
פינכא מלכלכי
ה של וידויו ק כליס מנ

 שני ממלאים מזה: קל אין לכאורה
 השני בקרים, האחד מים, נירוסטה ביורי

 מסננת שמים ובשלישי תסבין עם בחמים
 שוטפים הסדר, לפי כך, אחר ענקית.
ו בתסבין טובלים המסננת, של בכיור
ושוטפים. קל, סיבוב לצלחת עושים

 הדבר, שונה למעשה אך לכאורה, זד,
 הכפיים עבודת את להפריד אין והרי
 שעתיים במשך כך, משום הנפש. מחיי
 התחומים כל בנפשי מתערבבים אלה,

 מהווים החברים שלנו. החברה חיי של
 מלכלכי־ של ואמרה גדולה אחת קבוצה
 קטנות. לקבוצות־משנה נחלקת וזו פנכא,
משתיי אליה — שבהן והטובה האחת

 תיאבון להן שאין ונשים בנות כות
תה. לספל פרט דבר מלכלכות יאינן

 היא זו ביותר. גרועה הבאה הקבוצה
מכי כלומר: הגדולות,״ ,,העיניים קבוצת

 מגובבים אלה מזון. של סליקים להם נים
מר ליטר וחופנים לחם, ערימת ידם על

ב־ הצלחת. בפינת אותו ומורחים גרינה

גלילי לילי בעריכת
 מבי! הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 מדי יזכה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים
 השבוע: הזוכה לירות. עשר של בפרס שבוע

תל־אביב. רוטשילד, שדרות שפיזמן, .ישראל

> ל ש צ  לבן שצדו אדם אוכלי על הפעם ישראלי. שמעון של בדיחה עוד א
 והתחילו עצים סביבו ערמו גדול, למוט אותו קשרו בג׳ונגל, אחד

 מבנות אחת האיש אל ניגשה להתחמם, התחיל כשהעסק ערב. לארוחת אותו לצלות
 כבר?״ חשוב זה ״מה שאלה. בבקשה?״ שמך, ״מה ונייר: עפרון ובידה השבט,
היא■ השיבה בתפריט,״ זה את לרשום צריכה ״אני ביאושו. האיש השיב
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 אינגזבורציה כגזובן.
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לילזזוע כזבים
ר ז ה חו ל לי ח

 שעשיני מר, ״על התשובה: את לשמוע הספיקו עוד הם
שעבר!״ בשבוע

★ ★ ★

 המלאי, במחצית משתמשים שהם רור
 על מרגרינה של הגון גוש משאירים

 מניחים אחריהם הבאים וכאשר צלחתם,
הד בין והפרד לך — צלחותיהם את

 יותר עוד היא השלישית הקבוצה בקים.
חב־ משתייכים אליה שבגרועות: גרועה

J מגיעה שהמנה עד חסדי־סבלנות. ריש 
 שומו — ו האחת בידם ספל הם נוטלים
 ויוצקים השניה ביד מצקת — שמיים!

 הספל תוך אל דביקה דייסה או מרק
ני ספלים הרי לי, אבוי ממנו. ולועטים

 לעזאזל קרים! במים רק לשטיפה תנים
המעש — נוספת קבוצה מילא. נו, —

 את מרעילים שהם די לא סיגריות, נים
 לשוטף משגרים הם הצח, הנגב אויר

 שתולה שבמרכזה שטוחה צלחת הכלים
 ונדמה אצבעות בלחץ שכיבתה סיגריה

ד,נכבית: הגחלת קול את שומע שאני לי
...ם—ם—ט

 החוויה על לספר לי יש המון עוד
ל השיטה על כלים. שטיפת הנקראת:

פלס צלוחיות טבילת ועל סכו״ם, רחיצת
 ששימשו הכלים ועל רותחים, במים טיק

ב שבועות שלושה במשך שואבי־אבק
נס שלי התורנית אך — בנינים פתחי

— תיימה
 למנה. ומצפה בחדר־האוכל אני יושב
 .,איזה — בלבי חושב אני — ,*חיי״
 חצי לחכות צריך מתועבים. עובדים

 אני ובינתיים — המנה״ שבאה עד שעה
 מצקת ובשניה ספל, האחת בידי נוטל

.ו .  כולו, הספל כל מלוא מרק יוצק .
 ואת הארוחה את מסיים כשאני ולבסוף,

 אותה, לוקח אני — שלי הסיגריה עישון
 את ולוחץ אצבעותי, שתי בין כשהאש
 ומקשיב בדיוק, הצלחת במרכז הגחלת

.—ם—הט לקול . . רביבים פוסה, ס

 קטן חכם דבר של לאמיתו בעולם. חכם הכי היה לא ששון
 שאם ידעו כבר והחברה גדול עקשן לזאת נוסף אבל היה. מאד
אותו. להוציא יוכל לא דיזל מק גם אז לראש, יתוש לו נכנס

 לו נמאס באוניברסיטה: ללמוד ללכת הנער החליט אחד יום
 החברה לירושלים. והגיע הרגלים את לקח חמניות• ולקטוף לקצור

 הראשון השיעור אבל באשמתו, היה לא זה שאמנם מספרים
 אורגנית״. בחימיה מיקרו־אנליטיות ״שיטות היה נפל הוא שאליו
 בשביל הקוזים את לחצות רצה כבר ששון זה, שיעור אחרי

לעמק. מהר שיותי■ כמה להגיע
 ומספרים ב״ניצן״ גמר הוא במצבו, החברה כל כמו אבל
 המעלות. בית מאשר יותר לאוניברסיטה מתקרב לא הוא שמאז

 ממקומו. קופץ ששון החברה, עם ב״ניצן״ יושב כשהוא אחד, ערב
חזרה!״ לי ״יש להם, קרא לבד,״ פוקר תשחקו ״הערב

 ?״ מי עם חזרה? ״לך מהכסאות, נפלו החברה ״מה?״
 אחת.״ בת עם חזרה לי ״יש ששון, נעלב אומרת?״ זאת ״מה

 להתאושש, הספיק עוד אחד אבל פעור. פה עם נשארו החברה
חוזרים?״ אתם מה על מה? ״על ושאל: נעלם, שששון לפני
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ר ש חו רו בג
 ידעו אז כבר הידוע, החור היה כשבגרוש הטובים, בימים עוד

 אבוד. זה אז גרוש, מעלול למוסטפה שמלווה שמי החברה
 עיני ״בחיי לו: ואומר בצלאל של לאחיו מוסטפה ניגש אחד יום
 את להאכיל צריך ומישהו הנשמה על מיל לי אין אפנדי, יא

 שנאיבי למרות היה, לא טיפש בצלאל של אחיו שלי!״ הילדים
כלב?״ זה ״עבודה טען: היה,

 אפילו חמור, כמו עבדתי השבוע כל אפנדי, יא עיניך ״בחיי
כוח.״ לי אין כך כל גדר, על להישען צריך אני לירוק בשביל
 שהעבודה יודע מעלול מוסטפה את טוב שמכיר מי כל אבל

 כוסית ולהוריד ולהרים אבטיחים לגנוב זה עושה שהוא היחידה
 ״יא ענה: והוא התרכך בצלאל של אחיו של לבו אבל ערק.

לי?״ מביא אתה ערבון איזה אבל כסף, לך אלווה אני מוסמפה,
מוסטפה. ענה ישר!״ אדם של ״דברתו

 מאז הכסף.״ את לך אתן ואני מחר אתו תחזור אז ״טוב,
בצלאל. של אחיו עם מדבר לא מוסטפה

ג׳נבה גולה,

ן פנחס ו ב . . . פומביות באסיפות דיין משה את השמיץ ל

ן ל ה . . . כרכים. חכרו פני כי
★ ★ ★

ס לו •עצו ביג׳י של החצר צעירי ו פ ת . • • השלטון את ל

. . . - ממכה תפסת :סיסמתם . תפסת
★ ★ ★

ש במערכת ככוכב־לכת יחוג הסובייטי הטיל מ ש . . . ה

ש י . . דש . השמש. תחת ח
★ ★ ★

י מטעי בעלי של עזרתם על סמך המודח הקובאני הרודן נ . ר כ ־ ס ה ק

ה משענת . . .  גזגזת^ון את ״רגזדבורצוץ. קנ
״ .. בשבועת בלוריתבווחז

חסשיר״ס
 ונחת אושר כדוכ הזוג כני

 יחד. פעם כמיטה שככו
 חרקה כשהדלת

 - צעקה !״״כעלי
למקלחת. כרח הכעל אז

 מיכאל כמשוטט מעשה
 הליל, כל התכסה שכסולם

כלכים. קור סכל אף
 הכין ככוקר רק

התקלקל. השלכים אחד כי
תל־אביב שפיזמן, ישראל
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צודקת לעולם

 בעיקר האדם, בחרות וזלזול פגיעה
(הארץ) השערים. במאה

 תל־אביב ברנשטיין, יורם
שאבעס! שאבעס!

החלל. שבמעדני האופטימיסטים
(במחנה)

צה״ל דור, שמואל
עדן מנוחתם
 צורכי את מדביקה החשמל תפוקת

 המשמר) (על והתפחחותה. הארץ
 נתניה האמר, דויד

נחושה. במצח שקר
ליביו. דורותי מפי העולם, פזמונאי
(נדעריב)

 תל־אביב דן, מרדכי
 סהאופירה המפורסמת אונלת־האדס

מילנו. של

_


