבא בבקשה! ממה מיאו): חתולי(שופט אומלל 

 ):Iשיר (
 יחד בגאווה: עליזה

 יחד בתקווה: אליזבת
 קווהנעשה קווה, יחד: שתיה
 !קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה! קווה

 
 !אההההה: חתולי
 ?לא היה מספיק טוב בשביל: עליזה

 ?אתה לא חושב שיש לנו עתיד ביחד, כ: אליזבת
 ! לפני שאת יוצאות!רגע אחד. אולי בתור צופר של מכונית: חתולי
 .הוא זיהה אותנו! גלפ: עליזה
 ! את מיכל מלבואליזבת ,  בעצ דנה אתעליזה : חתולי
 ?אי ניחשת: מלב

 )?חו מאולי סימור. (כ גרועא אחד אחר לא יכול לשיר כל: חתולי
 !אבל הוא שלנו כבר שלוש שני ברציפות? זאת אומרת שלא נקבל את הפרס הראשו: דנה

 '   בו , לי התחרות עברת על כל' א, אבל למרות שאת באמת כשלונות, צר לי להודיעכ: חתולי
 !הבא בתור. את כבר לא צעירות 

 ?את חושבת שהוא ברצינות התכוו שאנחנו יכולות להצליח בתור צופר): יוצאת(מלב 
 .באתי להיבח לתחרות כשלונות צעירי: סימור
 ?יש ל קשר משפחתי ע שתי אלה, תגיד: חתולי
 .אחורה היה לנו אחיי שני משותשמועות אומרות שאיפשהו שלושה ארבעה דורות : סימור
ידעתי שמישהו חסר כל קרבה ... ג אות אני מזהה, רגע, רגע? מה אתה רוצה לשיר. אהה: חתולי

 .כ גרועמשפחתית של ממש לדנה ומלב לא יכול לשיר כל 
אי לי שו קשר !  זה לא נכואבל מה שאמרתי לגבי האחיי השני המשות . תפסת אותי: לייר

 .חתי ע שתי אלהמשפ 
 ?מה תרצה לשיר לנו: חתולי
 .ליונת הקט' אני מתלבט בי משהו של שבק ס: לייר

 ?מה יותר קצר: חתולי
 .אבל אי שאני שר אות שניה כאילו אורכי לנצח, יונת הקט: לייר

 .זאת הפע האחרונה שאני עושה דבר כזה תמורת וויסקס. איזה פורארה אכלתי פה: חתולי
 ?אפילו לא שילמו ל? זה כל מה שנתנו ל: רליי

 .מעוז מארג את התחרות: חתולי
 .זה מסביר: לייר

 .אבל תעשה את זה כואב מה שפחות. תגמור את זה, נו, טוב: חתולי
 .בסדר: לייר

 ): IIשיר (
ohwd ozpei 

obd l` xweaa ux 
urd lr qtih `ed 

ytig migext` 
ohwl el iea`e ie` 

xa migext`do`kn eg 
urd lr mnewna 
uven `vn `ed. 

 
נ .אתה תבחר? רוצה לשמוע עוד שיר? אי אני שר, ו: לייר

 .  תודה לאל שיש לי תשע נשמות :חתולי
  הקרב הגדול IIסצנה 

 )8463שיצא לאור בשנת ] חתול בגימטריה [444כר '  העיד החדשצמרמורת 'לקוח מתו (
 



. של חבורת נכה) תרתי משמע(חבורת הול אט לא היה סיכוי כנגד מסתה העצומה ל, למרות מספר חבריה העצו... 
 .א"עקיבא נטש את תכניותיו לאכול את העול תמורת חלקה מבטיחה על המאדי בפרויקט חדשני של נאס, למזל

 ...fd'mevrd eit z` xrt dip .epnn lfp dgece wexi xix . wpype eilr xzl`l dqip xfe`d
k mia`knmifb mze` lkn eit z` gzty .fl xzei aexw cenrl lczyd ecvn iwq`' z` xiqde dip
a`d zkqn"ely j .hlgend eteq did df. 

 fd ifb ltxrl cran miinya wgxd d`xp upvpn akek'dip .eil` aexw sgxn d`xp dlaei .
axwl epnn `viy xet`d jtyd z` sxive eit z` `ed mb xrt iav oci` .ixd miizpia wexid x

xzei wexi in dqgd mr gkeezd . eteq did df j` elirna wexid xixd z` abpl dqip ixinpad
lirnd ly hlgend. 

 dixhitwdn micixgn mixevi `iadl xdn fern,cin ebxdp md mb j`  . wexfl dqip `ed
f ly mditl'mikern miwznn oci`e dip ,mikexc , milek`e wexa mi`ln ziwlg) miwexi mwlg

dvegd ,zegt zenirp mikxca ehltp mwlg .(qt` .fy reci lkl'lkd lkrl milbeqn oci`e dip .
sqepa, fern - dixhitwd zxegq mr rbn iptl obn zettk zehrl ayg `ly - `ed mb bxdp 

ziaihw`eicxd dpixwdn. 
 a`d zkqn z` `id mb dcixed ixin"llkd dlendl dtxive jxytd zexqg dizehxg z` zi .

dly a`kd zewrf ")ily zxfbnd! mkilr miyiavxge mivtxg mitvxg! (" xfiil z` dvx` elitd
fd ilrxl oaxew `id mb dltp mxha'oci`de dip .aiv,iav  ,oe`il, eze` qetzl exdin lipave dx`l 

oexg`d xeriya mdl dyry lr ea mwpzdl dxexa dxhna .b e`xp mdi`yga myn eze` mixxe. 
 oxiil,a`d zekiqn mr xiyl ehilgd lkine dpc "j. ixce`2  lqege dxiyl oaxew ziciin ltp
`ed mb .z`f mr ,a`d zekiqn z` dgixad mb dxiyd"mnvr mdly j .wpzyn dvx` ltp oxiil .

'fn exdfiz'dip !okilr jexci `ed!';'jltkndn zecgtn `l epgp` la`! 'id dfd mteq. 

 dkp zaehl zehil ligzn axwdy e`x milcetd .ixinpaa ureeidl ehilgd md, witqdy 
wexid xixl xac eze` dzyry dqgd mr cgi xet`d jtyd z` zeenl rbyl miizpia . ehilgd md

fd lr xiee` ixdhn wexfl'dip .dvx` llg ltpyk eitn ehltp a`ke mrf zegxv. 
 iav oci` ,rl dywznrx`y z` lk ,ecal xzep . la` gexale lezga mwpzdl ytig `ed

milcetdn gxa xak lezgdy d`xp .xiee`d ixdhnn dni`a gxa `ed . secxl eqip ixinpade milcetd
eixg`,mictxr ly dxic` dwdla elwzp la`  ,mitlhr,miyexakr ,zerx ixyan x`ye micly  . 

 lezgd mr ay d`xp aiv mlfnl ,hy aiv cera miyexakra lti- odek ezeida - z` yxib 
miclyd . mictxrl mitlhrd oia ekqkiq dpxi`e cewy")md mcd z` uevnl miayeg gha mkly "

mkxca ekiynde ,hlnp xak iav oci` j`. 

  dyiyd cera)dqg,cewy  ,dpxi` ,e`in,aiv  ,ixinpa (iav oci` z` cekll cvik mippkzn ,
xw ernypeiave lipav icia ieay didy xfiil cvn dni`e a`k ze`i. 

 :VIשיר סיכו מערכה 
ויאמר ללמד בני פורארה אלתר הנה כתובה על ~ ויקונ הבנמירי את הקינה הזאת על כול ועל המעיל שלו במיוחד

עירמיאו פ אל תגידו בנמירי אל תבשרו בחוצות ~ הצב ישראל על במותי חתול אי נפלו מפגרי~ ספר הישר
הרי בגלבוע תלתל ואלמטר עליכ ושדי תרומות כי ש נגעל ~ תשמחנה שמנות פלשתי פ תעלוזנה בנות העלובי

מד חתולי מחלב מפגרי קשת מעיל לא ~ ניה השמ'ניה מג שאול ממישהו בלי משיח בז'מג גבורי מהריר של ז
אהבי והנעימי בחייה ובמות לא נפרדו מפודלי קלו שקוד ואירנה הנ~ נשוג אחור וחרב לייר לא תשוב ריק

בנות ישראל אל מעוז בכינה המלבישכ בדבר הכי זול עבורו ע עדני המעלה זהב מזוי על ~ מפודלות גברו
צר לי עלי אחי ~ ) קרא בשינוי ניקוד(אי נפלו מפגרי בתו המלחמה האוזר על במותי חלל לאלתר ~ לבושכ

 .' אג30אי נפלו מפגרי ויאבדו כלי מלחמה שעלו למעוז ~  מאוד נפלאתה אהבת לי מאהבת נשימעילי נעמת לי
 
 

 מערכה אחרונה
 CNN מבזק  Iסצנה 

 
“A terrible accident has happened today as the 
new Nasa spaceship to Mars hit an 
unidentified flying object and crushed. Radio 



transmisions from the spaceship, apparently 
coming from that flying object, were studied 
from experts from all over the world. 
Surprisingly, they turned out to be 
meaningless sentences in hebrew. Therefor, 
the object is considered to be an Israeli 
Astronaut. The translation of his last words is 
given here:” 
 
“Where am I? How did I get here? What is this flying thing racing 
towards me? Shouldn’t I move aside? Then why aren’t I moving? Why 
doesn’t anybody remove this tape from my mouth? If I don’t move right 
NOW, wouldn’t I crash?” (crash). 

 
“Inside the spaceship were not only the 
astronauts, (in Duke Nukem’s words: Doomed 
space marines); But there was also a man, a 
realy fat man actually, who volunteered to also 
be in that spaceship. May dookhs (dog 
backwards) have mercy for their souls." 

 
 ): הספדו של הבנמירי לאסטרו Iשיר (

 היה פע ילד ששמו הוא יובל
 שידע להנות מריחו בחלל

 מכול הוא היה הגיבור ביותר
 )א כי לא היה קל זה עמו לתקשר(

 
 'עול'נאכל ת'עקיבא הנהיג את 

 והיו שומני לו מספיק לכול
 דבר לא הזיז לו, הול אט לא יכלו לו

  לוורק היובלה פורארה הביא
 

 סופו של איד צבי: IIסצנה 
ה ידעו שאיד לא יוכל . ציב והפודלי הסתתרו במארב מאחורי אחת מערימות הזבל בחיריה, חתולי 

הססמוגר הראה לפתע על רעידת אדמה , והנה. 'לכבודו'לעמוד בפני הזבל האורגני שה הכינו בקערה הענקית 
האוויר נמלא באבק ובגזי . ההרי התמוטטו. צתה לשנייהאדמה נח.  בסול ריכטר16.2מתקרבת בעוצמה 

 .בגובה של כשני מטר בלבד,  מפאת המרחק העצונראתה באופק דמותו של איד צבי , ואז. רעילי
! בעצ הוא באמת נעשה גדול יותר מרגע לרגע, לא. היא הלכה וקרבה ונראתה גדולה יותר ויותר מרגע לרגע 

 ...עוד רגע ויגיע לזבל האורגני, הנה. ת ההרי הממוטטי שסביבוהוא החל בולע ברעבתנות א
ציב מהר לעמוד מולו . זעקת שבר נפלטה מפיו של איד צבי כאשר בלע את מטהרי האוויר שהוחבאו בזבל 

 .הוא קרא מבעד למסיכת הגז' !יצור אפל, הסתלק מכא'. ולנופ בסמלי קדושי
הוא ירק החוצה כמויות זבל , ע זאת. חוצה את מטהרי האוויראיד נפל ארצה וניסה לשווא לירוק ה 

 .ציב ניסה לשווא להיחל מהזבל ולנשו. אדירות שהעלו את מפלס הזבל בחיריה אל מעבר לקו האדו
. הוא נותר כעת ע שמונה נשמות וכל שהיה עליו לעשות היה לסובב על הצד, לחתולי לא הייתה בעיה 

 .∞  ל 8 יו מ במהירות נהפ מספר נשמות



לא . אל תעזוב אותי! ה שלי'פודיל, לא. "צעק השקוד מבעד לערימות הזבל" אירנה שלי, הצילי את עצמ" 
לאט לאט היא הוציאה אותו מערימות . השקוד הוציא כפה מבעד לזבל ותפס בזנבה של אירנה!". האלהע היצורי 

יילל חתולי ונמלט מש !" הצילו!". "בואי נתפוס אותו. החתול אש בכול. "ה נמלטו במהירות מהמזבלה. הזבל
 .במהירות

        The end     

 עדות של אנשי אמנסטי: 1נספח 
 

 צבי ליאו ולארה, לקוחה מתו משפט של צבניל
 על פשעי חמורי כנגד האנושות

 
לארה קרופט וצבניל זגול , ליאו צוב, הנאשמי צבי ציב"...

שעי מלחמה מהדרגה החמורה ביותר בלייזר מואשמי בזאת בפ
 .פורארה

 
 צבי ציב נראה כשהוא קושר את לייזר כ I' הנאש מס 

אני ", "אני אוכל עשב"שלא יוכל לכסות את אוזניו ושר לו את 
וכ שירי צביי " חסה חסה על חסה"ו" רואה ירוק בעיניי

נוספי במש שעות על גבי שעות ללא הפסקה וללא שמ של 
 .חמיר
 

על ,  ליאו צוב נראה כשהוא מכריח את לייזרII' הנאש מס 
וכ !" הנה צב, אה "ו " ציב"להגיד , א שלייזר בנאד ולא צב
כאשר לייזר סירב . או חסרי משמעות\צבצובי נוספי בעלי ו

 .הוא הכריח אותו כעונש לאכול עשב ותולעי ד
 

את לייזר  לארה קרופט נראתה מכריחה III' הנאשמת מס 
 Tomb "ו" Tomb Raider"בניגוד לרצונו לשחק במשחקי המחשב 

Raider 2) " אבל לא גרסת ה Lethal, Loaded & Irresistible .(כ כמו
בשר צבי אינו "היא נראתה מכריחה אותו לכתוב מאה פע 

כ אפעל למע מניעת . לעול לא אוכל יותר צבי. בשר טוב
 ".בי נשבעתי,  יכולתיי אחרי כמיטב"אכילת ע

 
 צבניל זגול נראה כשהוא מנהל את המבצע IV' הנאש מס 

כ הוא נראה כמו. ליאו ולארה כיצד לנהוג בלייזר, ופוקד על צבי
להגיד את המשפט , בדומה לליאו כמוזכר לעיל, מכריח את לייזר

הוא ג הכריח אותו , אלא שבניגוד לליאו; !"הנה צב, אה"
הוא , מלבד זאת. המשפט לאט ואחרי מהרלהגיד חלקי מ

נאש בקניית העשב ותולעי הד להאכלת לייזר וכ בקניית 
 .2ובהאכלת לייזר בחסה ובאודרי



, מכירה, קניה, בכ עבר צבניל ג על החוק האוסר גידול 
י " שדינה להיאכל ע2שימוש ושידול לשימוש בצמח האסור אודרי

 .2אודרי

 אפילוג: 2נספח 
 

 )ע"מא. (מרצה אותו עדיי.  למאסר עול בשריונידוצבי 
 .ע"מא. נידו למאסר שריו עד בוא המשיחליאו 
 )דה(ע "מא. נידונה למאסר שריו עד שביבי יאמר אמתלארה 
 .י בקשתו בכרי דשא"נקבר עפ. 2י אודרי"נידו למוות עצבניל 
 .למזלנו מתו איזשהו חור שחור,  ממשי עדיי למלמליובלה
 . עדיי נשואי באושר פלוס גורי ואירנהשקוד
 . עדיי בורח משקוד ואירנה פלוס הגוריחתולי

 .נקברו על המאדי מחוסר מקוניה ואיד 'ז
 משמש כיו דש לחקלאי בכל העול המקורי 2אודרי

 . חי כיו באושר ועושר ע מעילוהבנמירי
 וזיאלהשתגע מעינוייו ומאושפז בבית משוגעי ע עוזי עלייזר

 .נקבר ע סלוטייפ כיוו שלא חדל לאלתר ג כשמתהאוזר 
 .נקבר במקו מותו בערימות הזבל בחיריהציב 
 . הורישה את כל כספה לטיפול בחתולי הרחוב שו ושוגרמירי
 י צוואתו"אלא נקבר עמו עפ) ' אג30( לא הוריש את כספו מעוז
 .י צבי ומאז נעלמו עקבותיה" נאכלה עהחסה

 Just in caseנקברו ע כמה סלוטייפי ל מלב דנה ומיכ
 .מבלה בנעימי בגיהנו ע השט ושאר חבריואסקי 
 . נקבר ע הרבה סלוטייפי ומשתיקי קול)סימור(לייר 

 
 דמויות המשנה

 .ממשי ג אחרי מותו לאכול כוכבי שוני בחללעקיבא 



 .עדיי מנתח את קשרי משפחתו המשוני בעלילסטנלי סטיופיד 
 


