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ת יש מו ליצן. שאני שחושבים אנשים יש שבהם מקו

 מה ״נו, :דביל כמו ושואל נכנס בדלת, דופק אני
\״ נשמע

בקהל. צחוק
תם ״למה שואל, אני ?״ קרה ״מה ם!״ א קי ח צו
צוחקים. הם

חה לי ״ויש נעלב, אני מצחיק,״ ״נורא  יותר עוד בדי
 טובה.״

צחוק.
קי א ק ״״ !

משתולל. צחוק
 הבדיחה ״לעומת לחם, אומר אני כלום,״ עוד ״וזה
 — הבאה״

״״תחת !
ה הולך ואני צחוק, מרוב בוכים הם ם. לאיז  מקו

לשתות. קצת. לנוח
 פרצוף. לי עושה המלצרית

מה ״ נגדי לן יש ״  שואל. אני ז
תה טוענת, היא מצחיק,״ שאתה לי ״אמרו א  ״ו

ק לא בכלל.״ מצחי
״ ! קי א ק הבדוקה. הבדיחה את מנסה אני ״

הולך. לא
״אולי ״תחת, קה הבדיחה את זורק אני ! שלי. החז

דבר. שום
ם וחוזר משם הולך אני  התחלתי, שממנו למקו

ונכנס. בדלת דופק
קאקי, לכולם. מודיע אני ״שלום,״ ״תחת ״ ! 

צוחקים. כולם
בבית. שוב אני יופי.

ת צריך סרט רן להיו ה דקות. 90—100 של באו  ז
ידוע.

 הקולנוע מבתי ״בר״מזל״ הסרט נעלם כנראה לכן
כזאת. מסחררת במהירות
 לא־בסדר כמובן וזה דקות 100מ״ ארוך יותר הוא

ובכלל. ואסור
ה, שלא איך הי תו לראות הספקתי אני י אני או  ו

:ממנו אחד קטע על לספר רוצה
ת מדינה של משלחת  זינגארה, דימיונית, אפריקאי

מינה מאוד. עשיר עשיר, איש עבודה לסעודת מז
אצלם. ישקיע שהוא רוצים הם

מס הם וסרטונים שקופיות הרצאונות, בעזרת
:בזינגארה להשקיע כדאי וכמה טוב כמה לו בירים
 עבודה שכר לחם ויש מצויין עובדים הילידים א.

ב עובדות פועלות של צבעוני סוכנות (סרטון נמוך
מתפרה).

 בעיירות״פיתוח כולם גרים הילידיס״חפועלים ב.
 וטוב ונייד קל וזה ביתנים) אלפי של אידילי (סרטון

לכלכלה.
ם ג. ם טכנאי מהנדסי ם ו  מקבלים מאירופה הבאי

 — (סרטון באירופה כמו ותנאים דיור שכר-עבודה,
מגי ילידים־מלצרים הים, חוף על מפוארים בתי-מלון

טוב). מכל שים
:שאלות יש לעשיר

ת להוציא ניתן האם .1 !מהארץ הכסף א
ז חבטחון בעיות עם מה .2

:תשובות יש זינגארה לממשלת
כן. .1
 בעיות* יש חזינגארי, הצבא מפקד אומר נכון, .2

ם שאנחנו מה כל — אבל בטחון, קי קו  ״דבש״. זה לו ז
ם לדברים חגורם גז-לוחמה מין זה ״דבש״ (שקו הבאי

ת שטעמו חרוכים ילידים של פיות  ה״דבש״). טעם א
ה והכל ״דבש״ לנו תנו חי בסדר. י

תס האירופאית שממשלתו דואג העשיר ואומנם,
סקה. ויש לזינגארה ״דבש״ פק עי

ת שקורה מה נורא באמת זה מו אחרים. במקו

ר ו ר ח האשה ש

( צעה (ה
 בית־קפה. תפתחו ממול, בנות תלכו

שח. תשחקו
טאן״ תעשנו  לכן. יתחשק אם ״ז׳י
אק. ואפילו בירה תשתו  קוני
ת ותספרו השולחן סביב תשבו את זיינתם מי א  ו

את השכבתם מי את תקעתם ולמי הרמתם מי ו  מי ו
תם. דפק

 שסתם או טוב, זיון באמת הוא דני אם תתווכחו
אומרים.

במיטה. אמנון איך תדווח מישהי
ת תספר אחרת א מי א לה ותתנו לזיין רוצה הי

עצות.
חסו לבית־הקפה בחור וכשייכנס  כאל אליו תתיי

תו, תסקרו אותו, תמדדו זיון. תו. תבחנו או  או
תו. תתחיל מישהי — חן ימצא אם  אי

!אני אולי

ר ו פ י על ס

שלי אבא
ט שלי כשאבא ט לארץ, לעלות החלי  שלו חבר החלי

לארה״ב. לעלות
ה לקיבוץ, הלן לארץ, בא שלי אבא ה נוטר, הי  הי

ם ובסוף דברים, מיני כל עוד בטח עשה ב״הגנה,״  הקי
ה מדינה חי לפקיד. ו

ה קצת התקדם הוא מאז הי  יותר קצת לפקיד ו
וזהו. ותק. שנות חמון־תמון עם בכיר

 שפעם שלו, מהחבר שלי אבא מקבל אחד יום וחנה
 מונטי, שמו ושהיום משה שלי) לאבא (כמו לו קראו

בסביון. הבית. לחנוכת הזמנה
ת לקח שלי אבא א שהיא אשתו, א מ  הוציאו שלי, א
ת מהארון לסביון. ונסעו בגדיהם מיטב א
 אבל כשחזרו. לי סיפרו הם הזח הסיפור כל את
ת המון סיפרו הם בעיקר  שלא דברים מיני מכל חוויו

ם פעם אף ראו :שלהם בחיי

שרים. שם היו
וחברי־כנסת.

טלקי. ושיש אי
ה אמבטי ספרדית. ו
ומזרקות.

חדרים. 12ו״
וספיר.

ומנכ״לים.
ולשונות-עגל.

דובדבנים. ועוגות
איזה שמלות. ו
. . . ו

אתה תי רואה," ״ו סי ה שלי, לאבא להסביר ני ת א  ״
מת לארץ, עלית פרייר, חד אף — ועכשיו מדינה הק  א

 ל- שנסע שלן, החבר אבל שלך. בכיוון זין זורק לא
 טוב יותר ציוני עכשיו הוא — כסף שם ועשה ארה״ב

מן, הודי מ מן טוב יותר י  טוב יותר ישראלי וגם מ
מן. ם אליו מ  יותר בית לו יש חברי״כנסת, שרים, באי

״ משלך טוב . . .
מה נכון,״ ״כן, תי הסכי א אי מ ראשונה. פעם שלי א
שתק. שלי אבא

ס לא שום־דבר ת לו יהרו דבר, שום החלום. א

א מ ס סי

 אלא עיקר, הנצחון לא במלחמה
ההשתתפות. עצם
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מטבע. מכניס אתה
נדלק. אור

ל הנוער מיטב  לזוז. מתחי
 המצויירות. גיבעות-החול בין נע נפלא נוער

הזהב. לב הלב. היא המטרה
בוט המצויירות. גיבעות־החול בין בשורה נעים הם

חשוף. חזם חים,
ט אתה ח ת סו  ויורה. ההדק א

נופל. הוא פגעת. צילצול.
לי ״נפגעתי.״ צועק הוא אולי לי ״חובש.״ או  או
״ א. מ א  מקלל. הוא אולי ״
נופל. הוא אבל
ם ותיכף נופל, הוא  אחר. ק

 ויורה. מכוון אתה
נופל. אחד עוד פגעת. צילצול.

 קם. אחד עוד
תה ט א ח ת סו  ההדק. א

חד נופל. אחד צילצול. קם. א

 יורה. אתה
 צילצול.

 פגעת.
״נפגעתי.״

שחק עבר. הזמן דממה. לפתע  נגמר. המי
מה,  מטבע. עוד תכניס קדי

נדלק. אור
ל הנוער מיטב לזוז. מתחי
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