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 לקפה־ נכנס הוא בצהריים שישי יום כל

 הסחורה את למכור ומתחיל הצמרת
באוגנ ירדנו למה ״תס׳יודעים : הטריח

 ותיכף שואל הוא ו״ הלילה באמצע דה
ש זאת האחרונה, הבדיחה את מרביץ
 הפאשלה מימדי כשנודעו מייד חוברה

 רם בצחוק פורצים הנוכחים האוגנדית.
 על הבדיחה את רושם וכתב־הרכילות

להיסטוריה. שתיכנס אחת עוד — מפית
 — אצלו תחביב רק היא הבדחנות

 יותר, מכובד מקצוע לו יש לפרנסה
טוב במקום אותו ממקמת היא אבל

 בטורי־החב־ ,במסיבות בקפה, :באמצע
 לו יש הומור, חוש לו משיש יותר רה.
 יודע הוא וממי. לצחוק, ממה בריא חוש

לש שרוצים הבדיחות את בדיוק לספר
 מד־המד הלאומי, הברומטר הוא מוע.
 לאור שהוציאו לבדחנים שני דור ראל,

 וכעבור — אשכול בדיחות את ולשוק
 הצבא של הנעליים בדיחות את שנה

המובס. המצרי
בו הוא משהו. נגד או בעד לא הוא

 ומגושמות, נייחות במטרות תמיד חר
בי־ ליתר מטר, חצי מטווח בהן ומכניס

ך מעשה ל מ ת־ ב ע ב רד פ צ ר־ סי ס ו

שר־האוצר של בעיות־העיניים :טחון
 הקודם, של נשירת־השיער או הנוכחי

מי או הכנסת, יו״ר של המצומצם גובהו
 זה מה (״יודעים שבעורו הפיגמנט דת

 ישעיהו שלחץ היד זאת י השחורה היד
בבית״הלבן...״). לפורד

 מוזה לו היתה אנטבה, אחרי עכשיו,
 ; מטומטמים ;דבילים ;כושים : שופעת

 וכו׳ קופים ; פרימטיביים ;ירדו־מהעצים
בעי שלו בדיחות ארבע היו השבוע וכו׳.

 מאז כמיהו היה שלא שיא — תונים
 עם התקשר גם הוא המצרי. הרדאר

 אני :גדול רעיון בראש לו יש ידוע, מפיץ
אמין. אידי בדיחות תולוגיית

א.
 צפרדע, נישקה אחד שיום בבת־מלך, מעשה
 יפה־ הנסיך לקה יפה־תואר. לנסיך הפכה והצפרדע

 אותה והכנים השיחים בין אל בת־המלך את התואר
להריון.

 עם דפיקה כל שלא לתומה חשכה כת־המלך
 אושר־ועושר־לעולם־ועד, בהכרה היא נסיך־צפרדע

 מבדיקת־הצפרדע חיובית תוצאה שקיבלה ואחרי
להפיל. החליטה שלה,

 ושם חברים, שלושה בת לוועדה בת־המלך הלכה
 לה, יש ילדים כמה לה, קוראים איך אותה שאלו
 בת־המלך, להם סיפרה בחודש. מרוויחה היא וכמה

החוצה. אותה זרקה והוועדה
המלך, הוא אביה, אל בדמעות בת־המלך חזרה

עזרה. בבקשת שלו גינקולוג־החצר אל פנה וזה
ב.

הגינ המחלקה את שניהל בגינקולוג־הצר, מעשה
 נסיכים־ הבורת העסיק וגם המלך, בארמון קולוגית

 הפרטית לקליגיקה סיפקו אשר יפי־תואר, צפרדעים
 מן אישור־הפלה קיבלו שלא בנות־מלכים אלפי שלו

בה. חבר היה שלנו שהגינקולוג הוועדה
.ג•

 שר־הצבא, :המלך בחצר וזירים שלושה היו היה
וראש־האופוזיציה. הגדול הכהן

השלו ראו הממלכתיים, תפקידיהם לשאר בנוסך
 להריון. בת־המלך את להכניס :לעצמם אתגר שה

בצא צבאו את לתגבר בעתיד יוכל כי צפה שר־הצבא
 החליט הגדול הכהן בת־המלך, של הכישרוניים צאיה

 צאצאים להביא בת־המלך על שמצווים הם האלים כי
 ריאקציונר, סתם היה ראש־האופוזיציה ואילו לעולם,

הקוא מן ידידיו בשני תמך באופוזיציה שהיה ולמרות
 לרקום נועדה שבת־המלך חשב פשוט הוא ליציה.

הממלכה. גאוות למען ולדות, ולהשריץ
לנסיך־הצפרדע. השלושה הלכו

ד.
 אפשר בהם אשר בנות־מלכים, עיתוני היו היה

 האלה העיתונים בנות־מלכים. על אגדות לקרוא היה
להתאפר ואיך להתלבש בת־מלך צריכה איך כתבו

 יכול ,אתה לו אומרת היא פתאום נסיכה, מזמבר אחד נסיך ״פעס
 ,אתה אומרת היא אז ׳7 ,למה אומר הנסיך אז שר־האנצר/ להיות
חה. חה חה חה חה חה חיה חה מרבינוביץ׳...״ יותר אותי דופק

 לעשות ואיך לרזות וכמה לבשל ומה להסתפר וכיצד
 תפגושנה שכאשר כדי זה וכל מראפיה. קישוטים

תו להריון, ותכנסנה בנסיכי־צפרדע בנות־המלכים
 שימחה־שבהר־ מתוך שנולדו הילדים את לגדל כלנה
 תפרענה ולא — שבקליעת־סלסילות וחדווה זייה

הסוריה. בעבודתם שלהן לנסיכי־הצפרדע
 לטפל היו אמורים בנות־מלכים שעיתוני ולמרות
 של בעייתה נפתרה לא בנות־המלכים, של בבעיותיהן
 בנות- שעיתוני מכיוון שלנו, המעוברת בת־המלך

 אשר נסיכי־צפרדע על־ידי ונכתבו הומצאו המלכים
 שר־ בשביל בצהריים הגדול, הכהן בשביל בבוקר עבדו

גינקולוג־ההצר. בשביל ובערב הצבא,

 נסיך־ ביגלל להריון שנכנסה בת־מלך היתר. היה
 כל את לסרס והחליטה לה נמאס אהד ויום צפרדע,

נסיכי־הצפרדע.
 ראש־האופוזיציה־ שר־הצבא, הגדול, הכהן ישבו

 של לתמימותה וצחקו וגינקולוג־ההצר, הממלכתית
 נסיכי־צפר־ לשכור שתמיד'אפשר ידעו הס בת־המלך.

חדשים. דע

שחו שוב
 זה בעמוד פורסם שבועיים לפני

האמיתי. הלוחם לשחר, שיר־תהילה
פעו אחרי אור הקטע ראה במיקרה

 נח־ רואי־שחורות וקוראים אנטבה, לת
 הנ״ל שחר בין קשר יש כי להסיק פזו

במיבצע. שהשתתפו צה״ל וחיילי
שהו כתבה בעיקבות נכתב הקטע

 בידיעות־אחרונות, חודש לפני פיעה
 לצל״ש מועמד זה שחר כי סופר ובה

 אומץ- דבקותרבמסרה, בשל מישטרתי,
 סו־ אחרי מירדף בעת ותושייתו ליבו

שגפצע. למרות וזאת חרי־סם,
 דיוקנו מתצלום התברר כך שחר,
 ממישפחת כלב הוא בכתבה, שפורסם
ה על מחרבנים אחיו אשר הכלבים,

הנקניק. לתעשיית ומשמשים מדרכה
 מוזר קשר רואים זאת שבכל אותם

 האנושית, לזו הכלבית רוח־הקרב בין
 אנשי־המישטרה דווקא לדעתי, הם,

 עיתוני־ של הליריים וכתבי־הגבורה
הערב.
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