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חסטזיר״ס
 כללי, מנתח רופא,
 חלכאי. ימיו כל נשאר
 שכח, הוא פשוט כי

 מנותח, כל• כתוך
ל״י. כמה ששווה כלי איזה

 מתום, בלי נחמד צ. מ.
 פתאום. חיילת עם התחיל

?" פנויה ״את :כששאל
גלויה: לו, ענתה היא

אדום.״ כובע עם אף ושוב, ״לד
תל־אביב ברנשטיין, יורם

גלילי לילי בעריכת
מבי! הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 מזי •זכה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים
 החבים לירות. עשר של בפרס בשבוע שבוע

ירושלים. הלוי, אליהו חל־אביב, פורטי, השבוע.

 על כולם מצביעים בצה״ל, מסויים בגדוד הצטיינות •אות
 זהו כי בלחישה ומסבירים הטוראים אחד

 הגדוד," חיילי כל של חייהם את הציל ״הוא היחידה. גיבור
הטבח." את רצח ״הוא כיצד? מספרים.

ש 0ליי1י)עחת
ל סופת ו ח ת לשיאה הגיעה ה ב ש ב

דש בין נחנקו הארץ אזרחי . . . ו . ק ל לחו
★ ★ ★

 בא הדתות כשר טוליידאנו הרב של מינויו כי טוענים, הדתיים החוגים
. • . מבפנים הדתית החזית את לפורר כדי

ס . . . ו . ס י נ א י ד י ל ו ט
★ ★ ★

ת .הסכם את יבטל כי רמז סודאן של החדש שליטה ק ו ל ם ח י מ  ה
. . . מצרים עם

ם . . . י ם מ י ב ו נ . ג ו ק ת מ י
★ ★ ★

ר מתכוננת ברית־המועצות ממשלת י ב ע ה  היהודיים אזרחיה כל את ל
. . . לבירו־בידז׳אן

י המיבצע: סיסמת . . . ר ב ? ע ר ו ב ע

יומיום לתופעות דסז״י פירוסז
שוש תריסר חצי לפתע לי מגיש בעלי

יפות. נים
 הוא הצהרים ארוחת שאחרי אומרת זאת

 מצטער, נורא הוא שבאמת לי יודיע
 ללכת נוכל לא מותק, יודעת את אבל

 ישיבה פתאום לי יש לקולנוע. הערב
 ללכת. מוכרח פשוט ואני חשובה, נורא

 לעזוב שונא שאני כמה יודעת את
הילדים... עם לבד אותך

תש היא דבר, אין לי אומרת השכנה
 לצר־ קופצת שאני בשעה הילד יעל גיח

 לצאת צריכה שהיא אומרת זאת כניה.
 מאוחר עד לבלות בעלה עם הערב

 סיטר. בייבי להם ואין בלילה,
זיל ★ ★

וויכוחים. בלי לישון הולך רוני
 מתחת כבר החביא שהוא אומרת זאת

בננות שתי שלו, הדובון את לשמיכה

שאסרתי המרוסק הצפרדע עם וד,קופסה
הביתה. להכניס תוקף בכל עליו

★ ★ ★
 ש|ו שרובה־הציד פתאום מגלה בעלי
י הנשק. אצל דחוף לטיפול זקוק
 הוא ימים כמה שבעוד אומרת זאת

 ילבש הוא ואז למילואים, צו־גיוס יקבל
תר את יאסוף שלו, החאקי בגדי את
 ימים לשלושה וייעלם והמימיה, הגב מיל

 כבר שאני חושב בחולה. חזירים לציד
לפיקניקים. לצאת בשביל מדי זקנה

★ ★ ★
לק לבן מותר אם אותי שאלה עמירה

 הקולנוע. הצגת אחרי פיצה לה נות
ובז לה קנה כבר שהוא אומרת זאת
 איזה גם לו שמגיעה תאמין זו כות

ש לאן הביתה. בדרך לילה־טוב נשיקת
מגיע! ימינו של הנוער

תל־אביב פלר, נחמה

השיר שורת בפנים

דהה? למיס קרה בעצם, מה.
הדיאגנוזה." בקביעת קלעת
טעות״כבר לעניין: תשובות כמה ועוד
 (חיים הנרקוזה״ השפעת פגה

צזדעת לעולםהמשיך אז ירושלים); אוהב־עמי,
 רוזה מיס את ריפא לב רופא

 ונרקוזה. ניתוחים על־־ידי
 ידה את כשביקש

תודה." ״לא, אמרה: היא

 החמשיר, הופסק זה בלתי־נעים במצב
נת והקוראים שבועות, שלושה לפני

 המכובד הדוקטור את להוציא בקשו
 ואמנם, המבוך. מן רוזה מים ו/או

 ראשונה עזרה הגישו קוראים מאד הרבה
 אותם היו כמה תשאלו אל אבל מחורזת.

 הציניות חיצי את שתקעו הסאדיסטים,
הרופא. של האומלל בלבו

 קורא, הניתוחים: לשולחן ניגש ובכן,
וה תל־אביב,״ ״פורטי, בשם שחתם

 המלאה כתובתו את לשלוח מתבקש
 חמש את לקבל ברצונו אם למערכת
ה התשובה עבור לו המגיעות הלירות

ל חרוזים שני סיפק ביותר, מוצלחת
 הי ״השפעת האחד: החמשיר. סיום

 ״תנסה והשניה: נגוזה.״ נרקוזה
היפנוזה." עם שניה על

 לפחות באופנה. נורא ההיפנוזה בכלל,
 לבעיית כפתרון אותה הציעו קוראים 50

נו הייתי לא אני אבל המסכן. הרופא
 לא מומחיותם; את להוכיח להם תנת
 משקל על לשמור שידע אחד כמעט היה

 זה בשביל ושזכה ידע, שכן אחד נכון.
 רחוב הלוי, אליהו הוא השני, בפרס

הזוכה: החרוז ירושלים. ,20 בצלאל
ההיפנוזה. בשיטת ניסה אז

ה אחד מתל־אביב, דן מרדכי הקורא
 זה, במדור ביותר הקבועים משתתפים

פסי הזכיר? לא מד, תשובות. 15 שלח
 פורמיזה, מטמורפוזה, רוזה, סנטה כוזה,

 המנוח שפינתה את אפילו טרומבוזה,
א לדוגמא: מוצלח חרוז לעסק. הכנים ל ״

 שינגרטן, (דן נרקוזה לה לתת הוא
לנרקוזה א ו ה נזקק ומאז חיפה);

ה ואילו חיים). קרית גורפינקל, (יעל
 ומאז קובע: מחיפה, שיקה, אורי קורא
עליכם. לא מנברוזה. סובל הוא
 תפיסה בעלי קוראים המון גם היו

 להשתמש רוצה לא אני ספורטיבית.
 ובכן, ניחשתם? לא גסים. בביטויים

אפ ״אך מתסזנת: שאני למה הנה
 (נתן״ הפוזה." את להחליף שר

 נמאסה ״ידידי, חיים); קרית לנדמן,
סבא). כפר גריל, (ניבה הפוזה״ כבר

 דבר לי הוכיח הזה העסק כל בכלל,
 שהנשים הזמן: כל בו שחשדתי אחד

 רק מתכחינת ואינני אכזריות. נורא הן
 למשל, מתכוונת, אני שלנו. רוזה למיס

הכו צה׳־ל, דרויאנוב, נמרודה לרב״ט
 מטרומ־ סובל הוא ומאז תבת:

המסכן. לדוקטור ד,בראתי איחולי בוזה.

השערים. שני את חבש ביטון
הספורט) (חדשות

 תל־אביב דן, מרדכי
הירי! הקבוצה לגאוות פצעי־נזוות

 אחת. בשעה תצא הללויה
ברנשטיין יורם

הברבור. שירת
 קצר זקן נטשה, הוא

 אחרונו, (ידיעות בתם.
אוו!

להתגלח. בוודאי הלך
תיק משטרה קצין

אחרונות) (ידיעות
מרדכי

נסגר. התיק

מכונית אותה על זה ...וכל
לשכן: שסופר כפי

ל אותך אקח הימים באחד ״ירוחם,
 שהיא איך לך ואראה קצרה נסיעה
 על ביותר הקלה בנגיעה לטוס, יכולה
 כמו 140 על לנסוע יכול אני הגאז.
 בכלל. הכביש את מרגיש לא כלום!

 נסעתי אותי. לעבור יכול לא דבר שום
ד ושמונה בארבעים לחיפה מנס־ציונה

בנזין.״ לקנות עצרתי ועוד קות.

★  ★  ★

 לחותנת שמסופר כפי •
:(במכתב)

״.אותי לדחוף הסכים שמישהו . . 
★ ★ ★

 לסוחר שמסופר כפי •
: משומשות מכוניות

 היא השתגעת? לירות? אלפיים ״מה?
 המנוע? את שומע אתה חדשה. כמו
 את הקטן בכיס שמה היא שעון. כמו
ב שמייצרים החדשות המכוניות כל

 לא אשתי, של השגעונות לולי ארץ.
 ב־ אפילו אותה להחליף חולם הייתי

קרייזלר!״
★ ★ ★

ןוגז!״2נז בכל ״ה־יפשתיך

לנ יכולנו שלא מצטער נורא ״אני
 שלנו הסראנטה• אבל בשבת, אליך סוע
 כל זיקנה. סימני להראות מתחילה כבר
 זה עכשיו איתר, לעשות שאפשר מה

ה וחזרה מהעבודה או לשוק, לנסוע
רק בטוח. תמיד לא זה וגם ביתה.

 לשוטר שמסופר כפי •
:תנועה

או צוחק. אני אם לי סלח ״שמונים?
 שמונים עשה לא הזה הגרוטאות סף

 שיצא ביום אפילו לשעה קילומטרים
 כדאי באמריקה. / מבית־החרושת חדש

שלך. הספידומטר את פעם עוד שתבדוק
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