
גליל׳ לילי בעריבת
מבין הקח־אים אחד משתתפים. מוזמנים

 מדי יזכה זה לעמוד חומר בשליחת המשתתפים
 ישראליות. לירות עשר של בפרס בשבוע שבוע
תל־אביב. מירון, אליהו הוא השבוע בפרס הזוכה

 שמש מסעדת של האורחים בספר לדפדף מזמן לא לי הזדמן
 של מפורסמים שמות המון שם היו בירושלים. המפורסמת

 כתבו אהדים רק פקחים. נורא דברים אמרו כולם ומראלים. פוליטיקאים דיפלומטים,
 יוסף (אלוף כזה־ ששליק שושלק לא ששליקים שושלקו ״מאז למשל: חכמים. דברים

ושבע ״אכלתי רשם: בונה, סולל של הבום שהיה זה הכהן, דויד ח״כ ואילו אבידר).
 שילם.״ לא ״הררי זה אחרי לכתוב מוכרח היה הררי יזהר ח״כ ישלם.״ והררי תי

תט־גל־גזי כי כי חגו \זואציטוט. אפילו שודר, שלא משהו כתב הוא לא. אבל

הגוכגיח מו חוכמות
 כאשר הקומוניסטית סין ממשלת אמרה מה

א י א ל א ד ה מ א .בטיבט למורדים הצטרף ל .  פסיכופאתולוגיה.
יום יום חיי של

 בבחינות תמיד לאיים הרגל היה לביולוגיה למרצה
 הסמסטר, סוף כשהגיע מרעישים. היו שהחברה בשעה

 הזמן כל שלמד אחד כלל. בחינה תהיה שלא התברר
 הבאה.• בצורה לו ענה המרצה רם. בקול כף על התמרמר

 היא זקנה. בתולה של לחדרה גנב נכנס אחד ״לילה
 התעצבן הגנב גנב! גנב! לצעוק: והתחילה התעוררה

לצ המשיכה הגברת אותך. אאנוס תשתקי לא אם וענה:
 היא אז וברח. נבהל שהגנב עד יותר חזק בקול עוק

שקרן!״ שקרן! אחריו: צעקה
★ ★ ★

אורגנית בכימיה מבחן
 לך? ידועים אסטר סוגי אילו ש.
.מהמגילה אסתר קוסטלו, אסתר ויליאמס, אסתר ת. . . 
 אסטר? מפיקים איך ש.
בושה! ת.
 מכד,ל? קטון להפיק כדאי האם ש.
אותו. לשתות כדאי יותר לא! ת

★ ★ ★

 לדבריו, אשר, כדורים מץ ומכר ברחוב עמד רוכל
 די. בלי עד אנוש חיי מאריכים

 .״300 לגיל מעל ״אני צועק, הוא עלי,״ ״הביטו
 אותו: ושואל הצעיר לעוזר ניגש בפוטנציה קליינט

 מכריז?״ שהוא כפי זקן כה באמת הוא ״האם
 עובדים ״אנו העוזר, אומר בבטחה,״ להגיד יכול ״איני

שנה.״ מאה רק ביחד
★ ★ ★

ה צ ר  עקיפין.״ למס דוגמה ״תן הכספים): (בתורת מ
: י ס ו  כלבים.״ ״מס י

: ה צ ר ״״הכיצד מ ? . .
: י ס ו אותו.״ לשלם חייבים אינם ״הכלבים י

בטכניון הסטודנסים אגודת בטאון הסטודנט, קול

 עזבתני? למה א, מ א ?י א, מ א ...ל
★ ★ ★

 את שולל הוליכה אוטו בשם גרמניה מרגלת
הישראליים... הבטחון שרותי

האויר. ממזג ונהניתי העצמאות בגן ספסל על ישבתי
 הסביר כבר דקות כמה וכעבור ידי, על וישב אחד בא
 הנפש ״מסתרי אמר: הוא החיים. על השקפותיו את לי
לח אפשר האדם נפש את גלוי• הכל היום שטויות. —

 על ביושר לי ענה אתה. הנה קבתו. מיצי את כמו קור
 אתה בחורות על נשמתך. בתהומות מה ותדע שאלותי,

מסתכל?״
 ביושר. עניתי להסתכל,״ מה על ״כשיש
 לסף- מתחת כלומר, דון־ז׳ואן, ״אתה אמר, ״ובכן,״

 עושה אתה מה הומוסכסואליות. נטיות בך יש ההכרה
 לאמבט?״ תיכנס בטרם

הודיתי. ״מתפשט,״
 אתה ״לצחוק בבוז• האיש אמר ״אכסהיביציוניסט,״

אוהב?״
אמרתי. ״מאוד,״

 בחוך־תוכך נצחון. תרועת הוא ״צחוק אמר. וי,״ ״וי
 מאזין?״ אתה ישראל לקול סאדיסט. אתה

אמרתי. ״לפעמים,״
 שערה צבע מה ״מאזוכיסט! אמר• להתיסר!״ ״אוהב

 אמך?״ של
אמרתי. ״לבן,״
 מה אדיפוס. תסביך לך ״יש אמר. חייה,״ את ״מררת

 למזוזה?״ יהודי עושה
אמרתי. ״מנשק,״

 החביב המאכל ״איזהו באימה. אמר פטישיסט,״ ״אתה
עליו?״

 ותאנים ״ותפוזים החקירה, מעוצם נשברתי ״זיתים,״
״ — ו וענבים ואבוקאדו
 ״רעבתן אחת. עין עוצם כשהוא האיש אמר ״הבל?״

 המשמר על של הספרותית התוספת את הדוניסט• אתה.
קורא?״ אתה

 יבש. בגרון הודיתי קראתי,״ לא ״מעולם
 החברתיות. מחובותיך משתמט ״אתה אמר• ״זהו!״

 משוטט?״ אתה ברחובות אנטי־סוציאלי. אתה
אפרתי. ״לא,״
לפ לך' יש אגוראפוביה! הרחוב! ״פחדי אמר. ״אה,״

 לגנוב?״ רצון עמים
אמרתי. ״לא,״

 מבית־ מפחד אתה הכרתך לסף ״מתחת אמר, ״יבכן,״
 חולם?״ אתה מתים על קלאוסטרופוביה! הסוהר.

 אמרתי. ״לפעמים,״
בשמחה. קרא ״נקרופיל!״

 הזאת?״ הידענות כל לך ״מאין אמרתי. אחד,״ ״רגע
 לחולי• בבית־החולים ״אני אמר, שנים,״ חמש ״כבר

 קצרה.״ לחופשה בעיר אני היום בבאר־יעקב. נפש
 עצבים?״ ״רופא אמרתי. ״אר״״
משוגע.״ רק אני ״בינתיים אמר. לא,״ עתה ״לעת

 בבתי־ספו ה ק ד צ מקיפות כספים גנבו ילדים
.כרמת־גן . .

★ ★ ★
ד העתיק: החינוכי הכלל ...לפי  צ

ה ה ק ק ד תרדוף. צ

 לוח־הזמנים לפי בארץ מסיירת הבלגית המלכה
.הממשלתית לשכת־התיירות של המקובל . .

★ ★ ★
.אל, . ה . כ ל : מ ר ו צ נ

להצהיר? מה יש
 על להגיב מוכן היית האס השר, ״כבוד
 דברי על פטפוסי, חבר־הכנסת של הערותיו
הבחי אסיפת את ניהל שבה לצורה תגובתך

?״ בעקיר מפלגתו של רות
הצ כי לראשונה הערתי כאשר רב. ״ברצון

 שפורסמו פטפוטי, הכנסת חבר של הרותיו
 לעניין היו לא המקוריות, להערותי כתגובה

 מראש ציפיתי הנדון, לעניין נגעו לא כן ועל
 זכרוני אס רגע, באותו מצירו. כלשהי לתגובה

 הצהרה העתונות עבור הכנתי מטעני, אינו
 בטוח שהייתי לתגובה תגובתי של מפורטת

לדברי. יגיב הנכבד הכנסת חבר כי
 תגובה העתונות בפני הצהיר כאשר ״אולם,
 שהייתי התגובה מן שונה שהיתר! לתגובתי

 עצמי שאני שהתגובה הרי יגיב, שהוא בטש
 הרלבאנטיות את איבדה לפירסום, הכינותי

 הרי נכונה, שאלתך את הבינותי אס שלה.
 שאני לתגובה תגובתו על שאגיב רוצה שאתה
 תגובתי את שהשמעתי בעת אתמול, הגבתי

 שבה הצורה על המקורית להערתי לתגובתו
הנידונה.״ הבחירש אסיפת את ניהל

 מה לך יש האם כך. חושב אני כן, ״אה,
?״ להצהיר
 אין מאד. מצטער ובכן, כך. חשבתי ״אהא,
תגובה.״

תל־אניב מיריז, אליהו

תל־אביב שבחי
t e רפאל השחמט אלוף את שאלה ״הכקר״ ערכת 
U התשובות: והרי השאלות הרי שאלות. שתי פרסיץ 

 תל־אביב? של מעלותיה בין מציץ אתה מה אי: שאלה
מעלות? תשובה:

 בעיר להוסיף או לתקן מציע אתה מה נ־: שאלח
 הקרובות? בשנים

להוסיף? תשובה;


