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★ ★ ★

י נ עו מ  פונה הגון ידיד כל לעומתו, :ש
 ׳1רע? כך כל נראה אתה ״למה בדאגה: אליך

י נ רו פ  לא אתה גם למחמאה. תודה נ צ
טוב. נראה

ץ מו א ״  כל ישנתי לא עייף. סתם אני נ כן
לאשתך. דאגת שלא מקודה אני הלילה.

★ ★ ★
י נ עו מ  בבקשה מגיעים איך לי, תסלח :ש

הפועל? לועד
: י נ ו ר פ  שמאלה. קצת לך כל, קודם צ

 שמאלה. לך בחירות, לפני ימינה. כך אחר
 זה. לא זה אבל קטן, לבית תגיע אתה

ה בעלי להתאחדות להכנס בינתיים אפשר
.דברים כמה אתם ולסדר תעשייה . . 

ד ל פ  הבטחון, משרד דרך נ רוזנ
ץ: מו א ־ הזמן. במשך כן

★ ★ ★
י נ עו מ  אלמונית, מעריצה אליך ניגשת :ש

 זוכר לא :אתה ״מה, בהשתוממות: אומרת
אותי?״

 שייכת שאת אשם אני מה צפרוני■:
אותם? זוכרים שלא לטיפוסים

ץ: מו א ־  טוב זכרון לי יש אתך? מה בן
 מספרים? אבל שמות, זוכר לא אני מאוד•

אתך? מה
מי ע ־נ חי  לא המדרגות חדר את אבל :א

לנצח. אשכח
ה צ ת ע עי צו ק מ

, אדם: אוכל של ח״ס חוכנזת

ה בכדורי משחק כשהנשיא :רוזנפלד
שלו. גולף

ש המדינות שצריכות מה :אחיתעמי
 מלחמה לעשות שיוכלו כדי בבית, אצלן יהיה

אחר. במקום
 לא בישראל אבל מסביר, הייתי :צפדוני

אותי. יבינו
רוזנ (שלום) עובדה: פצצה. :כףאמוץ

 בשלום תחיה משהו: עוד לי יש אבל פלד.
אם אחרת, ברירה לך אין אם אשתך עם

 מרילין של כשרונה בולט בו השטח מה
(במופשט.) מונרו?

 הבוער? במטוס לגברת הצרפתי אמר מה
אימתי?) עכשיו לא (אם

★ ★ ★

!נודניק הוי;
* ה ך ח נ ש מ ג י  השו- בנודניקיס, למפל נ

 הוא שאלה. אותה פעמים עשרות אלים | (
נודניק כל מצטיין בהן שאלות, סידרת מציג

 לי?״ להלוות לירות עשר לך יש אולי
 לקלקל כדאי לירות עשר בעד :צפרוני

ידידות?
 דבר, מכל בעיות תעשה אל ז כףאמוץ

עיתון. נייר קח
★ ★ ★

 כולם באוטובוס. עצום דוחק ז שמעוני
 הכרטיסן: אליך פונה לפתע ונדחקים. דוחקים
 קדימה?״ קצת זז אינך מדוע ״אדוני,

אני אבל אדוני. לי תסלח :צפרוני

העליזיס הספגיס
מבוצעת התוכנית הסירה. של הקבוע

 יושבים השולחן ליד התוכנית. של המחרז אלמגור, דן של ראשו נראה הימנית בפינה
 צוותה בן־אמוץ, ודן צפרוני גבריאל אחי־נעמי, אמנון רוזנפלד, שלום הבדיחות: מעיפי
באר׳ן. וההומוריססים המחברים מטובי כמה של בעבודתם נעזרים הצוות כשאנשי בהברקה,

אתה. תחיה לך, יש
★ ★ ★
לו א אי ת ב ס ו ל ס הי לי לג נ

י נ ו ע מ ל ן { ת ו  מיוחד. תפקיד לרוזנפלד נ
 החיים נראים היו אין למשל, לכתוב,14^

 בבני גופניים שינויים חלים היו אילו בארץ
האדם.

י נ עו מ  אחת עין עם החיים היו איך :ש
בעורף?

 עין עם קאריירד, עושה הייתי :רוזנפלד
 בחזית. אחת עין עם כמו בעורף, אחת

 לשונות? שתי :שמעוני
 עושה היה הסירה של הצוות :רוזנפלד

 לשון. על נופל לשון — מלה כל חיים;
 שלישית? יד שמעוני:
 גדלות, היו המגבית הכנסות :רוזנפלד

 יד היתה לאשכול אם קורה היה מה אבל
שלישית?

 אחת במלאכה, עושה אחת יד :כן־אמוץ
 הזיעה. את מנגבת והשלישית בשלח, מחזקת

 נראה? ואינו רואה שמעוני:
גם כנסת. חבר היה אחד כל :רוזנפלד

בלתי־נראים. הם
 מתפרק? ראש :שמעוני
מאל שואל הייתי ראשון דבר :רוזנפלד

 על לעמוד אני גם שאוכל כדי אחד, מוני
 הבעיה גם נפתרת היתד, מזה חוץ הראש.

 יושבי־ראש. של
 מזכוכית? גוף :שמעוני

 סקנדל, פורץ היה יום כל רוזנפלד:
 חלקי על מונופול קיבלה שפניציה מפני

חילוף.
מי ע ־נ חי  אבל דבר, אותו עושים היו :א

בזהירות.
ה ל א ן ש י י ענ ל

מי חי ע  רשומה עליו נייר, דף מקבל נ
 לחבר יצטרן להן אשר תשובות, סידרת ^

 אחי־נעמי חיבר לה תשובה כל על שאלות.
 לאחי■ שניתנה בתשובה שמעוני עונה שאלה,

בתחילה. נעמי
: מי ע נ ־ חי  והפולט דבר עיתון בץ מה א

והיפוכו.) (דבר •הזח?
(בח הכנסה? מם לעניני יועץ עוסק במה

המספר.) כמת
 למחר... תדחה אל המימרא: את גמור

טעם.) וחסרת יפה (אשה
 (טעות והמעשיר,? המסחר משרד הלו,

במספר.)
אין (אם שלה? בוידוי הנזירה אמרר, מה

ליז) מי לי, אני

 הקהל התלהב לא בהם בתוכנית, מתים רגעים היו- סזח
 הנראית הבחורה הבמה. על שהוצג ממה במיוחד

בודדים. הם כאלה רגעים אולם מלפהק. להתאפק יכלה לא התמונה, במרכז
 כזה ערב של לאווירה יותר אופייניתןח0ו ־

בהת הקהל נראה בה זו, תמונה היא
שיעמומה. את שכחה הבחורה גם מטורף. צחוק של פרצות

 אשר ניצחת, תשובה להן ומבקש לשמו, ראוי
 ביותר הגדול הנודניק אפילו יעז לא לאחריה
שנית. אלה שאלות לשאול

ו הביתה מאוחר חוזר אתה :שמעוני
הישיבה?״ היתד, ״איך שואלת: אשתך

מאוזנת. היתד, המאזן ישיבת :צפרוני
היתר, שלמה, ישיבה היתה לא : רוזנפלד

חתיכה. רק
 שנתיים לשבת אבל רע. לא :כן־אמוץ

מדי. יותר זה הברחה, בעד
★ ★ ★

 מתנפל אביו הביתה. חוזר הבן :שמעוני
 תהיה •מתי בתרעומת: אותו שואל עליו,
אדם?״ בן כבר

פריו. כן כעץ :צפרוני
 דיברתי אבא. בסדר יהיה זה כן״אמוץ:

 אותך. ישחררו בקרוב הפסיכיאטור, עם
^

: י נ ו ע מ  פוגה והוא ידיה פוגש אתה ש
אבל לי, ״תסלח הניצחית: בשאלה שוב אליך

 ללכת ולא לנסוע, בשביל כרטיס שילמתי
ברגל.

★ ★ ★
י נ עו מ  בטנך למסעדה. נכנס אתה :ש

 לאכול ורוצה רעב אתה בקרבך. מתהפכת
 ״איפוא המלצר: אותך שואל לפתע משהו.

עכשיו?״ עד היית
: י נ ו ר פ  לך? איכפת מה במעשיהו! צ

★ ★ ★
י נ עו מ  ברחוב לדרכך ממהר אתה :ש

 לי ״תסלח מישהו: אליך ניגש לפתע הסואן.
השעה?״ מה יודע אתה אולי אדוני,

ני רו פ  הרבה כך כל בין אדוני, תראה :צ
לשאול? מי את מצאת לא אנשים

פלד האפס. שעת :רוזנ

: י נ ו ע מ  לעולם שלך, אמיתי אויב כל ש
 .איך אותך: לשאול ההזדמנות את יחמיץ לא

הבריאות?״
ני רו פ ה• משרד של הטלפון מספר :צ

: מי ע נ ״ חי  הבהמה, מן האדם מותר א
ם... יותר שהוא  חברך, את תדון אל טעי

.לטעמו תגיע שלא עד .  לך כשנותנים .
.היד כל את תאכל אל אצבע, .  נולדו כולם .
ה... ברוטב אוכלים אדם כל אבל שזזים,  שונ

 'יותר עם אבל אמו, בחלב אדם תאכל לא
 דעתו מניחים דברים שלושה אפשר... מלח
טעים. ושכן נאה, אשד, נאה, בית אדם: של

★ ★ ★

 עתונאי: של קבוע זרך מורה
 כתיב לאמר, מה לך אין אם :רוזנפלד

 דבר שום האמת, את רק אמת, כתוב זאת.
 יש חסמבה. לא זה, עיתון לאמת; מחוץ

 יתברר מחר למחר; אותה תדחה אל ידיעה,
 כותב לך; ואכתוב לי כתוב שקר. שזה

 עסקן לראיין באת דייק! פטור. הכתוב מן
 אתה במעילה. מעילה אותו צטט — שסרח
ה יפות; מילים לך בחר להשמיץ? י רוצה

.ממילא יבואו משפטים . .


