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מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
 מדי יזכה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים

 בפרס הזונה לירות. 10 של בפרס בשבוע שבוע
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ה ל ל ק  לא קוראים. של קללות הצעות מוצפת אני ושווד, בן־אמוץ דן ה
 צריך כשהוא האנושי, המין להגיע יכול גאוניים חידושים של מידה לאיזו יאומן

 אחת ישנה אולם קללה, אף לפרסם לא החלטתי בעתון. חבריו פני את להלבין
 מרחוב בליי, רון על־ידי נשלחה היא לפניכם. להביאה זאת בכל אני חייבת אשר

 קרניים לך תצמיח ״שאשתך לאסטרונום: ומכוונת מוצקין, קריית ,3 התקווה
קוסמיות!״

חמשיר״י־ס
 לגהורן כת י פרגיות היתה

 אורן. ככית תרנגול שפגשה
 נשיקה אהרי

ורפה, ראשונה
הגורן. על מפרה לו לכה היא

תל־אביב אלמוס, יעקב

 דומן, שמו שמן, איש היה
 הזדמן. ילדים לגן הוא

 הגננת: •מאלה
 לילד?״ הוא ״מחכה

שמן.״ סתם ״הנני ענה, ״לא,״

ם עוד רי פו ברוך מכפר סי
 חוזר היה שלא יום היה לא חיפה. של הרפורמים מלך היה כו־תכלול

 כל על אימים הילכו ומראהו שמו בקיצור, בכיס. רפורטים 27 עם לתחנה א
 מפתח עם הראש את פעם לו פתו)ו החולה משרות שהחברה למרות הצפון, נהגי

 בקפה השבאב עם יושב שכשהיה מפני גאוזתו, את להגביר עזר רק הדבר צרפתי.
 לא שלי הראש ״על לשניה: אחת נרגילה בין מתפאר היה מלחוס, מוסקפה של

 קרקפתו, את ומגלה כובעו את מוריד והיה חרא!״ שוזר, שהוא להגיד יכולים
זהב. בלוחית הוחלפה המרוסקת שמחציתה

 שכל מפני עליו, ביותר השנואים הכפר־ברוביים היו העמק, של הנהגים מכל
 נותנים היו שם, היה והוא המאק־דיזל עם המלכים בכיכר עוברים כשהיו פעם

 אותו לחתוך שאפשר כזה עשן סביבו מתאבך שהיה כך ריק, על בנזין בכוונה
 — אחריו משאירים שהיו הטיזטוז היה העיקר חשוב: כך כל לא זה אבל בסכין.
לב. דפיקות מקבל היה החרש הקבצן שאפילו כזה טיזטוז
 אבל תבלול! אבו לא ששמי או דופק אני האלה החברה את — החליט אחד יום
 הוא אללה! יא אחד, כשיום חדש, שם לחפש החל כבר הלך. ולא חיכה, חיכה
 פתוח רדיו עם אותם תופס אני אס — החליט אנטנה! עם המאק־דיזל או{ רואה
 חכמים היו החברה אבל החיים. כל אותי שיזכרו כזה, חאזוק להם נותן אני בעיר,
אבו על־יד עוברים כשהיו אבל הזמן, כל אצלם פתוח היה הרדיו אמנם ממנו.

טיזטוז תוקעים ואז ששרים, הם זה כאילו בשפתים, תנועות עושים היו תבלול,
אותו. שומע היה לא הוא על־ידו, שר היה וואהב עבדול אם שאפילו כזה

 שר נוימן שמשון את ושומעים נוסעים החברה אחד יום קץ. יש דבר לכל אך
לשרה התקליט את מחליפים כשפתאום בשפתים, מניעים והחברה כנרת, לי יש

צווחה לחקות יכול .לא מהחברה אחד שאף כיוזן שבעמק. שדות ששרה יערי
 תורו עכשיו וזה העסק את תופס תבלול אבו המקום על התבלבלו! הס שכזאת,
 של כשחיוך חוכמות, הרבה בלי אדירה, בשריקה אותם עוצר הוא טיזטוז. לתקוע
 את מוציא מתקרב, הוא מוראד. לילה עם לבלות הולך הוא כאילו פניו, על אושר
מתעקש. תבלול אבו אבל הרדיו, את לסגור הספיק יוסקה לרשום! ומתחיל פנקסו

 עשיתי שלא ״בחיי הסוף! עד נלחם הוא בכפר, ממנו יצחקו איך יוסקה משנזכר
 כתיבה. אגב תבלול אבו אומר כלב?״ זה ״והרדיו יוסקה. מיתמם רע,״ דבר שום

סגור!״ היה שהרדיו דינק בחיאת רדיו? ״אני!
תבלול. אבו של עורקיו מתבלטים משקר?״ שאני לומר רוצה ״אתה
שעבר!״ נצרת של האוטו מן הרדיו היה בטח זה — יא־סידי ״לא,
בא!״ זה שלך האוטו מן — ״לא

 היה שהרדיו שלך העינים בחיי ״תראה, הדפיקה. עם להשלים יכול לא יוסקה
 זה שלו, בעינים כשהמדובר ובעיקר עינים, והתעמק. הפסיק קבלול אבו פה סגור!״

 סגור!״ היה שזה הוכחה לי ״תביא תבלול: אבו ויתר טוב, אז פשוט! עסק לא
 היתה האנטנה — פתוח היה הרדיו אם ״תגיד, עשתונותיו. את איבד לא יוסקה
כן?״ להתחמם, צריכה

לא!״ או המה היא אם בעצמך ותראה תיגע ״אז בהיסוס. תבלול אבו ענה ״כן,״
 26 רק כשבכיסו בערב, לתחנה חזר תבלול אבו מרפורס. החברה נפטרו וכך

ג׳נבח. גולה, ה. רפורטים.
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 בטהירזז! !ז!3!נז א 2 ״אורי מזזג: \זז!!זנ!זז שוטר *

 כרי שימרו! וזו! כר נושיו! אבר \ירווזבוריבו,2 וזאוז שר
רכך.״ רוזגינו

שמס יתכן לא זה גברתי, ״אכל :הטלפונים למפקחת אשה, *
 שעדיין היחידה ואני אתה, ברוגז ככר ההכרות בל !תפוס זה פר

אתה.״ מדברת

 שזזיצר הייו!י שוו! ״רפוי בורוויב: שוי בין שיזחז *
 ׳וזו!-שו!ייוז אוו!י ריפא וזוא ופש. ררופא וזרכתי וורא.

וזבויין.״ בוזור אוי עכשיו וזוזיוזירוו!.
 מה כל לי היה ״אילו הצעתו: את שדהתה לבחורה מחזר, *

 היית שאת חושבת את בעיניו, חן שאמצא כדי רוצה שאת
בעיני?״ חן מוצאת

 ן-2בב ערבב אוזר. ררגע יוצאו! ״אוי רבערוז: אשו! *
שעוז.״ רבע כר \2וזוזר ארו שוז

תל־אביב זהבי, חנה

 עדיין קשה שלישית? עולם מלחמת תפרוץ אם יקרה מה *
 ש־ ברור ככר אולם הגדולים, האסטרטגיים הקווים את לקבוע

 החדשות, הרי ישראל. ״קול בך: בערך יודיע ישראל׳• ״קול
הונ גרמניה, השלישית. העולם מלחמת פרצה תחילה. ועיקרן

הופ וקנדה דרום־אמריקה נחרבו. מרוסיה גדולים והכלים גריה
 פרנצים סיר לחיפה הגיע הבוקר מימן. בפצצות קשות צצו

ההסתדרות.״ באורח שבועיים, של לביקור רכינוביץ,
חיפה רייף, אלימלך

מאגדות
לרפואה בית־הספר

הס בבחינה, שנכשל הסטודנטים. אחד
״הפרו כשלונו: סיבת את לחבריו ביר

 בשביל צריכים מה אותי שאל פסור
 זה אבל ישבן. — לו אמרתי חוקן.

 לו.״ הספיק לא כנראה
★

 לרפואה, בית־הספר בחצר הדשא על
ה את לבלות הסטודנטים נוהגים עליו

 בזו שלט, אחד יום הופיע הפסקות,
 כבר הדשא״. על לדרוך לא ״נא הלשון:
הדרו והשינויים התוספות נעשו למחרת

 הסטודנטים מצפון על להקל כדי שים,
נק וכך הדשא. על להשתעשע שהמשיכו

 על לדרוך לא ! ! ״נא השלט: עתה רא
הדשא?״

★
 מה מרצה על־ידי נשאלה סטודנטית

במבו היא ענתה ההריון. סימני הם
 בטן להופעת נטיה יש ״ובכן, כה:

 בחילה, של אפשרות קיימת וכן גדולה,
נק אברים של פעילות חוסר וכמובן

מסויימים.״ ביים
 די בטן יש ״לי המרצה: לה לעג
 אברים של פעילות אצלי חסרה גדולה,
 — לי יש בחילה וגם מסויימים, נקביים

בהריון?״ אני האם מתשובתך.
ירושלים שביס, נ.
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