
 צריו לא או צריך אם אותו שאל לא
 צריך לא או צריך ואם בילו, את למכור
בה? לתמוך

ל להזדקק הנאלץ האזרח עניין: ובאותו
 בתור, רב זמן במשך עומד אוטובוסים,

 על חולפים האוטובוסים ובגשם. בשמש
 הוא עוצרים וכשהם עוצרים, אינם פניו,
 נוראה, בצפיפות ולהתכווץ להידחק נאלץ
ל מנת על להיאבק צד, אל מצד ליפול

 מן לצאת מנת על ולהיאבק באוטו, הישאר
 דעתו מה אותו שואל לא איש מדוע האוטו.

מק בקווים הנוסעות המוניות חיסול על
האוטובוסים? לקווי בילים

 תל-אביב ביטמן, מאיר
באשליות החי

 הזה (העולם הגדול לקלארק לו, מסרו
 חברותי כמה עד מוטה, המתקרא ),1516
ה למראה נשמתנו עומק עד נגעלנו ואנו

 הנקרא הזה גילוי
ישראלי. ג׳יגולו

ב חושב הוא אם
 שהוא ובתמים אמת
הא לקלארק דומה
 אין אז ז״ל, מיתי
 החי אדם אלא הוא

באשליות.
צרפתי, כרמלה

חולון

השנה גבר
ה אם תוהה אני
 צרפתי ה־ בפירסום עיתוי
מוסד, על כתבה

היה הגדול, המפתה ),1516 הזה (העולם
לשנת הטיפוסי הגבר זהו האם מכוון.

 גברים של חדש סוג זהו האם תשכ״ו?
 התיירות תנועת רקע על הצומח ישראלים,

ארצנו? את הפוקדת הגדולה
ללימוד בית־ספר שיפתח לו מציע אני

קופ הרבה שיהיו ובטוחני הג׳יגולו, מקצוע
 שמשרד־ גם, ספק אין בו. ללמוד כדי צים

לו. ויסייע אותו יעודד התיירות
יפו כליטמן, פסח

למיטה ממיטה
 שגבר הימים היכן תקראו? גבר הלזה

להילחם כדי חרבו את לשלוף מוכן היה

וילדיה פיין
#ו ו. ־־׳׳״*ז* ! , 'יי י י זיזי״ ו  

 ממיטה לעבור המוכן גבר האם אשה? עבור
גבר? לתואר בכלל ראוי למיטה
יל שני בחברת תמונתי, את מצרפת אני

 שכותבת יחשוב לא שמוטה כדי רק די,
מסכנה. היא זה מכתב

גבעתיים פיין, חדווה

הביורוקראטי השוויץ
 תרס״ט דיזנגוף־שדרות הרחובות צומת

רובינ הלנה ע״ש המוזיאון ליד בתל־אביב,
ה אבל די־רועשת, צומת היתד, שטיין,
 מפני מסודרת, בצורה בה התנהלה תנועה

רחבים. הם שהרחובות
ה ותורי רמזורים, שם התקינו עכשיו
ל מתמשכים הירוק לאור המחכים מכוניות

מטרים. עשרות אורך
 העיקר בשבילם לכך. לב שמו לא האחראים

 אם כלל חשוב ולא רמזורים, שיש הוא
ביורוקראטי. שוויץ זהו נחוצים. הם

תל-אביב זלצר, בנימין

צודקת לעולם טעות
ם נתפסו הצרפתים שני ת ל כ ל כ ב

(מעריב).
תל־אביב ד., מ.

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את
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