
ה כיפה דסו
 ״הקם אומר היה מקוצק ״הגאון

ב להורגו השכם בבוקר להורגך
 אומר היה מקלוצק הרבי ערב.״

לי הולך שהוא לפני — ״בערב
 אומר היה מקנוצק החכם שון.״
 האוויל רוץ.״ אתה — הולד ״הוא

 שהולך ״מי אומר היה מקונצק
 וקל הכבוד כל — ישראל לארץ
 מקפוצק הגדול שרץ.״ מי וחומר

לבי ישראל ״נמשלה אומר היה
 כאגוז קשה שקליפתה — קשה צה

 משמוצק הדביל כתינוק.״ רך ותוכה
 בית זה כתינוק ״רך אומר היה

ירו חומת זו כאגוז וקשה המקדש
 אומר היה ממוצק המורה שלים.״

 וגם ירושלמי בירושלים שגר ״מי
 מפלוצק הטיפש ושומרון.״ יהודה

 ובית קשת יהודה ״למד אומר היה
האו וירושלים ונלכה לכו שומרון

 אומר היה מפוצק הדגול מה״.
 וירושלים לב ר״ת ובית ״למד

האו לב ושומרון ויהודה האומה
 ״כל אומר היה מחומצק היודע מה.״

 מטוצק הידוע מפוצק.״ לדגול הכבוד
 ודגול חייל בן ״דגול אומר היה

 מקרוצק הטמבל צה״ל.״ מרבבה
 ושק- להרוג ״שמשכים אומר היה

 המקדש בית ושייבנה קשה ליפתו
 הכבוד כל וכמה וכמה אחת על

 היה משוונצק המשכיל לצה״ל.״
 שמטוסיו לצה״ל הכבוד ״כל אומר

 וטנקיז הקודש במלאכת מלאכים
 השנון השורפים.בגויים.״ שרפים

 היי.״ ״כיפאק אומר היה מקצוצק
רואה?״ אתה

דביראד אינטלקדובד

 מכל מסובך, ואפילו מורכב עניין זה פשוט, דבר לא זה ״תראה,
 שצריך ברור בפרספקטיבה, מסתכלים אם כי פשוט. דבר לא זה בחינה.

 ואפילו מורכב עניין זה שיבוא. חייב וגם נחוץ מאד שהוא שינוי לבוא
הפרס את הן ישנה מבחינתו הוא יבוא, השינוי אם בחינה. מכל מסובך,

 אחרת כי פשוט. דבר לא זה הפרספקטיבה. של הבחינה את והן פקטיבה
 שיבוא ההכרח יגדל גם כך שינוי, יבוא שלא ובמידה שינוי, יבוא לא

 בשינוי הנחיצות בחינה. מכל מסובך, ואפילו מורכב עניין זה השינוי.
 הרי וזה פשוט. דבר לא זה תגדל. השינוי את להביא החובה וגם תגדל,

 לשינוי. שיביא השינוי את ליצור כדי אליו חותרים שאנו השינוי
י״ מבין אתה

שיחה
שית חופ

מי - אש כדי עשן אין -
 דבר לכל — טיפש הוא חכם שלא

 לשתות כריא זה - ףםו יש
קוף לא זה בן־אדם — עוף מרק־

 שכי יש מטבע לכד -
ילדים לא זה מבוגרים — צדדים

 מים - יהודים לא זה גויים -
שו לא — מעלות במאה רותחים

 למקל — פירות אחרי מים תים
 החתונה עד - קצוות שתי יש
 לא בכלל זה סוס — יעבור זה

 יותר הרכה לכן - המור
 יהיה לא כסף - משחור כהיר
 - היה שהיה מה - בעייה

 צריך — שנשפך חלב על בוכים לא
 כלון — לפח הפסולת את לזרוק
 - מנופח כלון לא זה ריק

 — משלוש קטן יותר זה שתיים
 קשמש — הראש על שמים כובע

 לכל מתחת — בערב שוקעת
 סוודר לובשים - גרכ יש נעל
 דכר זה מטוס — שקר מתי
 מי — בקר לא זה עוף — יקר

 — איכר הוא בשדה שעובד
 - העיקר היא הכריאות

 — הבריאות העיקר לי תשמע
— הבריאות העיקר לי תאמין

הכריאות. העיקר כאמת

 בשבילכם במייוחד באתי ״אני
הנפ בחגנו אותכס לשמח מלונדון

יש וכל אותכס אוהב אני כי לא,
 וקייס חי ישראל ועם חברים ראל

 ואני ובתי ואשתי אני זה ובגלל
 ואני ובתי ואשתי שלי וחברה ואני
 נצ־ ואני ואני שלי וחברים ואני
חב לכס ונשיר חברים אותכס חיק
 כי חברים, כולנו השיר את רים

 מוצא לא שזה ומי יהודים כולנו
וחב ובתי ואשתי אני בעיניו חן

 חצילים סלט לו נזרוק שלי רים
חח.״ חה בפרצוף
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□ את מצא הדבילי
 — לעיתונות הצהרות מסר ומייד לשוודיה הגיע שר-החוץ

 במסי־ והשנייה (מימין), מאולתרת במסיבת-עיתונאים האחת
התמו שתי בין ההבדלים מה (משמאל). מאורגנת בת-עיתונאים

המסיבות? בשתי שצולמו נות

 התמונות. שתי בין הבדל שום אין :הנכונה התשובה
 במיזרח- מילחמה תהיה שהשנה שר-החוץ אמר מימין בתמונה
 שלום יהיה שהשנה שר-החוץ אמר משמאל בתמונה התיכון.

במיזרח^התיכון.


