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ה על • ד ל מאיר: גו
ותעוף!״ מטאטא שתיקח ז הזאת המרושעת ״המכשפה

 האמיתי הנוסח אלה. דברים אמר לא שמעולם להבהיר מבקש קולק מר
חוץ. בענייני קוסמת ממש היא מאיר גולדה ״הגברת היה: דבריו של

עצמה.״ במדינה גם סדר ותעשה מטאטא שתיקח כדאי
ב על • ר ש: מנתם ה פרו

בכית!״ חזיר אובד שהוא בטוח אני מזוהם: ״צבוע
 הובן כי על סליחה וביקש פרוש, לרב דחוף מיכתב אמש שלח קולק מר

שונים, שקנאים לסבול ״איו היה: באמת אמר שהוא מה כראוי. שלא
בסיס בירושלים הבתים קירות את ויזהמו יצבעו דתיים, קנאים וביניהם

חזיר.״ לאכול מאשר קנאים לעודד גדול יותר חטא שזה בטוח אני מאות.
שה חייב על $ ם: מ ע ר ב

כתחת!״ לי לנשק יבול הזה המחורבן ״המפא״יניק
 ציין העיר,״ ראש על־ידי נאמרו אשר הדברים של גס סירוס ״זהו

 ח״כ של אישיותו את נס על העלה קולק ״מר העירייה. דובר הבוקר
 מר האישים. שני בין כביכול, הקיימים, חילוקי־הדיעות למרות ברעם,
 מפא״י סניף את שהציל וציין בעבר, ברעם מר של הישגיו את ציין קולק

המערך.״ גג תחת לנשק, חבר ברעם במר רואה שהוא הוסיף הוא מחורבן.
ה על • | ה הליג הגנ ■הדיח: ל

עץ!״ על אותם לתלות וצריכים נאצים, הם הליגה ״אנשי
 הוא ההקשר. מן הוצאו שדבריו קולק מר אמר כתבנו, לשאלות בתשובה

 ושצריכים הנאצים, נגד האמיתיים הלוחמים הם הליגה שאנשי אמר
 לוחות־המודעות על הודעותיהם את לתלות

 כשאמר מעץ. כידוע, עשויים, שהם העירוניים,
 קרא לדברים, עד היה עצמו שהוא כתבנו לו
די נזכר, אני עכשיו כן, ״אה :קולק מר

הערבית.״ הליגה על ברתי

ו ■ ו

״השנה סוף עד בוקר בל שתראו התוכנית זוהי יקרים, ״ילדים :

להשכיר ביצים
 מה ביצים. בלי שנולדים אנשים יש

 זה אבל מאוד, עצוב זה 1 לעשות
קורה. בחיים. זה ככה עובדה.
 הלידה על זמן לבזבז חבל אבל
״נוסטלגיה״. זה היסטוריה. זה שלהם.
 קורה מה לראות זה חשוב הכי
היום. איתם
 וזה שהתרגלו, כאלה, יש טוב: אז
להם. מפריע לא בכלל
 לעניין שהתמסרו אחרים, כאלה יש

 של ארוכה תקופה ואחרי ברצינות,
 מעייפים יומיומיים, מפרכים אימונים

 יחד אבל רציני ושיפשוף מוות, עד
 אי- — טוב בלתי־פוסקת, עקשנות עם

 להם שיש מלא בפה להגיד אפשר
 שאף לומר, אולי נוכל אבל ביצים,

להם. שאין מרגיש לא אחד
 מעניינים הכי והם — כאלה יש אבל
 ביצים על טפילים מין שהם — !אותנו

מנדבושק׳ס. מין אחרים. של
 דהויים, עלובים, אותם רואה אתה

ומ מכאן קרחים ומדובללים, מרוטים
מ כבויים מבטים לא, ומאיפה כאן

פות ■הם ו-פתאום! טרוטות. עיניים
שא איזה יא־אללה!! הפה! את חים

מגרונם! מדברות אדונם ביצי גה!!!
 ? קורה זה איך :השאלה נשאלת אז
מאוד. פשוט זה או!

 בינינו, ככה, מסתובבים שהם כמו
 מבטים בגניבה שולחים הם מתוסכלים,

 לשכור אפשר אולי ושמאלה, ימינה
 חוק־ה־ פועל ופה באיזמקום. ביצים
ובי ״היצע של והמקודש, האיתן יסוד,

 יימצא בטח אז — קליינט יש קוש״:
שלו. את להשכיר מוכן שיהיה מישהו

 מחוסרי- של שהמיספר זמן כל אז
 הוא הביצים־המחפשים־ביצים-להשכיר

ביושר. מתנהל המיסחר — קטן
 אחד בדור שפתאום קורה, אבל

 מחוסרי־ תלפים־תלפים נולדים מחורבן
 שחור, שוק מתחיל אז !או ביצים,

 גישפטים מיני וכל ספסרות, ומתחילים
 תשאל ואל והונאות, ורמאויות וזיופים

זה. מכל לצאת יכולים אסונות איזה
 ממש הוא כרגע המצב על־כל-פנים,

 שהספסר מהמשטרה, שמעתי :מחפיר
 לו אין בעצמו בעצם בביצים, הראשי
בהת לעמוד מוכרח הוא אבל כל־כך.

 אותם מוהל הוא אז לא? חייבויות,
מחסו בשברי בחצץ, בעפר, במים,
לא. במה מים,
ענתיקות. שמאטעס מיני בכל גם

אותם. חופר הוא איפה יודע מי
 מכיוון שבדיוק האלה, והמטומטמים

להב יודעים לא גם הם אז להם שאין
 מזו־ לביצים אמיתיות ביצים בין חין

 שהן, כמו אותן שוכרים — ייפות
 אדונם שביצי בכלל מרגישים ולא

מים. ביצי אלא אינם מגרונם המדברות
 שהרבה- — זה גרוע שיותר ומה
 מהביצים גם נבהלים אנשים הרבה
 יכול אתה האלה האנשים ובין האלה.
 כולם ומנהיגה. מנהיגים גם לראות

פאניקה. תפסו
 י ישראל עם
 אח אח, אח,
 עפר יגול מי

ז !עינך מעל
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