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יקירי ג. א.

 לבוא. התחילו כבר ומיכתבים שבועות שלושה מדור יש הנה,
 רוצה לא (כנראה א״ג חותם מה שמשום אחד, איש לי כותב
 שהוא הזה, האיש כותב מתכתבים). שאנחנו תגלה שאשתו
 שלוש (כבר הזמן כל אותו קורא ושהוא מהמדור, מאוד מבסוט
מאוד הרבה כי לנשים, מיועד שהוא למרות רצוף!) פעמים

 ועול באוניברסיטה לומדת אשתו עשוה. הוא הבית מעבודות
עליו. מוקל הבית

 עם וגם התגבר כבר הוא הבישולים שעל לי, מספר הוא
 לקנות כשצריך זה אומר, הוא שלו, הבעיה מסתדר. הוא הנקיון

 שבוע כל כמעט עליו. המוטלת משיסד, זו שגם מתנה, למישהו
 חתונה, בר־מצווה, הולדת, יום — למישהו מתנה לקנות צריך
תשומת־לב. סתם

 שעות מבזבז הוא כיצד א״ג האדון לי מספר גדולה בהרחבה
 לא אישתו פעם ואף כסף המון ומוציא מתנה, לחיפוש רבות

 אני אם ממני, מבקש הוא חמוצים. פרצופים לו ועושה מרוצה
 כדאי ומה בשוק חדש יש מה במדור לכתוב פעם מדי יכולה
 ובטח בעיר הרבה מסתובבת את הרי ״כי :ומוסיף מתנה לקנות
לקנות.״ כדאי מה יודעת

 בעל אין לי כי בעיר, הרבה מסתובבת לא אני יקירי. א״ג
 ממך, נעלבת לא אני אבל עבודות־הבית. את שעושה פראייער

 לא רעיון זה מזה חוץ אנונימי. ממיכתב להעלב אי־אפשר כי
 לשמור מבטיח אתה אם רק זאת כל עצות. כמה לך לתת רע,
אלי. ■להעבירם ולא אשתך של החמוצים הפרצופים את

 אני אבל הקרוב, בחודש לכם יש חגיגות איזה מושג לי אין
 ליום־הולדת, טוב, זה תקליט תקליטים. לקנות פשוט לך מציעה
פרחים. מזר יותר הרבה עולה לא תקליט ולכל. חדשה לדירה

בבקשה: החודש? תקנה תקליטים איזה
 לא כבר (אחר־כך 81 עד 5מ־ נגיד גיל, לכל תקליט .1

 דודו שנקרא דותן, דודו של החדש תקליטו הוא טוב), שומעים
 הטרגי־קומיים, חיינו מהווי משעשעים קטעים 11 בצוותא. דותן

מוסי ניהול קורן. ואבי דותן דודו ריפל, יואל של מתוצרתם
גוטפריד. דני — קלי

 צפיר טוביה איך מספר הצמרת, מחקייני אחד דותן, דודו
 את מחקה פרס פרס, את מחקה גלעדי מוטי רבין, את מחקה
 בשביל מאוד מצחיקה מתנה לעירעור. מחכה ופלאטו רבין
בלבד. שקל 230

 הוא ידידי, השבוע, לקנות הולך שאתה השני התקליט .2
ארגוב. סשה שר כספי מתי התקליט

החודש?) צריך אתה מתנות (כמה ואחרון שלישי תקליט .3
 יחד הגדר על שיושב איינשטיין, אריק של החדש תקליטו הוא
 יוני ישראל, מאיר הילל, אלון נדל, אלון קלפטר, יצחק עם

ואחרים. לוי שם־טוב רכטר,

בצאתך
אח שכח

 צלסיוסים. לאגור מתחיל שלו והדם הרגל
ליטוף. שוב

 מסתכל כללי, בגועל כבר נמצא חברנו
 לו מחזיר והנ״ל הקונצרניסט עיני לתוך
 כבר שהשיחה הזמן גם זה אוהב. מבט

 אבל החוזה, של הקטנות לאותיות עברה
 ולא קטנות אותיות דואה לא ידידי, יוסי,

 ההחלטה, גמלה כבר בליבו כלום. שומע
לאיש ותוקע קם הוא אחד ליטוף שעוד

 הוא (אז מעולה צרפתית למיסעדה אותה
בו לו גורמות שמיסעדות הבין לא עוד

 מחופשים מלצרים ,14ה־ לואי כסאות שות).
 אלגנטי. •מאוד הכיל מסכות׳ לנשף כמו

 האצבעות קצות על כמעט המלצר, מגיע
 אומדת הקטנה יזמינו. מה ושואל שליו,

 ידידנו, בשבילה. נפלא יהיה שסטק־טרטר
 שלאוכל ולהגיד בושות לעשות לא בשביל
למל- אומר מהבית, רגיל לא הוא צרפתי

צה״ל
 ועוד מכירים שאנחנו ימים חודש כבר

 האמת שונאת. אני מה לכם סיפרתי לא
 הגליון כל את למלא בעיה לי שאין היא,
 תעצרו אתם אבל שונאת, שאני במה הזה

בטוחה. אני אותי,
 קטן חלק רק אמנה להגזים לא בשביל
 למשל, :•שונאת מאוד שאני מהדברים

קור בן־יהודה ברחוב חדשה שלמיסעדה
כשמי או הונגרי, בלינצ׳ס דאלאס, אים
 צמרת. בבניין גר שהוא לי אומר שהו

 הרבה הנוסע מישהו על לי כשאומרים גם
שונאת. אני הגדול״ העולם איש ״הוא לחו״ל

 אני כי הגדול״, העולם ב״איש נזכרתי
שלי. החבר יוסי על לכם לספר רוצה

 נחמדים הכי האנשים אחד הוא יוסי
 שארם הים־התיכון. באגן מצחיקים והכי
 — טוב־לב ,300 — הומור חוש ,250 אולי
 כל מזה יותר אפילו לו יש וכסף 400
שהז התכונות כל עם מבן־אדם שיצא מה

 גורל. לעשות? מה עורך־דין. זה כרתי
בינלאומי. משהו עורך־דין, סתם לא אבל

 כל יוסי שידידנו להבין אפשר מכאן
 עם נפגש ארצות, מיני לכל נוסע הזמן

 במלונות- ישן כמוהו, חשובים עודכי־דין
 חולצות לובש במיסעדות־פאר, ואוכל פאר
 של ומיכנסיים גוצ׳י של וחגורות פוצ׳י של

ב אמרנו שכבר כמו בקיצור. סאדלורן.
הגדול״. העולם ״איש התחלה,
 האחרונה בגמיעה לו שקרה מה והנה

 או לציריך, או לאנטוורפן, הגיע שלו.
 לפגוש בשביל בדיוק, זוכרת לא לז׳נבח,

 על איתו ולדבר ענק קוגצח של מנהל
ענק. עיסקת

שים  וה- האלגנטיים האדונים שני *•
 מוג במיסעדח בעניבות־יוקרה ©עוגבים

 ר צעיר מרטיני איזה מזמינים אלף־אלף,
 מזג בענייני קצרה שיחה לגלגל מתהילים

 כדי תוך ההתחלה. בשביל בכה אוויר,
 של שהאדון יוסי מרגיש הנימוס מילות

בעדי הרגל את לו מלטף הענק הקונצרן
 הרגל, את מזיז יוסי לשולחן. מתחת נות
 ההבדל על לדבר ועובר בעדינות, כן גם
 ליטוף שוב והפרנהייטים. הצלסיומים בין
את שוב מזיז יוטי לשולחן. מתחת קל

—

י'

£0אס ש^טר טשייק לבקש לא

הלי בא ואז הארץ. תוצרת זפטה שממולו
שהקידמים רך יותר רק האחרון, טוף

הברך. פעל ממש וכבר
 •עין עוצם מהשולחן, מזנק חברנו, יזמי,

 שלו הסוקם קצה את מביא בלתי־מכוונת,
 בצה״ל) אלף (שיעור האתנח כתפי לבין

 עם יחד אחורה נופל הקונצרגיסס ובעוד
 רואה הפאר, מיסעדת של במרכזה כיסאו,

 לשולחן. פתחת יוצא החתול את יוסי
 התבצעה. לא שהעיסקה לומר צורך אין
ר ידידנו סם למחרת נשלם. ולא תם ע  ל
ומזמין פריסאית ידידה פוגש הוא שם ריס.

ק׳
תוצרת

שוו־יין
 אולי עוסקים, אנו הגדול בעולם ואם
 את מכירה אני שווייץ. •על משהו הפעם

 של היחידה שהתרומה הידועה האימרה
 הגבינות. של החורים היא לעולם שווייץ

 להם יש זו. אימרה להפריד באה אני הנה
 :לעולם חדשה תרומה

 קטן קרטון מגש המכילה קרטון, קופסת
 ומוסבר לתפארת ארח הכל נייר, ושקית

 כדי זה וכל ציורים, בתוספת בפרוטרוט,
כל לי שקורה מה לשווייצים יקרה שלא

קי תוצרחדחוץ ק

 שיאיה אבל טרטר, סטק בשבילי ״נם :צר
0*ז  ם1 שתף. שיהיה יעני ס^\״.11 0

 אני יחזור, לא כבר הוא הזאת לסיסעדה
בטוחה.

בש הזה, הסיפור כל •את לכם סיפרתי
 בינלאומיים שאתה כמה שכל שתדעו ביל

כש ילדים אתם — הגדול העולם ואנשי
 מה בבקשה תשכחו לחו״ל יוצאים אתם

להר לא האחרונים. במילואים שלמדתם
שרוף! אוכל לאכול לא ביץ!

 והיא הסיפור את שלי לאמא סיפרתי
לה יש לפחות טרטר. סטק זה מה שאיה

 לא והיא יודעת. לא שהיא להודות ביצים
 חמור •למות לא בשביל אבל היחידה.

 אחת. פעם לפחות דבר מכל לטעום צריך
 אבל רע, וזה טרטר סטק כבד טעמתי אני
 רושם לעשות רוצים אתם במיקרה אם

בבקשם אז ס״שחז, על צרפתי
 הראשד־ הפעם בשביל לבם מציעה אני

 סנדוויצ׳ים על קטנים אותם לעשות גם
. וחטי לבזבז לא בשביל ב •

טחון, גשר ג״ר 409 אנשים: 4ל-
 מלח, קצוצה, יהלרוזיטפ קצוץ, בצל 1

ב קצת פלפל, ס ח (בעברית רווססרשי ת
רויאל). טב

 ד מנות 4ל- מחלקים חכי, מערבבים
 לא לבשל, לא לחם פרוסות על שמים
 לקשט אטשר כלום! — לאפות לא לסגן,

ועוד. בצל צלפים. בביצח,
 אסרתי אני בטענות. אלי לבוא לא נא
 חצים אתם אם אבל איום, שזה כבר

בבקשה! צרפתיים, להיות

 ולבית־ לגן ילדי את ללוות בדרכי בוקר
 הביטוי, על לי שתסלחו מקווה אני הספר.

 דורכת אני צעדים עשרה שכל אומר אם
 בלתי תל־אביבי כלב של קקה איזה על

 נעלי את לנקות מנסה ובעודי מחונך.
ערימה. עוד הנה טרח, מהגועל־נפש,

 אוהבת שאני לומר, המקום כאן אולי
 הצרכים את מבינה גם ובהחלט כלבים

 1 זה אוהבת לא שאני מה שלהם. הטיבעיים
 י שגרים אלה את במיוחד בעלי־הכלבים, את

 ] ובן־יהודה עליכם שלום סירקין, ברחובות
 1 הם האלה הכלבים בעלי כל בתל־אביב.

 < שאין כך אחרים, ואשכנזים יקים סולנים,
 י בלתי- גועליים, שהם להגיד בעיה שום לי

 לא אחד אף ובלתי־מחונכים. תרבותיים
 מקללת כשאני בגיזענות, אותי יאשים
ה על שיתחלקו ומקווה בוקר כל אותם

שלהם. וד,״פוצים״ ה״קוקים״ של הפרשות
 מחולקת אגב, החדשה, השוויצית התרומה

י הערים. ברחובות חינם ח בנ  רחוב ק
 דיכפין כל ד,״תרומה״. •ובתוכה סלסלה יש

שלו. הכלב אחרי וינקה ויקח יתד,
ז דעתך מה ילהט, שלמה מר

 החרא ערמות בין שלך
תל-אביב תושבת

שמי דניאלהו


