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 .26.4.74ד־ של אחרונות ידיעות מתוך לקוח הבא הקטע
 קשר כל שאין לב שם לא טישטושי, מר העורך, ידיתו

 כך כדי עד החיוורת. הידיעה לביו המפוצצת הכותרת בין
 אפילו כי ראה לא אשר עד טישטושי, מר ידידנו התבלבל
 בגוף נזכרים אינם ו־״קריית־שמונה״, ״חוואטמה״ השמות
הידיעה.
 כלשהו, קשר למצוא אתם נסו יקרים, קוראים אנא,
פיתרונותיכם. את אלינו ושילחו

נכונה. הפותרים בין יוגרלו מחבלים פרסי
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ה המדינות שאר של ם:־ם ״סימ ישנם כי אמר. .הוא
ייער שבהו גרמניות מערב הכנות בדברי ממשיים״ נים

המשחקים. כו ה־ את לתקוף המחבלים שד

בבוואריה השלטין מפלגת
 במשך שייערכו משהקים,

ערים ברשע ידים חודשי
הנוצרי־סוציא־ ״האיהוד — השר גרמניה. מערב יגיל

המח כי גילתה — ל־סטי״ ממיי פרטים ■ימסור סרב
ב״אי,י יצאו הערביים בלים שב המידע מהית על לים
המש נגד סאסיביים״ רים השלטונות. ידי

ב כלולים הדברים חקים. על מופקד יהיה ק־זל
ב המפלגה שפרסמה הודעה ב־ במיגסן הבטהון שמירת

של האחרון ביקורו עם קשר אמר, הוא המשתקים. מהלד
ב בראנדם וילי הקנצלר

קהיר.
שב המידע את העביר יכי

ה־ מ־ניססריוני לידי ידיו

)1 טור 2 מעט׳ (המשך
ב המיילד מצא הלידה לחדר ומשהגיעה

 מוקה, גלידה חבילות שתי רחמה תוך
 במצב הכל — וסנפרוסט־תירש עופבן

מצויין.

 — האישה שיחדור
האורגזמה שיחדור

 הנעליים את שהמציאו הם הגברים,
 הנשים רגלי אצבעות את שכבלו והם

 אנד ע״י מלאה, אורגזמה מחן ומנעו
ואונרעציל. טלק כגון צאות

 אישה באשר אישה, כל על חובה
 מנעלי־ ,המגפיים מן להשתחרר היא,

 והכפכפים. הפאנטופאלאך ומן העקב
 ! ומשוחררת יחפה ! יחפה לכי ! אשה

 !יחפה אישה — יפה אישה
 !הקליטוריאלית האורגזמה הלאה

!האורטופדית האורגזמה תחי

קוראים
כותבים

 לעת מעת החוטאת לספרות, מורה הריני
שו הריני השאר ובין ובזנות, בשירה לעת
 לפסטיבל משירי בשנה שגר. מדי לחת

 כיוון בירושלים. הנערך והחלבון הזמר
 הייתי אחת, פעם ולו זכיתי לא שעדיין
 (רצפט) המתכון את לי שתישלחו מבקשת

לפסטיבל. שירים לכתוב יש לפיו
 לכם להעביר מתחייבת הנני בתמורה

ה השרותים מן אחד או הזכיה, מן 15*/״
למעלה. נזכרים

תל־אביב כת־שחף, אגזמה
היקרה, אגזמה גב׳

החל (ולא והפזמון הצמר פסטיבל שירי
מק ועדה ע״י !בהרים שציינת) בפי מון

:הבאים הקריטריונים לפי צועית
השיר נושא .1
שולחו. .2

בשנה, שנה מדי משתנה השיר נושא
 מסורתי או תנ״כי אלמנט לכלול עליו אך
 או עונות־השנה או בדידות או אהבה או

 טוב. מעשה או הורים או תקווה או עצמאות
האלמנ כל את יכלול שהשיר כמובן, רצוי,

:כך יראה הוא ואז הללו טים

טוב פעם יהיה
 (תקווה) שלי הכוכב יפול אם
 ,שלי הכוכב לפול אם

 (תנ״ן) נוח על שיפול עשה
 שיותר כמה שיפול

 טוב זה פעמיים
 פעמיים כתוב

 מעט לא זה כתוב אם
 ביגתיים תנו אז

 אחת פעם שיהיה
 (אופטימיות) טוב

נוח על שיפול
 חודשיים כמעט סגורים החלונות כל

 כנפיים צריך שאני מרגיש אני לפעמים
 לעוף בשביל לא
 (עצמאות) ג׳מילי בשביל רק

 תמיר כהרגלו יגיע הוא
 ואדרת באזור ישראל בתי על

 התמה הסעודה שולחן את יברך
 והשיבוטה הגמל והממותה האריה את
 (הדרים) ההיפופוטם ׳וגם
 ג׳מילי ברוך ואת
 שלי הכוכב יפול אם

 שלישי ביום
 פעמיים

 טוב זה
(בדידות) אמא
ויותר שנד. אלף עד אחיה אם

(אופטימיות)
אוותר לא אני הזו השמש על

טוב) (מעשה
 רחל של שירים עם

 הכרמל בחורשות
 מליל מה ושומר
 ג׳מילי וברוך

 ונוח
 ודום

חופשי
 כובעים להוריד אפשר
לעשן. אפשר


