
ת סוף חתיכות תחרו
 נושמת שאני נמה עד מושג לכס אין

לכם ולבשר לבוא יכולה כשאני ׳רווחה
של האחרונות החתיכות סאלה

 אש וו אין והביקיני. בארדו :ריג׳ינו
 כך כל ארכה החתיכות שתחרות ותי

 מהתחלה יודעת הייתי אילו זמן. זרבה
 הרבה כך כל בארדו לבריג׳יט סיהיו

 אותה מחליפה שהייתי ייתכן זתינות,
 חתיכות, פחות לה שיש אחדת :חתיכה

 הדפסת — להשיב אין הנעשה את *בל
נגמרה. וחתיכות
 ה־ של קשה הכי החלק בא עכשיו
 כל את להדביק צריך עכשיו זחרות.

 אני זה ובעניין שלם, למשהו קחתיכות
 לכם חסרה אס סלחנית. להיות זוכנה
 כמה לכם יש אס או שתיים, או זתינה

 ש־ העיקר נורא. לא מיותרות, ותיכות
 שחסר, מה שכל. בשום הכל זחברו
 גם — עודף שיש ומה בעצמכם, זוסיפו

 לא אלי שילחו הקומפוזיציה ואת :ן,
.15 .11.60 מיום אוחר
יו אני מחר :לפרס ששייך מה

 בזול, יותר שאשיג ומה לשוק, צאת
 או בארדו בריג׳ים או — לזוכה *ביא

 — ומעודכנים מדוייקיס פרטים כיקיני.
שבועיים. כעוד

גלילי לילי בעריכת
 מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 זה, בעמוד המתפרסם חומר במשלוח המשתתפים
 שבוע. מדי שיוענק ל״י עשר של בפרס יזנה

טבריה. עובדיה, אברהם הוא השבוע הזוכה

ת ו א צ ו  ת
ה ש ר פ ־ ו ו ג ו ו !ל

 שהשתתפו הקוראים שלושת מבין
 אלון אחה רק בטוטדפרשה,

 צירף ממקוה־ישראל, בריצקי,
 לכללי בהתאם אגורות, 5 של בול

תוצ — תשובתו אך ,דטוטו־פרשה.
 לא ביג׳י־לבון בין תיקו של אי׳

 שהכותרת כיון לעובדות התאימה
 מיום אחרונות בידיעות הראשית
 מחר יפתח ב.ג. היתה: 30.10.60
 לבון טל כהתקפה ככנסת

הכטחוך׳. מערכת ו״משמיצי
 שארית את לחלק שהבטחתי כיוון

 ביי מההכנסות, 55,/״ כלומר הפרם,
 כריצ־ אלון מתבקש המפסידים,

עצ את לזהות למערכת, לגשת קי
אגורות. 3 ולקבל מו

ע: שבו הה חז נו
ת: שו פ  קופאי מפא״י), (חבר משה הנ

דואר. בסניף ראשי
 ציונים (חברת אשתו שרה,

כלליים).
ה סניף מנהל זוסיע, ר׳

פאג״י). (חבר דואר
 אף לו שאין שקדים, מוכר
 לירות מעשר עודף פעם
מק׳׳י). (חבר

ראשונה מערכה
ה סורגת• שרה משה. של בביתו (חדר
משה). ונכנס נפתחת דלת

שלום! (בזעף): משה
 אתה מה זה? שלום מין איזה : שרה

 שנכנסת לפני עוד עלי מתנפל אתה
הביתה?

 לא באמת סליחה. לחייך): (מנסה משה
הנשמה. על לי רע פשוט התכח־נתי.

בעבו עניינים שוב קרה, מה שרה:
דה?

 פשוט זו עניינים. שום אין :משה
ה על לי שהולכת עצמה העבודה
ול כסף לספור היום כל עצבים.

מהאף. לי יוצא זה לאנשים. חייך
ו־ מתפטר לא אתה למה אז : שרה

לפרשה ערש שיר
עובדיה אברהם :ואת

 כני, נומה, נומה :ומה
 שלי. אוצר תככה, על
 הגה, לא ואך לפה, יד
 ההגה, יפול מיד גי
 לכון יחזור מיד גי

און. מלא מרץ, מלא

 כני, נומה, נומה :ומה
 שלי. אוצר תככה, אל
 מזיק הככי תככה, אל
יזעיק. הוועדה את

 כני, נוטה, נומה גומה
שלי. אוצר אלתככה,

 אדוקים כי תככה, אל
תיקים. שני עוד יתכעו

 כני, נומה, נומה נומה
 שלי. אוצר תככה, אל
 הקואליציה כי תככה, אל

לה. יקיץ וקץ תתפטר

 כני, נומה, גומה נומה
 שלי. אוצר תככה, אל
 הגה. לא ואך לפה, יד

 ההגה, יפיל כיג׳י אולי
.ואז . .
 חוקר? זה מי מנהיג לכ

לשדה־כוקר? ישוכ אולי

אחרת? עבודה לן מחפש
 יהיה ומה מתפטר. להגיד קל :משה

עליהם? לוזתר הפצויים? עם
ש אתם דבר שתוזתר? למה : שרה

כך. עושים כולם אותך. יפטרו
 לא והם אתם, דיברתי כבר :משה

ממני. מרוצים הם מסכימים.
 מרוצים. יהיו שלא תעשה אז :שרה

לאחר? תתחיל אולי
 אף אבל מאחר, אני הזמן כל :משה

 באים שכולם מפני מרגיש, לא אחד
 לצעוק גם ניסיתי לעבודה. אחרי

 אבל שלנו, המנהל זוסיע, ר׳ על
מתרגז. ולא טוב איש הוא

קצת? תמעל אולי : שרה
 חשבתי... לא זה על למעול? משה:

שטובעבהם). עד בהירהורים (שוקע

ך ס מ
שניה מערכה

משה שנה. חצי כעבור מקום (אותו
ונו כתמיד, זועף־פנים מהעבודה חוזר

כסף, שטרות מלאה מזוודה עמו שא
השולחן). על מריק שהוא
ה ר  פעם שוב ביאוש): כפים (סופקת ש

 אעשה חושב אתה מה כסף? הבאת
 מלא, הכל לבלטות מתחת זה? עם

מלאים, הארונות מלאה, האמבטיה
מקום. אין כבר בבנק בחשבון אפילו

 אני לעשות? יכול אני מה :משה
ה שביקורת עד להמשיך מוכרח

אותי. תתפוס חשבונות
 אותו על חוזר אתה פעם כל : שרה

 כמה אצלכם בדקו כבר הרי פזמון.
 לא למה החשבונות. את פעמים
 חושב אתה זמן כמה אותך? תפסו

ככה? לחיות שנוכל
 כבר ממני? רוצה את מה :משח

 אשמתי זו האם מיליון. רבע גנבתי
 הוצאתי שלשום מגלים? לא שהם

רשמ ולא אחת, בבת עשרת־אלפים
מזה? יותר רוצה את מה בפנקס. תי
 לגנוב שאפילו שלך, הצרה זו : שרה

 האחרים את למה יודע. לא אתה
ומס עומד אתה מה תופסים? כן

 המנהל אל לך גולם? כמו בי תכל
 של בכסף שמעלת לו ותגיד שלך

 אני אז מתבייש, אתה ואם המשרד!
אלך!

 את פתחת כבר טא. טא טא : משה
 יכול לא שאני חושבת את הפה?!
 אליו הולך אני בבוקר מחר לדבר?
 בסדר. יהיה שזה תראי לו. ואומר

 מפני השולחן, את הכיני בינתיים
 דבר שום מרעב. לי נחלש שהלב

ל תארי מהבוקר. לפה לקחתי לא
 מפני מחלקה,תה את שפיטרו עצמך

ה של הפרימוס במחט שהשתמש
 מאמינה היית פרטי. באופן משרד

שכזה? דבר

ך ס מ
שלישית מערבה
מ יושב הסנחל הסניף. מנהל (במשרד

פתרון את לפתור ומנסה שולחן אחורי
בדלת). דפיקה התשביש.

: ע י ס ו ז  ספר עם משה (נכנס יבוא! ר׳
גדול). חשבונות

ה ש בספרים. בסדר לא משהו :מ
 תקן אלי? בא אתה מה אז :זוסיע ר'

בסדר. הלא את
לירות. מיליון רבע כסף. חסר משה:

 המוח? את מבלבל אתה מה : זוסיע ר'
ה את בדקו שבוע לפני רק הרי

 היה בסדר. היה והכל חשבונות
 גרוש. ארבעה של עודף אפילו

 מיליון. רבע של מעילה יש :משה
 שאני מפני מעילה, שיש בטוח אני
סי איך לך אראה שמעלתי. הוא

ירגישו. שלא הספרים את דרתי
ע ר׳ סי  משהו שעשית לי תגיד אל :זו

 שזה אומרת כשהביקורת בסדר, לא
 יש אותי. עזוב עכשיו בסדר. כן
 התשביש). לפתרון (חוזר עבודה לי
ב מעלתי אותך. אעזוב לא : משה

ל יכול ואני לירות, מיליון רבע
ב אצלי הכסף כל זה. את הוכיח

 מן אותי שתפטר רוצה אני בית.
העבודה.

ע ר׳ סי  מחר. עד לרצות יכול אתה :זו
דואג? אתה מה אז בסדר, הספרים

 שיהיו אותך? לפטר צריך אני למה
ה ועם העתונים עם עניינים לי

משטרה?
ש אתן לא צדק. רוצה אני :משה

 שאתה או שלי! המסים את יגנבו
 שאני או המקום, על אותי מפטר
למשטרה! הולך

ע ר׳ סי  ככה, לדבר מצדך יפה לא :זו
בשבילך. שעשיתי מה כל אחרי
 לא אני סחיטה? שזו יודע אתה
 כאלה! לדברים נכנע

ה ש  ופונה ספר־החשבונות את (אוסף מ
 הוא הדלת, את פותח כשהוא ללכת.
 שאני לך דע קול): בהגבהת אומר
למשטרה! ישר מכאן הולך

ע ר' סי ה את סגור השתגעת?! :זו
 עוד רם. בקול תדבר ואל דלת

אפ בסדר. בסדר. לשמוע! יכולים
 לך ודע שתשתוק, ובלבד אותך טר

 פתח למענך. רק זה את עושה שאני
 זוסיט ור׳ פותח, (משה הדלת את

מבחוץ) שישמעו רם בקול צועק
 לראות רוצה לא אני מפוטר! אתה
מפו אתה יותר! שלך הפרצוף את

טר!
 הפיצויים? עם ומה :משה

ע ר' סי  בדואר, הביתה אותם תקבל :זו
 הפרצוף את אראה שלא ובלבד

יותר. שלך
 להחזיר צריך אני רגע. חכה :משה

שמעלתי. הכסף את לך
ב וקורץ קולו את (מוריד זוסי?{ ר'

 כסף? איזה עיניו):
.מיליון הרבע את : משה . . 

ע ר' סי  אתה זה. את תזכיר שלא :זו
 (חוזר זה. את תזכיר שלא שומע?
מפה! ׳סתלק מפוטר! אתה לצעוק)

! מפוטר אתה מפוטר! אתה ! !

ך ס מ
אפילוג

 קא־ ושותים ברח־ל יושבים ושרה משה
 צועק. שקדים מוכר כפול. פוצ׳ינו
 לבוא לו רומז משה שקדים! שקדים!

 בן שטר מוציא חפיסות. שתי ולוקח
 אין השקדים למוכר אבל לירות עשר

 כל אבל השטר, את לפרוט הולך עודף.
 לקיוסק ניגש הוא בסוף מסרב. אחד

 של בשטר ומשלם קול״העם את וקונה
 העודף, את שקיבל אחרי לירות. 10

 והנה כספו, את למשה להחזיר פונה
 הקיוסק שבעל איך מאחוריו, שוסע הוא

 לזה? אומרת את ״מה לאשתו: אומר
 כבר אני לירות! עשר לו ויש קומוניסט

שעו השחורים העסקים את לי מתאר
במפלגה!״ שם אצלם שים


