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ָיֶנק?! איזה ָיֶנק? ָיֶנק 
שלנו? אז רק שתדעו, 

שאני הייתי הראשון 
שלו. כן כן. אלף תשע 
מאות תשעים ושתיים.
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פונט-כותרת מונו-לינארי בעל סריפים 
אלכסוניים בשני משקלים, אשר נוצר 

בשנת 1992 בהשראת שלט פרסומת ישן 
לבירה גולדסטאר שצוייר ביד, שמצאתי 

ברחוב העלייה בתל-אביב. אנקדוטה 
משעשעת היא שבסופו של דבר גם 

המותג ״בירה מכבי״ עושה בו שימוש.
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דס גקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך 
יצחק הטייג, מתעופף כנשר סדול בין שמים וארץ. 

כך התרגק נפץ על סוזל קטן, שדחף את צבי למים. 
לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי 

לאגף סוים לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי 
כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. או 

הנגה אלהים, לבוא לקחת לו סוי מקרב סוי, במגת 
באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע 

נטויה, ובמוראים סדלים: ככל אשר־עשה לכם ה' 
אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר צוה ה׳ 
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. 
זה רעך יצחק הטייס, מתעופף כנשר גדול 
בין שמים וארץ. כך התרסק נפץ על גוזל 

קטן, שדחף את צבי למים. לכן חכו לי נאם 
ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים 
לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל 

חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. 
או הנסה אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב 

גוי, במסת באתת ובמופתים ובמלחמה 
וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: 
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