
!ממני שמע
 יפו, מכגי של שער כמו גדולות שלו הדלתות איך תסתכל פצצה, טכסי זה

 אף התרבות, בהיכל כמו פאנאן, יושבים בפנים שמה מקום יש איך תראה,
רוצה* לא הוא אם השני של בברכיים לוחץ לא אחד

 ניילון עליו לשים צריך לא אבל בסלון, אצלנו במו הרפוד את תראה והריפוד,
מאד. חזק הוא בי לכסות
 חיפה—תל־אביב רונדלים ששה עכשיו עד עשיתי נראה, אני איך עלי תסתכל

 על־יד בבית בכורסה במו הזה בטכסי לנהג הנוחיות בכלל, נסעתי לא כאילו
חמאה. במו מסתובב וההגה הרדיו,
 את תראה מפה תתכופף ז הברקס ואיך !הא הקלאטש, זח פה, רגל תשים

 נכנס לא פעם אף מבחוץ המוסך על מסתכל אני כזה טכסי עם הבק״אכס*
 הגרז׳ניק. של העיניים את להוציא בשביל רק אולי בפנים,

 באילו הכביש על יושבת שהיא איך הבן־אדם של בלב שמחה עושה בזה מנוע
פלסטר. עם אליו דבוקה

 מטר. חמישה רק מבחוץ תיירים אוטובוס כמו מבפנים ן — האורך במה נחש
 חותכים לא טכסי בתור בהתחלה אותו בונים ממש, טכסי זה יודע אתה

 שאפילו לי אמר והמוכר שלה הצורה את משנים לא — שיפה מה ומלחימים.
כזאת. אחת יש באמריקה לג׳ונסון

 לקחת יכול ואתה צ׳קר טכסי צ׳קר, — שלה השם יודע, אחד בל !שלה השם
 המסגר ברח׳ פיגה ראש מגשר בא כשאתה 24 ריבל קרסו, אצל כזאת אחת
בשבילה. שם אני שלי הלב כל לך, וכדאי שמאלה ראשונה פניה תקח
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:הספר בתי לתלמידי :למבוגרים
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בשפות
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מכתבים
)4 מעמוד (המשך

 הזכרתם אותו שגם הרמטכ״ל, איפה אבל
כ לפני שלכם הטלסקופ את שבחן כמי

שנתיים?
תל-אביב ציון, עקיבא

תרבותי חרם
 ישראל מעתוני כמה ערכו תשכ״ו בשנת
 על עופרים, ואברהם אסתר בצמד שפטים
 לא־פטריוטי דברים השמיעו שכאילו

בגרמניה. הזמני מגוריהם קום
 התקפה אותה מאז שנה, כחצי זה
 ב־ משמיעים אין וצרת־מוח, צרת־לב מנית

העופ תקליטי את ובגלי־צה״ל קול־ישראל
רים.

 עניות תעודת מהודה זה תרבותי חרם
 ולעם השידור לאנשי הישראליים, לעתונאים

בציון. היושב
לון יקינטץ, חנן חו

הבינלאומית המשפחה
 החדשים הבוהימה ילדי על כשכותבים

 לחרוג הוא הראוי מן ),1513 הזה (העולם
הבו־ של המצומצמים לגבולותיה מעבר אל

וכנו טופול אב

ובנו רינגו אב
 כל את בכתבה ולכלול הישראלית, הימה

בינלאו שהיא הגדולה, הבוהמית המשפחה
במהותה. מית

ה בכל מכירים לא האמיתיים הבוהמים
 או עמים, או גבולות, כמו האלה, שטויות
גזעים.

בישראל כרגע פונטין, ז׳אן

הימה ילדי תמו ראה — ובעולם באר׳ן בו
וילדיהם. סטאר רינגו טופול, חיים נות:

התגמול תורת
אבו־ ערביי על מס־הכנסה אנשי התקפת

ומבי מחפירה היא )1515 הזה (העולם גוש
שה.

 גם השיטות באותן נוהגים היו כלום
 אנשי כמו בסביבה, אחרים כפריים כלפי

וקריית־ענבים? מעלה־החמישה
 על אבו־גוש, לאנשי הגמול זהו כלום
 1948ב־ היהודים השיחרור ללוחמי עזרתם
כן? ולפני

 בביט- פעם שישן למשל, אלון, יגאל האם
 את סיכנו הכפר כשאנשי באבו־גוש, חה

 לא הכנופיות, מאנשי חששו ולא עצמם
ב כך על ולמחות פיו את לפתוח חייב

ממשלה?
אשדוד זהר, מרדכי

עפעןז כניד
 שרק מפא״י, עסקני אותם לכל הבוז
במנהיגם לנקום כדי אומץ אזרו עכשיו

1517 הזה העולם


