
גלילי לילי בעריכת

 מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
 יזכה זה לעמוד חומר בשליחת חסשתתפיס

הזו לירות. 10 של בפרס בשבוע שבוע מדי
תל-אביב. ברושי, נחמן הקורא הוא השבוע נה

ר צ י ו ו ש הנחת בזמן בעולם. גדול הכי הוא דבר כל כידוע, בטקסס, ה
 באחת לישראל. מטקסס מהנדס הגיע מאילת, הנפט צינור

 למחרת בטקסס. תהיה ועוד ולילה יום תיסע ״בטקסס, לחברה: סיפר ההפסקות
 תהיה ועוד ולילה יום תיסע שוב למחרת בטקסס. תהיה ועוד ולילה יום עוד תיסע

 במיוחד. התפעלו לא החברה כזאת?״ מדינה חתיכת על אומרים אתם מה בטקסס.
איטיות.״ רכבות יש בארץ אצלנו •גם מהם, אחד השיב ישי״ ״מה

 את ראיתי וזוזזווזינו. את רזזשוך בשביד תורנות ״נדוזזוקליפורניה פינקלססון, דוריאן
!״אתת תנות אפירו \דווד2בא נזשוזזזשוו רא והיא התרבו

י מתחת עברה נאומילוס האמריקאית הצוללת נ ו ח ר ק .הצפיגי הקוטב ל . .

. . ה נצחון. מ ח ל מ . כ ה ר ק ה
★ ★ ★

ן בעיית את לפתור יכולה אינה תל־אביב עיריית ו ח ר ס רקון... ה בי

. . ר אכל ריח, אץ אמנם לכס!* . ס ו ח  יש. ןז ס כ ל
★ ★ ★

ן להשתתף שברצונו הודיע מוסינזון ייגאל ק ח ש  למען שכתב במחזה כ
רה״... תיאטרון ״זי

ה מ . .  ט. ם י רם א כ התפרסם כצכא ככר החידוש? .
★ ★ ★

ת את מביאה היא מדוע הסבירה ״הבימה״ י נ ד ק ר  גראהם, מרתה הזרה ה
ם... אמנים ייבוא נגד מערכה מנהלת היא בעוד רי ז

כקיצור,

ש1חער ל״ס1תי
 שומע שדווק מה

ביותר תכופות לעתים

ת {{ ו ב ו ש ת  
ן י י נ ע ל

ש לחשוכ אותך מכיא ,,מה
כזאת?״ נערה אני

 רק שנהיה מעדיפה ״אני
ידידים.״

חשק.״ לי ״אין
לה!" יוודע אם תמות ״אמי

המקום.״ ולא הזמן לא ״זה
 מדי יותר אותך אוהכת ״אני
זה." כשכיל
להת לך הרשיתי ככלל ״למה

זה?״ עם חיל
שונה.״ שתהיה ״חשכתי

 רק להיות יכולים לא ״אנחנו
ידידים?״ סתם

 לחכות שכדאי חושכת ״אני
נשואים." שנהיה עד

פוחדת..." ״אני
זה.״ אחרי אותי ״תשנא
 לכטוח שאי-אפשר ״ידעתי

כך.״
 שאתה לומר מתכוון ״אתה

א רוצה ק ו ו כי?" ד
ל תוכל אני? דווקא ״למה

שתרצה." הנערות כל את השיג
 - יסתיים זה איך יודעת ״אני
אותי." תישא לא לעולם

הכטחתך.״ את שוכח ״אתה
ככוקר." עצמי את אשנא ״אני

מתלוצץ?" ״אתה
 עוד לשתות כי האצת ״לכן
!"כוסית

 יוצאת שאני פעם כל ״למה,
 להיגמר מוכרח זה גכר, עם

כך?"
״הידיים את ״סלק !
שאני?" חושכ אתה ״מה

זה.״ את שתרצה ״חשפתי
 הוויכוחים כל עלי נמאסו ״הו,
י״ האלה
שכן." למה אחת סיכה לי ״תן
מ אני אכל לי, איכפת ״לא
רגע.״ ככל לידידים צפה

 לא אתה כנה? אינך ״מדוע
כך." כל זה את רוצה

האלה!״ הידיים פעם, ״שו־כ
״עכשיו?!"

 שאתה הרגשה לי ״היתה
לזה." מתכוון

אותי." מגעיל ״זה
א ״״ל !

תל־אביב ברושי, נחמן

פסזק של גלגולו

י ל ״ ב ! ם י י ד י
 השמיעה כו לילה, אותו מאז

 ״הלו, את הצעירה הפלמ״חאית
״אתה - אתה לא !ידיים בלי ! 

 העולה אפל במשוריץ שלה
 ל־ זה פסוק המשיך ירושלימה,

ה ועד הכרך, בחוצות הדרדר
 למספר נאמן כיטוי היה יום

:למשל כמו, עדינים. מצכיס

 ה־ וזודברווז שרגש אגוזן
ב שוזראשוזוז זזגזזגזזווז,

 אוזורוז שהיוזה נגד הן.
 היה כבר וה גווב.״ ןר2״בו

 היהה שהשזיה גזר רירה.
שבה אוזזרוז  זה שרום־,״ .

 ו־ שבה. זזוצאי היה כבר
 שהי־ נזד השרישיה,. אירו
 ברי ״ארוז; אוהרה: הה

 ב־ היהה כבר או ידיים־,״
רהריוזה. זי ש ה ודורש

 ררין שהובא זהג אוהו
 בשנזה יד הוציא שרא נזר

״יש :רהגזהו וגונזן סייבוב.
 שו־ בורזזפינובויוז רירי בה

 ״ארוז; רי ואזזירה בורה
!״יריים־ ברי

 ש־ הכורה. בנזר אוהו
 רהוראוה זאהן בהיוהו

ה ש .בים השררהבריאוה.
יר ברי ״גברה. :יוזדהו "

 ״הה :רו נזזהה וואה !- ו
?״ רך כואב וה ? 1
או

 ה־ בזי, שר נויפורו רפי
 רפי הארץ בזוה אה הסיווג

 :הבא ההוזורוג
״וד :הירושרהיהאוהרה

 !״ירייה ברי ,בר
ה  אוהרה: ההר־אביבי

 ירייה״ ברי ״ודבר
״ה אוהרה: ההיפאיה

?״ ירייה ברי ! בר
ירושלים פוררו, בן שלום

 הפריהיה הברירה וההזהגוהך שרבושך רי ״ההרו
וה!״ בהרר וזגגברי ההיוה הנזובדיה. שאר רנזבורה

צודקת לעולם טעות
תפילה. לערוך התקבצו חדרים אלפי

(מעריב)
עכו הניג, דויד

לדוד. הבית חנוכת שיר מזמור

 מטובי שנים שלחה פרסומת חרבת
(מעריב) הצלמים.

 תל־אביב לוין, נחמיה
הגדול. החרבון את להנציח

 (מעריב) הארגנטיני. השריר משכן
 תל-אביב דויטש, יונה

הדרומית. באמריקה העולה הכוח

.23742 הגופה טלפון — הבימה
(הארץ)

 תל־אביב ברנשטיין, יורם
המבקרים. על־ידי נהרגה

חסשיר״ס
 עסקן, ספק כלי במעופך, מעשה
 כרמת-גן. לאשתו שכתב

 ״ליקירתי,״ :פתח הוא
האיטי, כאיי

במרומי ״מיקירך,״ :סיים
הכלקן.

ברק בני יוסף, מורד

 קוצץ, שמו איש, היה
 הנוצץ. לחוג שהשתייך
 לילות כרדת טיפס

 - וילות של מרפסות על
הפורץ. הקים וילה לו עד

•אביב תל קשטן, משה


