
גלילי לילי בעריכת

מהגוש־ אחד נל משתתפים. מוזמנים
 זה, בעמוד המתפרסם החומר בחיבור תתפים

 שבוע. מדי שיוענק ל׳־י עשר של בפרס יזכה
לקשקשת. התשובות ראה : הוא השבוע הזוכה

חמעזיחן
 ל,לרה, ושמה כעלמה מעשה

 כסהרה. להשתזף שנסעה
 בום! מראה! לפתע

 - כיקום נשמע
בטהרה. לא כבר וקלרה

רחובות משה, אליהו

 ל,לרה, ושמה כעלמה מעשה
 שרה. היתה בטחון ששירי

 להכיר רצתה היא
 - הבכיר הקצין

. והיום . . גרה. היא ב
 ירושלים ברשם, ח.

★

 קלרה, ושמח כעלמה מעשה
 תרה. היתה המובחר שאחרי

 לב וכלי כגסות
 - אוהב כל דחתה
גם לה נותרה לא ועכשיו

בררה.
 תל־אביב מזרחי אביחיל

★

 קלרה, ושמה כעלמה מעשה
 גרה. היא פתח־תיקוה שבעיר

 התרעם כמותה על
 הזועם השומר

 זה נוער, לא זה אמר: עת
0 ♦ • ♦♦

 גבולות קבוץ גל, אמוץ

★

 קלרה, ושמה כעלמה מעשה
 ושרה. מייללת שהיתה

 לשיר ילל בין אך
 - כביר לא ההבדל

שרה. היתה מזוייף בקול עי
תל־אביב כהן, יואב

★

 ל,לרה, ושמה בעלמה מעשה
 גרה. היא מונטיפיורי בשכונת

 אחד שחורף עד
 - ירד גשם קצת

כמוסררה. שוחה היא ומאז
להב קבוץ שגיא, עודד

 חמשיר לכתוב / חזמן הגיע ועכשיו
בעלמה, מעשה על / קצר חז־ש,

ח מ ר ש ג  לקריאת יחשב וזח / ה
 חגר או חורג גלובוס אשר כל / תגר

 ונחכה / סיגר לעשן נשב בינתיים /
ינזוגר. חאויב 1פ

טעות
צודקת לעולם
ומינית. אוטובוס בין התנגשות

(הבוקר)
תל־אביב אברהמי, נח

נזוניתו את מין מצא
הקרובים. בימים יתכנס מפא״י מכרז

(דבר)
רחובות לוי, שלום

 הזולה ההצעה את לקבל מתחייב לא
ביותר.

 מתחת נשמטת הקרקע : היא שמאל שבצד לקשקשת הנכונה הכותרת
.הוא הנכונה התשובה של היחיד והשולח כן־גוריון. של לראשו . .

 הזאת, המוצלחת הכותרת את לי ששלח הקורא, של וכתובתו שמו שאת הצרה זו
 אני לכן ספק. בלי ראוי הוא לו הפרם את להעניק למי יודעת איני עכשיו איבדתי.

 את לו להעניק שאוכל כדי אתי, להתקשר ממנו ומבקשת היקר הקורא אל פונה
הנכסף. הפרם

 מבטיחה ואני (למצה) החדשה לקשקשת כותרת לי שתשלחו הזמן הגיע ועכשיו
כתובותיכם. את יותר אאבד שלא

ת דו ד אג ד מ־

ט קצר שעור ק א ט ב
מ ממשלתית. פקידה זכותא אילנה

 כמעט פה מתערבת שהממשלה כיוון
 אילנה אל לטלפן צריך אני עניין, בכל
 זכותא שאילנה ומכיתן בפעם. פעם

 שלי, את מבקש אני ממשלתית, פקידה
היא? עושה ומה שלה. את עושה והיא

 באיזה שלה שיר ראיתי אחד יום
 כבר הראשונה, השורה אחרי עתון.
 שם את לי רשמתי אבל זה, מה ידעתי
העתון. שם ואת השיר

ל הוצרכתי שוב ימים כמה כעבור
 ממשלה, שיש (במקום זכותא אילנה

״בוקר לה: אמרתי ברירה.) אין רבותי,

 להגיד רציתי לעניין, ניגש בטרם טוב.
 פלוני. בעתון שלך שיר שקראתי לך

 מה אילנה אמרה מאוד.״ נהניתי ניפלא.
 לפי לי נדמה שכבר ואחרי שאמרה,

 ניגשתי הרקע, את הכנתי כי קולה
לעניין.
 חקרתי שביקשתי. מה עשתה לא שוב

 לי: דיווח והוא מהשין־בית, ידידי את
 לי, להחניף מנסה מידד אומרת: ״היא
 ניס־ שיר שזה בעצמי יודעת אני אבל
כך.״ לי אומרים וכולם לא.

ולפי־ ,ממשלתית פקידה זכותא אילנה
 כי העתונים, בכל אותה מדפיסים כך
 ראיתי שוב לה. יוצרך מתי יודע אין

 את לי רשמתי עתון. באיזה שלה שיר
העתון. שם ואת השיר שם

לה: אמרתי אילנה, אל כשטילפנתי

 אלמוני. בעתון שלך השיר את ״קראתי
 שירים כתבת כבר לך? קורה זה מה

 טובים.״ יותר הרבה
 מה שביקשתי. מה עשתה לא שוב
 את ארצח צו־על־תנאי? אגיש אעשה?
 מהשיו־בית. ידידי את חקרתי אילנה?
 רשע.״ מידד אומרת ״היא דיוזח:

 של ניר על שלה, שיר ראיתי שוב
בית־שימוש.

 לה: אמרתי הפעם, אליה כשטלפנתי
 שלך. שיר קראתי אילנה, אגב, ״דרך

 לך יש לאחידה. התאים כמה הופתעתי
לנסי המילים את להתאים נדיר כישרון
בות!״

 מ־ ידידי שביקשתי. מה עשתה הפעם
 מירד אומרת: ״היא לי: דיחח השין־בית

עניין.״ מבין גמור. בסדר
______------------------------------------—..................

/* ״ ־ ״ /  של מיומנו.י
משטרה קצין

ה<פנים צוחקים מזה

4 .12  במערת־התאו־ פרקש נחמן של עיקבותיו את איבדנו 1960.
 היום עוד חניתה. ליד היום למחרת שוב מצאנום אך בהר־טוב, מים

אותו. נתפוש
5 .12 משו עיקבות לנו העבירו האמריקאי הצי ממיפקדת 1691.

 המעבדה, בדיקות אחרי האטלנטי. האוקיאנוס קרקע על שנתגלו נים
 ברגע שלשום, שנעלם פרקש נחמן של עיקבותיו הם שאלה גילינו

 לאינטרפול. האינפורמציה את העברנו בכסית. אותו לעצור שעמדנו
רגע. כל אותו לתפוש עומדים אנו

19.4  הי״ אדמונד סיר פרי. נשאו הבינלאומיים המאמצים 1962.
 שהעיקבות, הסקוטלמ״יארד, למפקד גילה האברסט, כובש לארי,
 — השלג איש של •לעיקבותיו בטעות שחשבום ההימלאיה, בשלג

 חוליה, היום שלחנו פרקש. נחמן של עיקבותיו אלא אינם היאטי,
 כבול אותו יחזירו ימים כמה שתוך מקחים ואנו לנפאל מורחבת

באזיקים.
12.1  פרקש נחמן ריקות. בידים מנפאל חזרה החוליה 1963.

 אין אבל לטיבט. הגבול את בעברו מרודפיו, להתחמק הצליח שוב
בידינו. יפול שסוף־סוף יודע אחד כל להתייאש. מה לנו

24.3  את ששדד במסכה אלמוני על הודיעו משיקאגו 1964.
 השודד של העבודה שיטות את כשהשחינו אמריקה. אוף הבאנק

 פרקש, נחמן המבוקש, האיש של עבדתו שיטות עם האלמוני
 האמריקאית המשטרה את ביקשנו לחלוטין. זהות שהן נוכחנו

 איזה אותו. תפסו לא שעוד אמרו הם אז לידינו, אותו שיעבירו
!שמה השומרים הם לא־יוצלחיס

21.7  של המהירה תפיסתו על אבדה, לא שמעולם תקחתנו, 1695.
 הסובייטית האקדמיה הודעת עם רב עידוד היום קיבלה פרקש, נחמן

 אלטמירה במערות הניאנדרטאלי האדם של שעיקבותיו למדעים
 מכלל להוציא אין קודם. שחשבו כמו עתיקים כה אינם בספרד,

 — הנימלט הפושע של הטריים עיקבותיהם הם שאלה אפשרות
 •עם מערה באותה הציורים את עכשיו משווים אנו פרקש. נחמן

 יום־יומיים תוך דה־צ׳ילי. בסנטיאגו פרקש, אחריו שהשאיר הציורים
מאסר. פקודת שיוציא השופט, לפני להביאו נוכל היותר, לכל

 פקודת־ עם 519284 מס׳ השוטר את שלחנו אתמול 8.10.1966
 אותות הקטבים• לשני מעל כדור־הארץ את המקיף ללחיון מאסר,
 פרקש, נחמן המבוקש, שהאיש מעניינת, הודעה שידרו הראדיו
 לפני להביא ביקשתי לחזור, בושש שהשוטר כיוון בתוכו. מסתתר

 התפלאתי מה התנהגותו. את לגנאי לציין כדי האישי, תיקו את
 דבר על פרקש• נחמן הוא 519284 מם׳ השוטר של ששמו לראות

משמעתי. לדין נעמידו משליחותו, שיחזור ברגע לו. נסלח לא כזה




