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גלילי לילי בעריכת

מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
יזכה מר בשליחת זה לעמוד חו המשתתפים
הזו־ לירות. 10 של שבוע בפרס ב שבוע מדי
.חולון נחמני, עדנה הקוראה היא השבוע כה

בבגדיו כשהגיע לנשף. הוזמן אחד חבב . מתו ם של חוכ כ  חזר להכניסו. השוער סרב הרגילים, ח
 לו הרשה ואז הדורה, בחליפה בגדיו את החליף הכיתה, החכם

 החבם הושיט לסעודה, השולחן את ערכו באשר להיכנס. השוער
 אתה שרוולי, ״אכול, :ואמר הצלחת, אל שרוולו את כל לעיני
אני." לא המוזמן, הוא

חזה בזמן ־קלנסואה ריאד, מחמוד
ט כזבים לילקו

זיהו• ד־שק־דו
 עם עסק היה תמיד ברוכיים לכפר

והכ בג׳ולים שכבו כשהחברה שוטרים!
 חוץ אז הראשונה, ההפוגדד על ריזו

ולח די.די.טי. לאכול להתגרד, מאשר
 שרגילים ביצים, מחמש חביתות על לום
 לעשות. מה להם היה לא בבית, להן היו
תי שאפשטין אחרי אחד, יום הת החו

 להם מתאר והחל ביותר אליהם אכזר
 וכיצד חביתה מכינים איך בפרוטרוט

 שמלאה החברה החליטו אותה, אוכלים
 קו־ מבאב־אללה הגרילו יסוריהם. מנת

הביתה. מהמחנה והתפלחו מנד־קאר
 ושם של, גשר על־יד עברו כשחזרו,

 פאסים ודרשו מ״מ־צדיקיות, אותם עצרו
 תפסו שהחברה מזל היה וצוזי־תנועה.

 לחתום אותו והכריחו דוזש, משה את
 על עצמם את שהרגישו כך הנירות. על

 והללו, למ״מ״צדיקיות. וצחקו הגובה,
 במיסמכים. דופי מצאו לא הרע, למזלן

 של בראשה גאוני רעיון עלה שלא עד
 ה־ אפשטין אל פנתה והיא מהן, אחת

שלו! הדיסקיות את שיראה ודרשה חומי,
 דפיקה הולכת שפה הרגישו החברה

 החורני, את שמכיר מי שכל מפני גדולה,
 הוא ותחתונים גופיה שאפילו יפה יודע

 ילבש? הוא דיסקית אז — לובש לא
התרג או היסוס כל בלי החורני, אבל

מכנסיו! כפתורי את .פורם החל שות,
 הצי שהשתבצה. כמעט המ״מ־צדיקית

 עושה?״ אתה ״מה מסמיקה: טרחה,
 אתהדיסקיות!״ לך להראות רוצה ״אני
ל עד התרגשה אומרת!?״ זאת ״מה
 המ״מ־צדיקית• אימה

אפ בשלווה הפליט חברה!״ ״תביטי,
ש שהוא, חוק איזה ״יש החורני, שטין

מחוב אליהם החוטים, אורך את מגביל
״ ם״ י סקי גינבה גולה, ה. הדי

ערכים לוח
 לסיור הגיע החינוך משרד של מפקח
 נכנם הוא שלנו. בבית־הספר שיגרתי
 ושאל בתנ״ך, שיעור בשעת ד׳ לכיתה

הלוחות?״ את שבר ״מי י תלמיד:

 אני שלא ״בחיי וגימגם: החוזיר, הילד
אותם!״ שברתי

 איום, בכעס הכיתה מן יצא המפקח
 מין ״איזה ואמר: המנהל, לחדר התפרץ

 אני בבית־הספר? כאן נותנים לימודים
 והוא הלוחות, את שבר מי תלמיד שואל
הוא.״ שלא עונה

 הילד ״אם המפקח. את הרגיע המנהל
 ״הרי השיב, אותם,״ שבר לא שהוא אמר
לו.״ להאמין עליך

חיפה פרומר, פנינה

הנחשי□ מאורת
 ברביבים, מויצ״ו תיירות של בביקור

ל הכניסה לפני התיירות אחת עצרה
ב יש ״האם קל: ברעד ושאלה מערה
ועכברים?״ עקרבים מערה

או אכלו ״הנחשים יואל, ענה ״לא,״
במערה. מודרך סיור לעצמו וחסך תם,״

״בקיבוץ״ מתוך

הנכון המושג
 לחי־ אחד יום בא מסנט־לואיס תייר

ו בתל־אביב אופפרמן הרמן ד״ר רורג
 חשב אופפרמן ד״ר אותו. לסרס ביקש
 התעקש התייר אך טוב, שומע לא שהוא
לסרס. ודרש

 הנרקוזה, נגמרה כשרק הניתוח, אחרי
מאו ששכב לתייר, אופפרמן ד״ר ניגש

 לי,״ ״תסלח החירורגית• במחלקה שר
 תואיל אולי נגמר, שהכל ״עכשיו אמר,

 בעצם אותך הניע מה בסוד לי להגיד
זה?״ ניתוח לעבור
 הוא ״הענין התייר. צייץ קיי,״ ״או
יהו גברת והכרתי כאן באתי אני כזה:
 רוצה אני בעיני. חן מאד שמצאה דיה

 שהיא רציתי לא אבל אתה, להתחיל
גוי.״ שאני תראה

ה הדוקטור קרא שבשמיים,״ ״אלוהים
 אתה סרוס. רצית לא בכלל ״אתה נדהם.

לברית־מילה!״ התכוונת
הת מרוצה וחיוך התייר, אמר ״נכון!״

הנכון!״ המושג ״זהו פניו• על פשט
תל־אביב נורמן, דויד

•  • אזהואהכהא\תי>1• 
 כר אח שכזזזז בזזראי אתה שמזרחן... יזרב, ״אתה
 אזזזך שפיבזרז ההיא זזפעב את זזכד אתה אבר הבניין,
 ןנר2ה את ן\ז2זזי שמישחז תפני במגבית, שרך תהג׳נב

 הא-הא- באבי-אביו? שרך רתנהר תתן בתרפנן שרך
 הארה השנינז כר שאזזרי השבתי הייתי. אני וה הא,
״---------רא כבר זה

★ ★ ★ *
 שאני לך לגלות יבול אני זאת, אמרת בעצמך שאתה ״עכשיו

 מכשפה חתיבת כאמת היא איטתך אחוז. במאה אתך מסכים
״------------וחסרת פטפטנית

★ ★ ★

 את רננשנת איך אנתך ררנזר רגבה רא אני ״אגרי,
 רא הארה ההשנזרייב ההנבנינז שני אבר שרך, הננבנרה
 זהר דירתן. מזזזבר רהינת אריך הארנב ביבר. הנרכיב

תן רי .נ כך, ב .  דצזותן אריך רא באתת אני !אררה יא .
״------— כנת נראית הזרב, את כשביברת אבר ככה,

★ ★ ★

 אינך אתה השיניים? את לי תשכור אתה אומר? אתה ״מה
״---------ל אפילו רם לך אין מת. עכבר אפילו להכות מסוגל

★ ★ ★

 זזז- שרנשה כבר נננבר שאתה רי רהגיר רנאה ״אתה
 אנתך ריאש תתכננן רא אני הזה? האינר ננר רשיב
 ןיר2 גנר תנארביב ינתר כתתיב ראיתי אני אבר אדנני,

״--------שאתה בנשב אניאפירנ אבנרי. בית-שתנש שר
■ ★  ★  ★

 שופך אני קודם הבט: הנה, פועל! הזה שהפטנט איך ״ועוד
 את הכתם על מורח אני אחר־כך שלך, החליפה על דיו קצת

קי... יהיה תיכף זה אחד, רגע הפט...  מה עולם, של ריבונו נ
״---------יכול הזה שהחומר בטוח הייתי קרה?

חולון נחמני, עדנה

ת עו ת לעולם ט דק צו
(מעריב) בן־חייב. פאול מאת שירים

תל־אביב דן, מרדכי
ולתזמורת. לחליל מינור בדולאר גרעון

 שלש ללוד מפארים יוטסו אלה בימים
(הארץ) טען. מיג של טונות

 חיפה בן־צור, דויד
המופשטת. הצרפתית האמנות להצגת

 של שמו להצנחת הציבורית הועדה
(מעריב) גולומב.

נתניה פוגל, נעמה
הבניה. מיפעל על כנפיה את תפרוש

כתום. במבוי הישראלית מדיניות־החול
פתח־תקוה שור, אליהו _ • (הבקר)

בת־יענה. של מדיניות

ל״ס1ודש1הער
ן לשאלת מסביב אלה בימים מתרכזת הישראלית המדיניות כל ו ר ד ס מ  האווירי ה

.ישראל בשמי הבריטי . .

 עומדת תמיד היא :הישראלית המדיניות צרת תמיד היתה זו ...
. להיכנס כמקום במסדרונות ן י ל לטרק

★ ★ ★״

. האנגלים גם אומרים עתה . תהילים.

ו." נ י כ ב גם ישכנו שס ל, כ כ נהרות ״על :קל״ז פרק ...
★ ★ ★

.ה ט י ש ה ־ ת י ב היא שטה, כלא מתוך ברחו אסירים 66 . .

ה יהפוך לא שזה ...נקווה ט י . ש ת ל ב ו ק מ
★ ★ ★

ש עוד ד ו ח .ח ר י ה אל רקיטה לשגר האמריקאי המטכ״ל מקווה ה . .

ת הפעולה: על ...מנצח ה בי ט מ רח של ה . י סט ו ג ו א

חמשירי״ק
 הערום: הטבח אמר כה

 גרום.״ גוף תעגל ״אכילה
 וזלילה בסעודות

 בילה הוא המלאי את
חירום. של מחסן ־הוא וכיום

צוז״ל אינגבר, נחמן

 מעקיר כעלמה מעשה
 הקיר. אל ראשה שהדביקה

 ברירה,״ מחוסר ״זה
מיצרה, אמרה, היא

העיר. מן חסרו כתפיים כי
ראשון־לציון טופורבסקי, בתיה


