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 - בנווה(!והגית הצגת
בפריזר אפויים תפוחים

ר ם ספ אי שי ה
ס של גינ

 האפויים התפוחים טעות. זו אין לא
 עובדה. מימיהם. תנור ראו לא שבתמונה,

 שלי, טובים הכי הדברים מה? ייאמן, לא
שב יצא כך אללה. מן מיקרה תמיד זה

נור־ לא משהו לי יצא רגע, של השראה

ב אותם שימו אבראבו. קניתם? לימון.
 — הגרון את לה פתלו ניילון, שקית

 איכשהו, סגורה שתשאר בכדי — לשקית
 כמו — עכשף המקרר. של לפריזר ודחפו

שבוע תיחכה — טוצ׳ה דודתי שאומרת

 הקרנבל בזמן נכנס שלי חברים זוג
 ויסקי. מנות שתי והזמין בדיו, לרז׳ין

המש לא זה החזק החלק רז׳ין, אצל
להם היה — הערב בסוף לכן קאות,

תפוחים
ניגר דבש

 בלי לעבוד, בלי ממש החום, לימי מלי
תענוגים. ישר כלום!

 מהגזע קטנים, תפוחים קונים ככה. אז
 בכל ניסיונות ערכתי מתוק. חמוץ האדום,

 טעים. הכי יוצא מתוק והחמוץ סוגים, ,דמיני
מו כ מעט עם אותו ״ששברו״ מתוק משהו ||
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מש נורא שמיתון יודעת אני ככה. אז
מפוט בעיתונות. הכלכלה במדורי תולל

וב — שמאל ועל ימין על ומיסכנים רים
ב נחטפים יקרים מעדני־חלב זאת כל

 מתחילה ואני — הרומבה בקצב מכולת
 בפרץ. יותר עומד לא שלי שהעם לחשוד

 — הלירה על לשמור הוא יכול זמן כמה
בכיס? לו שורפת כד כל כשהיא ביחוד

 ששרפ̂ו יודעת, אני שנים של מנסיון
 עובר כשהוא בכיס לו פורצת ספיישל
מג ארצות־הברית. שגרירות ליד ומטייל

 שאין ועד פנימה, אותו שואב אדיר נט
 דולריו שארית את לו תמצוץ אשר ויזה

 והסיפור היות נח. הוא אין המיסכנים.
 נגד לעשות מה ואין מהחיים. פשוט הזה

 שלנו, פזטות מיליון שווה דולר שכל זה
 ל־ שיאפשר בניו־יורק טלפון כאן לי יש

 ומב- מלאה ניצולת תוך לטייל בן־אדם
 אם לו. שיש דולר בדל כל של סימלית

 בטיול האנקל׳ אצל לטייל בוחר הוא
 ימשיך שלא לו. תפדלי — מכאן מאורגן
חופ לטייל רוצה הוא אם אבל לקרוא.

— חופשי שי
 בניו־יורק 225־7546 לטלפון שיצלצל

 הזה במיספר מסודר. שלו והעניין העיר,
 אשפית אדיר, ראש עם בחורה, יושבת

 ה־ את מזמינה היא החיים. את בלארגן
פות־ מפות, פותחת הביתה, אליה טיילן

אפויים
השפתייס על

בפריזר, זמן יותר מה תוציא. אה —
אפוי. יותר

אר מן ולכרסם לחכות, לא אפשר זהו.
 ש־ למרות — פנטסטי טיבעוני קרטיב טיק

 אבל — ממליץ כך כל לא רופא־השיניים
ממ גם ממליץ — כמוני לכירסומים מומחה

 לגמור. זמן המון לוקח שזה כיוון ליץ,
בש זמן, הרבה איתו שמתעסקים אוכל
רא למקום נכנם ישר זהב. שווה בילי
 מניאק שכל — העצמות גרות שם שון,

איתם. כיף איזה יודע מתחיל
התע אבל לכרסם, ישר אפשר אמרנו

 הסבלנות. לבעלי מצפים הגדולים נוגות
להפשרה. ומחכים צלחת, על אותם שמים

 בירכתיים מתרכזים העדן גן מיצי כל
בני — עצמו והתפוח הפשרה, כדי תוך
משהו יבש היוצא בתנור, האפוי לזה גוד
ו עסיסיים מתוקים נוזלים מ־מו־לא —

בשל, אפרסק לאכול כמו יותר זה נוטפים.
עץ. תפוח ולא

בש בתפוחים להשתמש לזכור חשוב
יוצא. לא אחרת — לים

ב עליהם לוחצים כאשר יודעים? איך
 קשים לא הם רואה, שהירקן בלי חשאי,

 העולמי הפטנט את נסו זהו. אבן. כמו
 שלאגר לכם מובטח הקייץ וכל פעם, הזה

משוגע.

 יוצא ובסוף המחשבות, של הברז את חת
מי לפי תפור סחבק. של חלומותיו טיול
 פטנטים ועם בד, שאריות שום בלי דה,

 זמן הרבה אמריקה את שמחמם אחד שרק
מכיר.

 בארץ, לאוזן מפה עובר הזה הטלפון
המו מאמני כמה כיופים. סיפורי בצרוף

 מפי וכששמעתי עצותיה, לפי טיילו לדת
 כסף ובכמה היו הם איפה מהם שניים

 איתם סגרתי לא זאת, לעשות הצליחו
 נקודת על ונשבעו ירקו שלא עד עניין
 אם למות אמורים היו בדיוק ששם הרוק

 להם עשה מישהו אם או במשהו, הגזימו
 כתבתי אז — כפה שמעתי פרוטקציה.

מהר.

ט טנ קטן פ

■עילה מכירה
 ממזר, יעיל, קטן, פטנט רבותי, הפעם
שתר מה כל של יעילה מכירה שיבטיח

פו נייר גיליון לוקחים המכולת. דרך צו
 המפרסם: דבר את עליו וכותבים ליו,

 טיולים, עגלת עזר, שעורי סיטר, בייבי
 אין כאן עד שתרצו. מה פריג׳ידר, או

 לאלפים תלויות כאלה פיתקאות חדשות.
 ״סופר״ כל של ובוויטרינה מכולת, בכל

שכונתי.
אלה, את הטלפון. במספרי הוא השיכלול

ויסקים. שלושח סיכום בסך־הכל
 לקבוצה צמודים ישבו הצפיפות, בגלל

 של חשבון וקיבלו איש, כעשרים של
 עשיר הזה הבן־אדם לירות. אלפים כשבעת
 של פרצוף בעל וגם מאוד, פזרן מאוד,
 ביקש ורק כעס, לא לכן — הידוע הנדיב

 ולא _ הטעות את לתקן המלצר את
 זרים חברים הרבה כך כל לו לחבר

אחד. חשבון בתוך לחלוטין
 בקפדנות. מאוד לו ענו ״סניור״ —
!!!״ משקאות שלושה עבור רק ״זה

 בסדר מתוייקים ופינקסים עטים עם תובב
וב — להתקשר למי תזכורת עם מופתי,

 שיכלו אנשים, שהמון יוצא כך למה. קשר
 אינם המיותרים, מחפציכם אתכם לגאול
פרוזאיות. מסיבות סתם, זאת, עושים

 הבעיה. את פותרות האלה, ה״שיניים״
 במודעה, מציץ פוטנציאלי, קלינט עובר
 על לו יש והנה, ״שן״, לעצמו תולש
 וחידושי רחוק, מאוד גרים אתם אם מוכן.
 לתלוש מומלץ לאט, לשם מגיעים המדע

שמן. רמז בתור ראשונה, שן לבד
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הקליינטים תשומת־דב
נואש טקסט כזה בלי אפילו

 בתצלום מסתכלים דבר. שום ממש זה בצי־ פעמים, הרבה הגיליון בסוף כותבים
 השיטה הפרינציפ. את ומבינים המצורף, המדובר. במה אחת תיזכורת מילת רוף

הקליינ־ לב תשומת עובדת. פשוט הזו ה־ מספר ״שן״ כשבכל ״שיניים״, גוזרים
גואש. טקסט כזה בלי אפילו מובטחת, טים מס־ אינו הפוטנציאלי, הקליינט טלפון.


