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מהמילואים קסו סינור

י הפתרון־. תת רעום פ ו ס ה

 את שהחזרנו אחרי המילואים, בסוף
 שלי הנגמ״ש נהג אלי בא הציוד, כל

 שאתה מפתח אולי לך ״יש :לי 'ואומר
צריך?״ לא

 קרה?״ ״מה אמרתי. לי,״ אין ״לא,
 המנעול,״ של המפתח לי ״נאבד

 בהחלט, רגיל מנעול הנהג לי מראה
 הנגמ״ש. את נועלים היינו (?בעזרתו

 תמהתי. מה?״ אז ״נו
 אותי. לזכות רוצה לא האפסנאי ״אז

 אוב־ טופס על יחתום שאני רוצה הוא
 זה. על למישפט ייכנס ושאני דן־ציוד

 אותי.״ מזכה לא הוא אחרת
 ״אז הבנתי. לא מבין,״ לא ״אני
 מפתח?״ לך מה בשביל

 אמר הוא אז ישתגע, שלא לו ״אמרתי
ר אני שאם לי מ ש  בפנים, מפתח י
 ואז בלאי יהיה זה אז איזה, חשוב לא
 נו אותי. יזכה והוא טפסים צריך לא

לך?״ יש אולי תסתכל,

 יודע אני עכשיו
ת זה מה מיו ש טי אנ
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ליהו הקשור עניין באיזשהו דיעה איזושהי מביע שהייתי תמיד

 — סברה אתה תשתוק, ״אתה במישפט אותי מהסים הגדולים היו דים
״.אנטישמיות זה מה יודע לא אתה !

בפעולה. אנטישמיות פעם אף ראיתי לא באמת כי ושתקתי.
 משהו בחדשות שידרו וברדיו במילואים הייתי השבוע השבוע. עד

 צריך מה ערה שיחה נתלקחה מייד בבני-ברק. חשבת הפגנות על
לעשות.

אחד. הציע הפיאות,״ את להם לשרוף ״צריך
אחר. הציע שייצאו,״ עד הפיאות את להם ״למשוך
והמעי השחורים הכובעים עם ביחד הזקנים את להם ״לשרוף

מישהו. עוד הציע שלהם," המסריחים לים
 את מישהו סיכם וזהו,״ אחד-אחד כולם את לשרוף ״צריך

הוויכוח.
כולם. הסכימו ״אהה,״

אנטישמיות. זה מה יודע אני עכשיו — הגדול בכבוד זכיתי וכך

 היה ולא המפתחות בצרור הסתכלתי
הצעתי. החבר׳ה,״ את ״תשאל לי.

אין.״ כולם. את כבר ״שאלתי
 עצה, השאתי האוהלים,״ בין ״תחפש

זרק.״ מישהו ״אולי
 אחרי האוהלים. בין לחפש פנה הוא

 ״נו, שוב. אותו פוגש אני שעתיים
?״ מצאת

 דבר. שום — שעה חיפשתי ״לא.
בי לאפסנאי, פעם, עוד אליו הלכתי
 בסוף שעה, רבע איזה ממנו קשתי

לי.״ ויתר הוא
ועושר. באושר חיים הם ומאז

ניב קובי

מישחקי־מילים
 שיש לג שמתי דיין, של החדש כעיתון לקרוא שהצלחתי ממה

 כותרת למשל, אוהכ. דווקא אני זה ואת מישחקי־מילים, המון להם
כמו גדולה

בסאלום מוסלמית הסלמה
גניכה על כידיעה או

 2 וגגב למכולת נכנס הוא הסאה. את הפעם גדש מתל־אביב 16 בן גדש מרדכי
קימל. ולחם ביצים 6 זיתים, גרם 100 קוטג/ גבינות

 למשל, כשנהרג, עדיין היה לא הזה שהעיתון נורא, הכל והכל,
קוראים היינו אז כי כלוד. וחכריו אוקמוטו כהתקפת קציר פרופסור

בלוד קציר־דמים
 בלוד. בשדה־התעופה ואכזרי קצר בקציר־דמים אמש נהרג קציר אהרון פרום׳

 בחו״ל, לא־קצרה הצלחה קציר פרופסור קצר הקציר, עונת זו היתד, שלא למרות
 שקיצר בלוד קציר־הדמים אל היישר אמש קציר חזר סיורו, את לקצר ומשהחליט

חייו. את
 החטופה עניין כל להתגלגל כשהתחיל אנטכה, פרשת אחרי נגיד או

ונרצחה שנעלמה
 בלוד דורה של בנה אמר א־ברוד

הפלוד על כששמע
משתעשעים היו לכנון כמילחמת וגם

בייגעלע כמו נסגרת הנוצרים צבת
זעתר ללא נשארים והמוסלמים

מהכנסת נניח אקטואליים, יותר דכרים או
נוצותיו מרט כשאולמרט מיאו עשה ישעיהו

החכרה חיי ומתחום
־ בבר־מיצווה ביקר בר־לב

כינלאומית ומדיניות־חוץ
ג׳ק על הרוסים את הרים ג׳קסון

לאומית ומדיניות־חוץ
טרודו אמר אותי,״ תטריד ״אל
רביו השיב איתי,״ תריב ״אל
לאומית ומדיניות־פנים

קטן בורג רק אני שר־הפנים:
יחסי־העכודה כנושא אפילו או

הפועלים: מזהיר שביט בומה
טיל על אתכם ארים אני

 (בומה) אברהם מר התעשיינים התאחדות יו״ר אמש הזהיר במסיבת־עיתונאים
 ארים ״אני שביט, אמר תמשיכו,״ ״אם אותו. להרגיז ימשיכו לבל הפועלים, את שביט
שביט. בומה סיכם כוכבים,״ שתראו עד הפרצוף את לכם אפוצץ ״אני טיל,״ על אתכם

כחיי. לחיים, חיים נותנים - מישחקי־מילים הכיפאק על
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