
בלננים

בקריית־שממח בבונקר בגין

ת א שמי דניאלה ס

החיילים שרים מה
נתן ומה בלבנון המוצבים

לעם־ישראל בגין
,ן,צב יאיר מפ״ם ח״כ ■
 סיור, באותו היה הוא אף אשר

 מביקורו להתרגש מפסיק לא
 לארץ, חזרו שחבריו אחרי שם.
פר לטיול אשתו עם יצא הוא
 הגיעו לא שלהם המיזוודות טי.

 שבעיר משום המיועד, למקום
ני הם שביתה. היתד. שהו שבה
 ברחובות, לסיור הזמן את צלו

 את שמעו כנסיה ליד וכשעברו
שי שרים והמתפללים הכומר

וחב הנגילה הב :בעברית רים

ב חיילים ששרים אחרים רים
 באותו שנינו ״אנחנו לבנון:
 באותה אותנו גירדו / שקית
 ה- על-פי אותנו זיהו / כפית

 הנדסה- אנחנו כן, / דיסקית
קרבית.״

• ל , ״ סוב ״סביבון :הנ
 / טוב לא הוא המצב / סוב־סוב
לכו כמו / אחת רגל לסביבון

/ מעט עוד לנו
•: : ל ״ ג  / אט ״יצאנו ה
במרחקים 1 אפרים היה חיוור

]1^7 1 | | |1|  השחקנית מול לראשה ראשה את מצמידה 1\
סוער, בריקוד יצאו השתיים פז. אביבה 11 *י •י

 מנגר. איציק על־פי ״המגילה״ צילומי בתום שנערכה במסיבה
היא ואביבה אסתר היא ניצה אויבות. השתיים משחקות בסרט
אלדד. אילן עליהן משקיף ידידות. הפגינו במסיבה אך ושתי,

 ש׳ מתברר, טליכס. שלום אנו
ב לשלב נוהגים בני־הקהילה
 ר־ מכל שירי־עמים תפילותיהם
חבי-תבל.

רישגזע ם;ק<3
יצ הליברלים ח״כ •
 בן־גוריון ״דוויד זייגר: חק
 ארץ- חצי את ישראל לעם נתן

 את נתן בגין ומנחם ישראל.
השני.״ החצי
סו־ יהושע המחזאי •
 בלי על אל־ תטוס ״איד :כול

ה שהממשלה כמו הטייסים?
ר בלי לתפקד ממשיכה זאת

אש.״
מיכאל הסאטידירן •
שי- על כריזון, מיכאל״) (״ב.

כ היית ואת / הגוויות הסריחו
ה בצד / עינייך ושתי / חולה
ה יילל / מרוחות הן היו כביש

7 שבע... היה הוא כי / תן
 מוני שחוד פנתר •

דיקטטו היא ״ישראל ז יקים
דמוקרטי.״ מיבנה עם רה

 אמנץ העיתונאי •
פולי ״עיתונות אברמוביץ:

 24 של צורפות לא היא טית
קראט.״

 פאר: מני המנחה ,•
ישר צודק. נאמן יובל ״השר

 בעזרת רק כי לוויין, צריכה אל
 להשתלט אפשר לוויין צילומי

ה בגדה המיגרשים חלוקת על
מערבית.״

 - הידרדר- ״לאן :הנ״ל •
 מאיר גולדה של מהמיטבח נו?

בר-זוהר.״ מיכאל של לשירותים

2366 הזה העולם




