
השיטה הרזיה:
 של הקסטות אלופת תימניה, מלכת־זמר בארץ לנו יש

 אום־כולתום. כמו- מאסיבית פעם שנראתה המרכזית, התחנה
 תימנית בר־מיצווה בחגיגת אותה פגשתי שמה. עוזרי אהובה

 השלושה שאר שלה. הרבע את פגשתי אותה. פגשתי לא משגעת.
 פרצה ההיא עוזריו אהובה את שאלתי סליחה התנדפו. רבעים
בצחוק.

לכיסא עברתי תיכף !״ברחוב שלום לי אומרים לא ״אנשים

 מזה, חוץ אולי. וסוכרזית קפה הפה. אל נכנס לא דבר שום
כלום־כלום.״

 ״הרגשתי אמרה. פיתאום,״ ״מה שאלתי. י חולשה הרגשת ולא
 לא בשתיים׳ הגונה אחרונה ארוחה אוכלת כשאת עלא־כיפק.

מחר.״ עד כלום לך בא
 שעת את עוברים איך הבעיה רק נשארת שיטה. של שיגעון
אלילי. פטנט על שעלינו חושבת ואני בילעוסים, בלי הטלוויזיה

 בארץ מסתובבת האחרונים בחודשים
 קופת- רופאי עם משיחות חדשה. ספחת
 הסובלים, כל מתנקזים שאליהם חולים

.רציניים. ממש העסק שממדי מסתבר
ע בגירוד מדובר ג ש הגרון. בתוך מ

 גישה שום שאין מוח, מטריף דיגדוג מן
 זה אבל משתעלים, משתעלים י לכבותו.

 השיעול בעינו. נשאר הגירוד עוזר• לא
 מצליח לא אבל הנשימה, דרכי את מנקה

הגרון. את לטאטא
 את כבר יודעים קופת־חולים רופאי
 שם, לו שאין בגוף, בלגן כל הפטנט.

 אה ״וירוס״ החגיגי בשם אותו מטבילים
 אוכלוסיד, של שלמות קבוצות בראוו.

!ונאדה עה־אה, עה־אה, בגרון מכחכחות
 ואומרים הנפש את להם מעליבים עוד

 דיאגנוזה פסיכולוגיים״. ״עצבים שזוז להם
 שחר, ללא פנטזיה שתחילתה מבריקה

 ״עצבים יחטוף לא מי צרופה. אמת וסופה
 עליו סוחב שהוא אחרי פסיכולוגיים״

 — בקולנוע י טירדה כזו שלמים שבועות
 ופתאום מותח. הכי הקטע נוראי. שקט

 גרון מתוך בוקע שדי קול עה־אה־עה!
שק רעים שיחת לכולם. ומפריע מעונה,

 כמו זה כיחכוח. התקפת פתאום, טה.
הגרון. בתוך זוחלות נמלים
 הכל־כך שהתיאור חושד מישהו ואם
 הוא אישי, בניסיון מקורו שלי פלסטי

 על לטפס יכולה הייתי צודק• רק יהיה
 סבתי אילמלא רבים, ירחים עוד קירות

 על באון מפקדת שעודה התישעים, בת
המישפחה. כל

 ביקשה אמרתי. שאלה. לך, יש מה
 עוד ביקשה בעיון. הקשיבה נתתי. טון.

 עשיתי. הגרון. מתוך צילצולים פעמיים
אמרה־גמרה. טיליה! צריך

אותה שואלת אני בוניקה, לך מניין
 זה מהבית מהבית!״ מניין? זה .,מה

 זה מהבית ספקות. יהיו שלא רומניה,
 משרתת עם אגדיים עשירים מאחוזת גם

פרטיים, וסוסים חמש), (היו בת לכל

ה
נגד עושי□ מה

בגרון? נוראות

 בחודשיים, קילו 30 איך. דחוף לי ׳לספר ביקשתי. !זהו ידה. שעל
סיפור! זה

 ומקרוני, התקופה, כל פיצות שאכלה לי סיפרה התחלה בתור
בשבר. קראתי איך! אז לה. שבא מה וכל ומלוואח,

 לי שעלה מה הכל־הכל־הכל ״אכלתי הרזה, הודיעה ״פשוט,״
ואילך, שתיים מהשעה הצהריים. אחרי שתיים שעה עד בראש,

 דיאטה של ״החוכמה אמרה. ?״ טלוויזיה עוברים איך זה ״מה
 למה. באמת שתאכל?״ למה רעב, לא אתה אם לרעוב. לא זה

אמרה. רצון,״ כוח ״צריך
 חו־הור יש להתחלה. ישר חזרנו הרצון, כוח עם זה. וזהו נו,

 תגידי — בדלי־הי — חו־הור יש תללה, תללה, — בדלי־הי —
איך! נא

גרז מ ש הוירוס

הקמת בסעיף
 אוסם ״קמח כתוב שבו מירשם בכל
 לאריזה שהכוונה מבינים מייד אחד״

 עשיתי אני תופח. קמח של אחת שלימה
 רגיל בקמח להשתמש מזמן הרגל לי

״ בעיות. שום אין אפיה. אבקת פלוס

נשים נשים
.לי מקודשת את הרי . .

 היה הכל בחייו. עולמו ראה הבחור
 את לו זימבר אחד דבר רק מושלם,

 עם בבית מרחפת היתה אשתו ההרמוניה.
לחיזוק. ודוקרנים רולים מלא ראש

 בא שלו. הסבלנות פקעה אחד יום
 בדוקרנים הסתכל ברולים, הסתכל הביתה,

 כולו שאל הוא ״תגידי,״ גלויה• בסקרנות
?״ מצריים את קולטת ״את מתפעל,

 משונה באריזה בא אחד״ אוסם ״קמח
 וחצי שלוש הן גרם 350 גרם. 350 של

 כפית מוסיפים לזה וחלק. חד "קמח. כוסות
 אוסם ״קמח לכם והנה אפיה, אבקת אחת

אחד״.

 גדולה כה הוצאה מצדיקה אינה ביתי באופן
 ״כוס במירשם יש אם מוגמר. מוצר על

 אחת כוס לוקחים תופח״ קמח אחת
 אפיה. אבקת כפית חצי פלוס רגיל, קמח

להבין. פה יש מה
ב בעיניים? חשבונות לראות רוצים

! בקשה
לירות. 170 עולה תופח קמח אחד קילו
לירות. 61 עולה רגיל קמח אחד קילו

לירות. 25 עולה אפיה אבקת שקית
 אבקת שקית פלוס רגיל קמח אחד קילו

לירות. 86 זה אפיה
 ובאמת !50ס/ס של חיסכון בבקשה!

 רק התחת. את הרבה להזיז בלי בא שזה
הראש. את

 לא המישפטי הדיקדוק לכבוד ובכן,
 בתכולה. אחד אוסם קמח שזה אתיימר

 להוכיח כימאי, איזה לבוא יכול תמיד
 שמים הם שלהם המופלא הקמח שבתוך

 ניסים שעושה וסודי ארוך שם איזה
 שכתיב למה להאמין אם אבל ונפלאות.

 מהתוצאות, להשתכנע ואם האריזה, על
 אפיה אבקת בתוספת קמח שזה הרי

בלבד.
החומרים חיבור של הקטנה הטירחה
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