
 הת־ והנה דם, לכם שאי! אמרתי ן
 בכל־בן אותי והצפתם כולכם עורר-תס

 שלי£נבר הניירות שסל נווזרדת, חרבה
 ח.\מתל־אביב, ני. גדותיו. טל עובר

 כי המלא, שמו יאת לפרסם לא שביקש
ג מציע: לשלטונות, מקורב אחיו נ מ
ל ?321 יד. מושי$ז החושך נון

 שלש באו תל־אביב, לוי, ממשה שלום.
 נדבה; מבקש מכסיקני הצעות:

 ״אין - בקונגו דרך תמרור
 רו־ חלל איש ללבנים״; כניסה

 לעומתו הירח. של האפל כצד סי
 את מתל־אביב, הוא גם פלאי, ד. מציע

 מצונ־ נודיסטי תצלום הכותרת:
לשל הדתיים עליית לאחר זר

טון.
 הכותרת לקראת מתניכם שנסו עכשיו

(למטה): הבאה הקשקשת של

'בעריכת־לילייגליל*
״־ד־-ווזזפיס

 מהמש־ אחד כל מיטתתפים. מוזמנים
 זוב בעמוד חזזומר-המתפרסם- ■בחיבור"

 שבוע. מדי שיוענק ל״י עשר של בפרס יזכה
תל־אביב. ח,, מ. הוא השבוע בפרס הזוכה

ם מזה חקי האמריקאים צו

חממזירזן
 של שהרעיון רואה אני

 בשם עלמה על חמשירים
 הגדי קשובות. אוזנים טל

ששלח מתל־אביב, עמירם

 כשם כעלמה מעשה
בבודה על שלשמור

 המאושר חתנה
 - שבר בום בחופה

הפילה. היא התרגשות ומרוב

 גילה, בשם כעלמה מעשזז
 לה הביא מכסיקאי שחכר

 מיוחד קוקטייל
 - שכת ליל למסיבת

וטקילה. לימון מלח, קורט

 גילה, כשם כעלמה מעשה
 גורילה. עם לטייל שהלבה

 לישון קצת רצו עת
 - למלון נבנסו

היא האורחים כל ואת
הבהילה.

★

הס ליא מרמת־גן, בליכפלד גילה אן
חשבו על חרוזים יעשו שאחרים כימה

עצמי: חמשיר ושלחה שלה נה

 גילה, בשם בעלמה מעשה
 לה, כתבי והחליטה: שכתבה
 - גלילי ללילי
 לי?) מי אני אין (אם

לירה? עשר שווה זה אולי

 אלא לירה׳■ ■אינו-עשר הפנ£ז'..גם לא.
 את .נשקי גילה, כן עד מגילה. נשיקה
מתל־אביב. עמירם ב. את גם ואולי עצמך

 שמי יהיה והשם הבא, לשם ועכשיו
חמשי שלחו גלילי!). (בלי לילי — שלי
בשורה: שיתחילו רים

לילי... כשם בעלמה מעשה

ה חושמים? כמו עומדים אתם מה
 הכלכלי שמצבה בעתון קראתם לא אם
 לכם נותן איך רע? בכי אמריקה של

החכ את ולקרוא בשקט לשבת לבכם
 שם כאשר גלילי, לילי של התפלות מות

 ומיתדלדל הולך שלנו, השניה במולדת
מחריד? בקצב הזהב מלאי

 לכם כשהיה אתם! טובה, כפויי אתם
 אפילו ארצות־הברית היססה לא רע,
 מזון חבילות לכם ושלחה אחד, רגע

הת כאשר ועכשיו, משומשים. ובגדים
 כבר הסוס, על ואנחנו היוצרות הפכו

גורלה? לכם איכפת לא
ב אחינו את נזניח לא ולא! לא לא.
 קצת על לוותר רוצה אשכול אם צרה.

 של לטובתו השילומים, מעודפי דולרים
 מי כל אנחנו. זאת נעשה סאם, הדוד
 משומשים, בגדים קצת בבית לו שיש

הכתובת: לפי וישלח אותם שיארוז

י •הזויס חציל!
 / הלב! הבית / הברית ארצות נשיא

הברית. ארצות / ושינגטון
 יכול משומשים, בגדים לו שאין מי

 חבילות הכתובת אותה לפי לשלוח
 כיצד ידע כבר שהנשיא להניח יש מזון.
 יקרה ושלא הללו, החבילות את לחלק

 חבילות שכמה אצלנו, שקרה מה שם
בנמל. ובמחסנים במכס נעלמו שמנות
מג לעשות צריכים אנחנו כל קודם

 כובעים לקנות הזה ובכסף קסנה, בית
 הפנימי ובצד המארינס, חיל בשביל

מתו ״א באידיש: לרקום הכובעים של
 זי צו היטלסאכר ישראלישע זי פון נה

 ארמיי״ אמריקענישער
לכ צריכה ארוך לזמן העזרה תכנית

 תנובה חמאה של קבוע משלוח לול
 ומה וביצים, אבקת־חלב של מלוחה,

 קפוא. פילה של משלוח — חשוב שהכי
 ברעב, לגווע להם שניתן ייתכן לא הרי

הבולשביקים? מול לבדנו ונישאר
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ש של ויזרוק לבוש אי

באיחור החתיכות לתחרות שלו ההדבלוה את לוו לח!11 רזתל-״ריר. 1ד׳\לז0<-.11וז1 .....

 נולדתי היום: מזכיר אני חטאי את
 אך הזה. העולם של כתב כמו עירום
 וגם כבר. זה חלף נמהר, יום אותו

 בהזדמנויות זה חטא על לכפר הספקתי
רבות.
 של במועדון וחבר אני, לבוש איש
 זה שוזידוי אני יודע לבושים. אנשים
 אך הקוראים, בין מסויים חיוך יעורר

 כמו הבריות. ללעג להיכנע חושב איני
 ש־ ״מוטב גדול: משורר פעם שאמר
 בכי מאשר הכסילים, צחוק אותי ילודה

האלמנות״.
הלבושה. האמת זוהי

 ענין לא זה במועדון, אצלנו הלבוש
 של ענין אלא נוחיות, או אופנה של

 קרני את סובלים אנו אין קדוש. עקרון
 גופנו על מפזזות הן כאשר השמש,

אנח ומכות־שמש. כוויות לנו וגורמות
 גורם שזה מפני לעירום מתנגדים גם נו

ש מה ידע הטבע ולשפעת. להצטננות
 החשוף עורם את כיסה כאשר עשה,

הקר ואת צפופה, בפרוזה החיות של
ה של בעטיו האדם, רק בשערות. חות
 גם וכך עירום, נולד הקדמון, חטא

 חטא על לכפר ידע לא אם להבא, יישאר
ש עד טובים. ובמעשים בתפילות זה

ירחם. אלוהים
 על יקר מחיר משלם שאני יודע אני

 יודע אני הנעלים. בעקרונותי דבקותי
 העולם שער על להופיע שלי שהסיכויים

 בטוח כמעט גם אני מאוד. קלושים הזח
 יסרבו נודיסטי, מועדון פה יקימו שאם

 מוכן אני אך כחבר. שם אותי לקבל
ו מהם, גדולים אף האלה לקורבנות

 גן להתפשט, האדם בני שירבו ככל
 ו אפיי־ אבחל ולא להתלבש, אני ארבה

 בגדי כל את לקנות כדי מגבית לערוך
 אי להוציאם אלה יחליטו אם הנודיסטים,

 את לממן כדי פומבית, למכירה פעם
עליהם. יטיל אשכול שלוי מסי־השמש

 שתיווצר אחרי מעט, שעוד יודע אני
 על יצביעו בישראל, נודיסטית תנועה
וה ברחובות, באצבעות לבושים אנשים
״עלה ויצעקו: אחרינו ירוצו ילדים

 לבוש!״ עלה לבוש!
בש לסבול מוכן אני דבר. אין אבל

העקרון. ביל
רוע בידיים זה וידוי על חותם אני
גדו קצת הם השינל שרוולי כי דות,
 אינני האצבעות. את ומכסים מדי לים

קודקוד. ועד מכף־רגל — עירום סובל
— ממני
שטיינד,ופאר. ברנרד.מ..

הלבוש האיש


