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עליין, אמות אני ז׳קלין, הו
 אלו קודם ימותו אגל !ז׳קלין יא

 הם !לכאן אותן הגיאו שנכלל
!אותי שיגעו ז׳קלין, אותי, שיגעו

 למה ן כאן אותך צרין אני למה
 נעיתו־ יום כל אותן לראות לי

 ן נרדיו ואפילו ונטלוויזיה נים
 ן האלו הצרות את צרין אני למה
ו ז׳קלין יא נולדתי, למה

 מלכים עם ששכגת את את,
מיל ועם רוזנים ועם נשיאים ועם

 לכיוון זין זורקת לא את יונרים,
מפו קוסית שהינן את את, שלי.
 קצוץ. עלי שמה את וזוהרת, ארת
 של אדיר חור שכולן את את,

נכלל. עלי שמה לא את עושר,
 כמו ננית, תקוע לי יושג ואני
 העולם. כל של פרייר פרייר,
!אותן שהניאו אלו של פרייר
 הם נכה ז׳קלין, יא מנינה, את
 ז׳ק- אותי, שיגעו אותי, שיגעו

!אותי שיגעו לין,

 ״אהצוודהברית
 צ׳ידכא עכשיו היא

מז סיכם — שלנו״
 עם !הממשלה כיר

 החלטת את השפם
הממשלה.

 שאל אחד עיתונאי
שא אומרת זאת אם

 הם וישראל מריקה
 ענה כך ועל ברוגז,

״ברו אשקרה: המזכיר
שולם — לעולם גז

פעם!״ אף שולם
 עם לזה אמר מישהו

 קארטר שהנשיא השפם
 ואז בסדר, שהכל אמר
 שהנשיא המזכיר אמר
מתחנ ״צ׳ילבא הוא

פת!״
מה שיצאו השרים

לד הסכימו לא ישיבה
 ועשו אחד, אף עם בר

 וגם חמוצים פרצופים
ה־ אל הגב את סובבו
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:שואל מירושלים לוי יעקכ
 •טתפסה הפוזה יטל הדאווין מה

ץ אמריקה נגד הממשלה
:!ועמד.

 זה אבל !אמרו. כבר זה דאווין ׳שזה זה
 מה ואחר. דאווין זה !שאמרו, כמו לא

 תיבהל, שאמריקה דאווין ■שזה זה שאמרו
 האמיתי הדאווין כי דאווין. זה גם יאבל

 לכל קשור הוא לאמריקה, יקשור לא בכלל
 ישראל — ככה ? איך השלום. של העניין
 מציעה ׳שהיא מה שפל ■מההתחלה יודעת
 ושאם שלום, ולא ■ביצים כאב ■ריק יביא
 תלחץ אמריקה ׳בסוף אז כסה, ■תמשיך היא

 שום יעזור ולא שלום תעשה שכן עליה
ה את לדחות צריו ? עושים מה אז דבר.
 לאמריקאים ■נותניים — ■ככה ׳איד? לחץ.

 לסעיו־ !נישק לתת חופשי־היופשי להחליט
 את עושים פתאום ואז ■ומצריים, דיה

 זה, וסל גדול ■ורעש לאללה ■עצמנו!נבהלים
צרי זה ובשביל אי-אפשר, שככה ואומרים

 המדייני המצב יכיל ■את מחדש לבדוק כים
ה החינטרושים וכל השלום הצעות ואת

 יכולה שישראל זה שקודה מה ואז אלה.
ל וילהימשיך השלום יאת לדחות להמשיך

 בדיוק וזה העולם. לסל המוח את בלבל
הכל. זה הממשלה, של הדאווין

שואל: מפתח־תיקווה הכי־כ יוטה
 מס־ ■להכיא כגין צריך היה למה

 אין ככר מה, ץ מדרום־אפדיקה כיר
 או כישראל, מסכיריט אנחנו לנו
ץ מה

:ועונה
 בחוץ־לארץ להסביר בשביל בל, קודם

 זה ואנגלית אנגלית, טוב לדעת צריך
 ׳בשביל אז דרום־אסריקה, ■של השפת־יאם

 שיחי מי מזה, ■חוץ אוהו. הביא הוא זה
 ממי ■טיוב יותר ייודע הוא בדרום־ואפריקה

ו היהודיים של הבעיות יזה !מה כאן שחי
 שבדרום- למה לעולם, זה את להסביר איך

 כמו וזה מסביב, בושים המון יש אפריקה
הערבים. עם פה

:שואל מרמת־גן כן־זאב יצחק
 ,הימפד״ל ועידת ,החליטה מה

ץ שעבר מהשבוע
:ועונה
 החליטה שעיבר ■מהשבוע המפד״יל ועידת
מ המפד״ל ועידת שהחליטה מה להחליט

שעברה. הפעם

 מחאה לאות ציתונאים
 דיין רק אמריקה. נגד

ו מילה להגיד הסכים
המטו ש״עיסקת אמר
 היא המשולשת סים

משו אצבע עבורנו
 יקבלו כבר והם לשת,

א־פייג!״ אצלנו
בש שעובדים אנשים

 הסבירו הממשלה ביל
ש לעיתונאים אחר־כך

דא והכל פוזה רק זה
 בשביל גדול אחד ווין

ייב קצת שהאמריקאים
יו לנו יעשו ולא הלו
 תרגילים כאלה מין תר

 לעולם ברוגז ״ברוגז
 כזאת,״ אמירה רק זה

 ״וזה האנשים, אמרו
 ילדים אצל שגם ידוע

 על לא זה את אומרים
באמת.״

ש טלפונים ובאמת,
אומ מאמריקה מגיעים

הממש שהחלטת רים
 ממש שם התקבלה לה

 ושהאמריקאים בבהלה,
לעשות. מה יודעים לא

הומטניד

״ על ם י ב צ ע ה
 לי שעלה עד עלה, עלה, עלה, ״המדד

 פ., שימשון המכיר ככה — ׳;העצבים״ על
 פירק למה אותו, לעצור שבאו לשוטרים

שלו. בצ׳חונה הסופרמרקט כד את

ובעולם בארץ מעורבות תגובות
 מזה נהיה ותיכף עיתון

גדולה. סמטוכה
 ישר הבכיינים המערך

 ש־ יפה לא שזה אמרו
דמטכ״ל

 כזה, דבר עושים ולא
 ולא התנהגות, לא וזה

 בכיות מיני וכל מנומס
כאלה.

של והפופאיי להגיד,
 יעלה שהוא אמר הם
ל פרשת את

 אבל בממשלה, דיון
 בגין — צ׳אנס לו אין

 יתנו החבר׳ה וכל ועזר
 לרפול. מלא״ ״גיבוי

 ל־ הכבוד כל ובאמת,
!רמטכ״ל

 החדש הרמטכ״ל
 הוא רפול שלנו
 כד לאללה. גיזעי

לו: הכבוד
 שותק, הזמן כל הוא

כש אבל שתקן, יעני
ה את פותח כבר הוא
מי זו מילה כל אז פיה
לה.

 ריאיין למשל אתמול
יו עיתונאי איזה אותו
 בושה בלי ורפול רם,

בפרצוף
 הזה היורם אז זה. וזהו
ב־ זה את ופירסם הלך

״המדד

 צחקו בליכוד אבל
 ואמרו בפרצוף עליהם

 הכי- על דווקא שזה
 אמרה כהן גאולה פאק.

את לחלק שצריך
 הרמטכ״ל של
 מה שילמדו בבתי־ספר,

יהו זקיפות־קומה זה
 אחד גאה. וציונות דית

 היושב־ שהוא ארנס,
 ועדת־החוץ־ של ראש

 ש־ אמר והביטחון,
 את ביטא ״רפול
 של הביטחונית האמת

 וייצמן עזר ישראל״.
תומך שהוא אמד

הרמטכ״ל של
פה. בכל

 החנטרישים ד״ש גם
מה להם יש פיתאום

לי עלה

השמו — כן כן,
 עזר — נכונות עות

הת כאימת וייצמן
לגמרי. חרפן

 חשב שהוא בהתחלה
 אותו, אוהב שסאדאת

 פוזה תפס פיתאום הוא
 בתור לבנה, יונה של

וב סאדאת על דאווין
 העם, על רושם תור

 כבר הוא שהנה וחשב
ו ראש־ממשלה נהיה
 ■וכבר השלום, את מביא
 מי כאילו התנפח כולו
מה. יודע

 אחר־כך, — מה אבל
 לא- שזה ראה שהוא

ש ושום ככה כל־כך
זה מכל ייצא לא לום

 לו איכפת מה ושהעם
 בבת־אהת אז משטויות,

ו בחזרה פוזה החליף
ש נץ פעם עוד נהיה
תוכ מכין וכבר חור,
 התיישבות של ניות

מ גדולות יותר בגדה,
 יעני שרון, אריק של

 שהוא להראות בשביל
מא אפילו גבר יותר
ריק.

 הבן־אדם — בקיצור
 וכבר לגמרי התחרפן

 רוצה, הוא מה יודע לא
 יום יונה, הוא אחד יום

 אחד יום נץ, הוא אחד
 אחד ויום חתול, הוא
ו — עכבר בכלל הוא
גדול. אחד חירפון כולו

בדדינסקי
אנטישמי!
 בדז׳ינסקי
!אנטישמי

 בוזה תפסה הממשלה
אוה״ב עם ברוגז של




