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גועות
לעולם צזדלןו־ו
ואלסים על שרי־אהבה) .מעריב(
מרדכי דן ,תל־אביב
ההחלסה נתקבלה פה אחז ושתי
נשיקות.

בעריכת ליל* גליל*

סטודנט בפקולסה לחלאות) .הארץ(
נחמה זיו ,סבריה
זבל אורגני.
שחקי כדורעף
)חדשות ספורט(

על

״פסל

מוזמנים משתתפים .אחד הקוראים מבין

המשתתפים בשליחת חומר לעמוד זה יזכח מדי
שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות .הזוכה
בפרס השבוע הוא הקורא צבי שרון מתל־אביב.

ויד".

מרדכי דן ,תל־אביב
הכדור טף לשחקים.
מספר הברקים בתערוכה) .מעריב(
יורם ברנשטיין ,תל־אביב
חזיז ורעם!

ה ע \ מ ן ו ה ר ז ה אגדה בולגרית עממית מספרת על שני חברים .האחד היה
רזה וארוךארוך .עד העננים הגיע .חברו היה נמוך מאוד —
אולי מטר ורבע — אבל הוא היה רחב מאוד .כל כך רחב ,שכשהיו מעמידים אותו
על הצד ,היה יותר גבוה מחברו.
שמעון ישראלי ,תל •אביב

עגלה וסו ט ה
פעם תפם שמוליק טרמפ בעגלה של
מוסקוביץ הזקן ,מן הברם הישן עד למרכז
המושכה .מוסקוביץ הזקן השתמש כשוט
שלו פול גאז והדהיר את הסוסים כמו
שדים .״דחילק אדון מוסקוביץ ",התחנן
שמוליק ,״יותר כזהירות".
״אני ככר  18שנה עגלון ",השיב הזקן
קצרות.
שמוליק שתק והמשיך לקפץ על תחתית
העץ של העגלה .עוד פעם־פעמיים ביקש
ממוסקוכיץ הזקן שיאיט ,אכל התשוכה שלו
היתה :״אני כבר  18שנה עגלון".
כסוף* הואדי ,איפה שדרך העפר חוצה את
הכביש ,הגיעה העגלה לסיבוב חד .הסוסים
התקרבו אליו בדהרה  -והעגלה התהפכה.
״לכל השדים והרוחות!" צעק מוסקוכיץ
הזקן ,״אני ככר  18שנה עגלץ  -וכל פעם
אני מתהפך בסיכוב הזה!"
צבי שרון ,תל-אביב

שיחת טלפון

בפנים שזדת השיר

תחרות על חרוז א חד
רגפא רב ריפא א\ז נזיגז רווגז,
ע ל ־י די נגזוזזי ם ו ג ר י ד ה.
כשבי2ןט 1אה ירה
היא אהרה  :״רא הורה.״
ומה היה אחר כך? האם התנחם ה
מסכן ומצא פציינטית אחרת? והיא ,מה
קרה לה  :חזרה בדעתה או יצאה ממנה
 או שני הדברים באחד? האפשרויותבמעט כלתי־מוגכלות .ארכע שורות
אלה ,מתוך חמשיר שנשלח על-ידי ה
קורא יורם ברנשטיין מתל-אכיב ,מזמי
נות אתכם להוסיף את השורה החמי
שית ,החסרה .מכין התשובות שיתקבלו
תוך השבועיים הקרובים ייבחרו השתיים
המוצלחות ביותר ,אשר יזכו את מחב
ריהן כפרס חמש ל״י בל אחד.

״אז דיברתי אתו ,ולכסוף ראיתי שזח
כל אג אן ...״
״מי בא לגן?"
״זה ,אמרתי ,זה כלאגאן ,שנתן מכות
לילדים"...
״אה ,כעל הגן ,אז תגיד בך! כעל-הגן
שנתן מכות? ומה קרה אחר־כך?"
״אחר־־כך אשתי באה ל גן ...״
״מה? אשתך כלאגאן? זה אני ככר לא
מבין! מה זאת אומרת אשתך כאלאגן?"
״אמרתי שאשתי כאח לגן ואמרה שזה
בלאגאן"...
״מי בא לגן?״
״זה ,אמרתי ,זה בלאגאן ,שנתן מכות " . . .
וחוזר חלילה.
נישה זינגר ,וזל־אביב

ערות=ש 1ר״ ס
מ אגדות הפרופסור' פלקונר
הפרופ׳ והחמור
כאשר היה עדיין פרופסור פלסנר מורה בבית־הספר הריאלי ,אירע
מקרה ובשעת אחד השעורים פרצו התלמידים בצחוק ,כשבקע לחלל
הכתה קול חמור נוער .הפרופסור הנכבד הלם באגרופו על השולחן,
התרומם מכסאו ושאל בזעקה  :״הייתי רוצה לדעת למי אתם מקשיבים —
לחמור שבחוץ או לזה שבפנים!״
★ ★ ★

הפרופ׳ והרועה
הפרופסור הנודע למדעים שמיים איננו פגז בערבית המדוברת
של ימינו .באחד מטיולי כתתו אבדו התלמידים את דרכם ותעו שעה
ארוכה ,עד שפגשו רועה ערבי .משראה הפרופסור את הרועה ,השקיף
על תלמידיו במבט של נפוליאון לפני קרב הפיראמידות ,ובחיוך של
נצחון ניגש לערבי.
התלמידים לא הצליחו לקלוט את השאלה ,אך שמעו בבירור את
תשובת הערבי ,שענה בהבעת־צער עמוקה; ״סליחה ,יא סידי .איני
מבין אנגלית.״
ק .סם ,ירושלים

הסורים ניסו לאלץ את המלך חוסיין ל נ ח ו ת  ,בעת שטם במטוסו מזול
שטחם . . .

. . .מה חדש כזה? הרי הם מזמן משתדלים ל ה פ י ל אותו.
★ ★ ★
פרשת מעצרו של חבר מפ״ם אינה אלא עניין מ ש פ ח ת י . . .

• י
 ...א ה רן ב ה ן נעצר ,וחיים כ ה ן החליט על גורלו.
★ ★ ★
הנהלת הטכניון מתעקשת על דרישתה להעלות את ש כ ר הלימוד . . .

 ...ז הו צעד אשר ש כ ר ו יצא כ ה פ ס ד .
★ ★ ★
ה ו ע ל ו מחירי הסיגריות...

 . . .מ ם ש פ ת י י ם לאוצר המדינה.

