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 זה השמאל בי י אגודת־ישראל
להש אדיר תיאבון .עם ייבסקציא

 ואגודת־־ישראל דת־סיני. את מיד
 — זממו את לבצע לשמאל מפריעה

ל אגודת־ישראל, נוצרה לכך כי
 שמד מכל ישראל עם את הציל

נוצרי־רפורמי־שמאלני.
אגודת־ישראל, נוצרה לא ואילו

 וצרות נסיונות בכמה יודע מי
 היינו אם יודע ומי מתנסים היינו

 ואם תפילין. ומניחים שבת שומרים
ו זכות נותנת אגודת־ישראל כן,

 ובזכותה היהודי לעם קיום טעם
 ובנחמה בנקמה מהרה לראות נזכה

החמור. על הרוכב פני את ולקבל
 זמן לי היה לא חביב! קורא
 והעולם תשרי בחודש דף לכתוב

 הדקיק עיתוני בלי גם לחיות יכול
 ואני וחסר הולד כיסי אבל —

 ואתה ומכולת. שכר־דירה חייב
ש כמה כיסי את למלא מתבקש

 מחבלי מציל וחסד רוצה. אתה
משיח.

קדרכיק, צכי חיים ד׳׳ר
תל־אביב

בודואן מלכותו, הוד
ה של הרשמי תוארו מה

 במדור הוזכר ששמו מלך,
הזה״ (״העולם ״אנשים״

2253(1

ודולה שרה
— כלב חיי

 הוא הרישמי תוארו לפי בודואן,
 — בלגיה מלך ולא הבלגים מלד
ה של מלכם שהינו להדגיש כדי

יחד. גם הוולונים ושל פלמים
בית־ניר קיבוץ ששים, יצחק

 הכלבה של באוזניה דברים
חזה״ (״היולם האני
 איימה שהעירייה ),2253

חייה. על
 חיים הרחוב, כלבי אתם, רק לא
 ה״סנובים״, אנחנו, גם כלב״. ״חיי
מל לא אותנו, מכנה שאת כפי

אלה. בימים דבש קקים
 מהיפים צמרת כלבת למשל, אני,

 בעיר הכלבית הסנובה של והיפות
 יורקשייר־טריאר. מגזע יפהפיה —
 גם האפשריים, החיסונים כל לי יש
 ומה דורש. אינו שהחוק אלה את

 באפשרותי אין ו מזה לי יוצא
 העיר, ברחובות חופשי להתרוצץ

ההלי בקצב להסתפק חייבת ואני
 המדדה שלי, בעלת־הבית של כה

 זה אין צב. של בקצב בנעלי־עקב
 הרב המרץ את להוציא כדי מספיק

שלי.
 החופש את שאוהבת כלבה אני

המטופ הרצועות כל את ושונאת
 הדיבור את להרחיב מיותר שות.

 ששוקל הכבד, הזיהוי מיספר על
 האם גדוד. של רעש ועושה טון

 בתעודת- מסתפחות לא הרשויות
בעלת־הביתז של הזיהוי

אביב תל־ לולה,
 והפטרונית לולה הכלבה 6!

תצ ראה — גרינברג שרה שלה,
לום.

 :טעות נפלה האני של בכתבה
ב איתי ישן לא הקטן הכלבלב

 במיטה איתי בכורסה. אלא מיטה,
הקט החתולות שתי רק ישנות

נות.
כרקוכיץ־כר, שרשי

תל־אביב
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