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המיוחד סופרנו מאת

גלילי לילי בעריכת

ה אתמול צעדה חגיגית בתהלוכה
 את להציג כדי לבית־הנשיא, ממשלה
 צה״ל, תזמורת צעדה בראש עצמה.
 האחרונה. דרכי הנה תאמר נא אל שניגנה

 ואילו המור, בצד צעד בן־גוריון דויד מר
 הקצב, את קראו ורוזן ברזילי השרים

״ימין״. והשני •שמאל״ צועק כשהאחד

זח בעמוד הסטחתפים הקוראים אחד משתתפים. סוזמנים
58 יחלוס טליתמן, מטה הטבוע, הזונה ל״יי. 10 טל בפרס טבוע

 הבאים. פני את בברכה קיבל הנשיא
 הגב׳ את ראש־הממשלה הציג ראשון
 ״זוהי מרבן־גוריון: כשאמר מאיר. גולדה

בא הנשיא חייך החדשה,- שרת־החוץ
 פעם שראיתי דומני ״אכן, ואפר: דיבות

מטעני.״ אינו זכרוני אם פניך, את
 הנשיא נתקל האורחים, בין בד,תערבבו

 בנימוס. שאל אדוני?״ ״ומי בנטוב. במר
 מר השיב החדש,״ הפיתוח שר ״אני

 ״אני הנשיא. אמר ״אהד״״ בנטוב.
ל לך. יתאים החדש שהתפקיד מקווה

ביטוח.״ בעניני כלשהו נסיון לך יש בטח
 אשכול, לוי מר עם קצרות בשוחחו

 השר עסק במה לדעת הנשיא התעניין
ה התפקיד את עצמו על שקיבל לפני
 שר־ בתפקיד שיצליח לו איחל הוא חדש.

 בתפקידיו ספק בלי שהצליח כפי האוצר,
הקודמים.
 ״אני קצר. בנאום מאורחיו נפרד הנשיא

 רבות,״ כה חדשות פנים כאן לראות שמח
 היא חיובית תופעה כי סבור ״אני אמר.

 כדי לעת, מעת מתחלפת כשהממשלה
 זו זריקה חדשים. לכוחות מקום לפנות

 בלי הממשלה בעורקי ורענן חדש דם של
 הענינים לניהול רבה תועלת תביא ספק

להבא.״
 החושה הממשלה צעדה הטכס אחרי

מקו בכמה ונתקבלה הבירה, ברחובות
 הביע החינוך שר חמות. בתשואות מות

 מעמד זה שהיה דעתי את סופרנו באוזני
, מאד. חינוכי

 מעניין, דכר טוס אין הזה הקטע
ס עליו, לפסוח בהחלט יכול ואתה  א
להת מוכנה אני אבל !אופי לד יש
פנים פשוס תוכל שלא אתו ערב

 כטהיא שדן, העין כי בקריאה להפסיק
 מובלטות, מלים המכיל כזה קטע רואה

 הסח? עד אותו לקרוא אותן מכריחה
 בו שאין היטב תדע אפילו — חסר

כלום.
 מאמר באמצע תמצא אם
 כאלה, באותיות מודפס קטע
 אותו לקרוא נאלץ תהיה אתה

ה ועד הראשונה המילה מן
 יכיל לא אם אפילו אחרונה,

 אתמול כי ההודעה את אלא
 על־שם בית-התרבות נפתח
 בגבעת- יענקלביץ חיים

 ואג־ שרים במעמד חיימוביץ
שי-ציבור.

ע ט ה ק ל ז י כ ה מ ח י ד . ב ה מ ו צ  ע
 המודפס כזה, קטע בעחון מצאת אילו

 שלא יתכז וצפופות, זעירות באותיות
 עתה אבל אותו. לקרוא רוצה עינד חיתה

שהאו למרות זה, קטע לקרוא התחלת
 בו שיש מחשבה מחור קטנות, תיות

 שאתר, היחידה הסיבה זוחי בדיחה.
 אכזבה. לד נכונה אולם בו. קורא עדיין

 כל־בד חיתה לא ממילא איננה. הבדיחה
להצטער. מה לד שאין כד טובה.

ישנה
טיטה נם

 מאד ונדוטה עתיקה
 בצורה החומר את להדפיס

 זה את תקרא אתה לגמרי. נזטונעת
 ורק אן כאן כתובות אפילו

עגבניות. במיץ טטויות
 כך לעטות? מר,

זה.
לעי עבד שאתה רואה אתה בקיצור,

 שחרצינה. לאן אותך מובילות הן ניך.
לקראת קרובות ולעמים

אכז
בה.

העברי סת־מספר סאנדית
ההיסטורית השארה

 להיות היד, וטוב — נורא היד, הוא כלומר, טוב. נורא היה להיסטוריה המורה
 תשובות לענות ידעו מספר פתי שרק שאלות, לשאול אהב והוא ממנו. רחוק

 אצבע, במרץ הרימה גילה באשר התפלאנו נורא לכן תמיד. לא אלה וגם כהלכה,
 דווקא היא וגילה ידיעה. מחוסר תמיד״, ״היודעות מידים נפלו שאחת־אחת בשעה

בהיססוריה. מבינה הכי לא
 ״נוז״ וקרא: גילה אל המורה פנה כללית, כמעם היתר. כשהתבוסה

החוצה?״ לצאת אפשר ״המורה, גילה: צייצה
הטרויאני הסוס

 כמד, של מיסודם הירוקה״, ״המפלצת בשם ארגון לנו היה התיכון בבית־הספר
 של ביחוד העיר, תושבי של לפרנסתם לדאוג למטרד, לו ששם ותיקים, תלמידים

 זכה וכנקמה בית־הספר, מנהל הנ״ל בארגון הכיר לא פר. משום והנגרים. הזגגים
 משפט לה וערך המפלצת את לחסל הדרקון החליט פעם השחור״. ״הדרקון לכינוי
פנימי.
 הוכחות של אימתנית סידרה והביא בית־המשפט, כנשיא התלמידים אחד מינה הוא

 אכזבה! איזה מכת־המודת. את המפלצת תקבל חשב, הוא עכשיו, מרשיעות. ועדויות
 הקרן־הקיימת. לטובת אחד כל שילינג של קנס הכל בסך הארגון ,חברי פסק השופט

הירוקה״. ״המפלצת נשיא מאשר אחר היד, לא עצמו השופט כי
טבריה דגן, דויד

ת=שול״ס1חער
ך הסגרת את דרשו צרפת עתונאי ל ת מ ו א ט ו ר ג  על לשמיר כדי ה

ך ש מ ת ה ו ד י ד י וצרפת... ישראל בין ה

ר: צו קי כ ל, רצונכם ... רז ב ה. תנו כ א ט רו ג
★ ★ ★

ד המצב לאור ו ר י  עריכת בולגנין מציע במרחב, הבינגושיים ביחסים ה
ס ועידת . ג פי . , • ה
. . רמא. לאיגרא עמיקתא מכיירא .

★ ★ ★

י יגיעו החדש המשדר הפעלת עם כי הודיע השידור שירות ר ו ד י  ש
ל א ר ש ואמריקה... רוסיה עד י

 ח ו ר כ ל אלה ארצות שתי מנסות למה ברור עכשיו ...
לירח.

★ ★ ★
ת מותר לבעל כי כספי מיכה פרקליטו טען שלום ד״ר במשפט ו כ ה  את ל

. . . ו ת ש • א
.. י לחיות נקרא זח . ב ר ד שלוש? ב

ת ו ע ם ט ל ו ע ת ל ק ד ו צ
 (על מובהק. קאפיטליסם חשק

הנזטנזר)
חדרה שיפר, יעל

להמונים. אופיום

 עלמות. חובק מעוף, בעל צעיר זהו
אחרונות) (ידיעות

 טבריה שורץ, דויד
בבקשת■ כנפיים, בלי

 כי אם נרגשות במלים לי שהודה
 כי עליו טובה כה היתד, לא רוחו
הספורט) (חדטות רוחו.

תל-אביב דן, מרדכי
הרוחות! לכל

 תל־אביב לקולנוע כרטיסים קניתי
ההמתה. לחדר ונכנסנו שניה להצגה
(הארץ)

 רעננה הלברג, זהבה
מה? משעמום, מתים _

פתאוס חופיע ,ס נחש
הר הטאוהה הההיבה היהה גאה אלי. לך ונזר א ״אוי  ראיהי טואוי ביו
 כך בל היהה טולה זהפווזלה גבזהיה, ט?ביה טה הלבה היא טולי. בחייה
 אאלה הלך זה לוזטלה, רוזיזך. טוזוז אריך הייה טולא טליה, הרזסה

.בבה .  ההפו־ טווווהל הטווהי הרז״ה אה גזוזר פואהה אהרי אהר־בך, .
ה  ההה לסבל זוסיה הסרזוזה־הזץ להחלסה גטו טווי, יווז טר ביסטו בווו

״---------------טול החורטויגז לפולוטוה ההיכזהיה אה
★ ★ ★

 לא הפוזה אהד. לאך זה טל הילה הגידי טולא לי הבהיוזי ״טוזלה,
 יזדטה אה ההטובזרזה. ברטויהה הההבלהי הבזסר אליה. יגיט טוזה וטיה
 טזלזטו־האזה־זחהיטויה להזרטזד ההראטוזך לסבל הההילה טוההה בהה
 בבוס, לה פויטו הכה\> בל טה טבטויז, זה. הה במוביל יזרטה זאה ובוז
ה אוי חה\. איזה לה לההזה בהה הזבל היא .לההוה לה טויפו בהו . . 

 להפוהגט. הפוזה היה אהטור הזאה. בההיבה טוה היז איטו אלהיה חהטוה
״-----------— במוביל הסוה אהילז היה לא

★ ★ ★
 להההזהז לאאה יבזל טוהזא הזטוב הזה הההזרב\ ההור\ הסאיך ״אה

ה בל טה טוה לו  זהרז״היה היזהויה כל אה לבהוב לי זלהטואיר הבוו
.זאוי הרה הטוה הזטה הוא הבוסר, אור טר פולו הההורבויה .  הבסמו .

 טר האלה היה הרו״ אה לגהור רואה טואוי וזהוי טרטויז אוהי טוהטזוב
ה\ מויגיט י---------------ההטוהרוה אה לבסר הז י

► חסשיר״נן
 הדסה, שמה חמודה, מדריכה

 חסה. לא כוחותיה מיטב על
 אהכת ללמד

 - בלכד המולדת
טסה. לאמריקה בעצמה

מסלו מושב אשכנזי, מיכה

★  ★  ★
 הוגד כדורגל שופט על
 אחד. יום כדבעי שתה כי

 במשחק אחר־כך
 - שרק הרן? כלי ״הנדס!"

1כדור־יד. לתחרות נקלע בי

סקה. חיים קרית מו


