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ובכן ,לא סירבתי להיפגש עם
סרטאווי .ניהלנו כמה שיחות־טלפון,
במטרה לארגן פגישה באירופה .אין
בדעתי לגלות בשלב זה את פירטי
השיחות ,אך דבר אחד אומר :לא

ב ה ש ת ת פו ת ג־ 1ד י דגן
מאוזן
 . 1בלי כיס היא נחשבת
לגברת )(3
 .3אחרי נמל התעופה בבקשה
לתמרן איכשהו בסיגנונו הפואטי
)(6,3
 .9לקח שלומד מי שלא חוזר
בשקט )(4
 .10אשאיר אבק אם אני
מוכרח )(4
 . 13מנין לך שהמנוול חזר?
)(3
 ...14מה הקשר בין יום
הכפורים ונמוס? )(2,4
 .15גורילה בתור השקעה
לטוח ארוך? )(4,4
 .17חזור למיטה עם האספסוף
)(4

קורא ותד
שיחות טלפון

 . 18חדש מתון )(4
 .20שר ,ותיק עם נמוק
מתקבל על הדעת )(4,4
 .22אצל אברהם מאפו הדבק
לו שם של כוכב התשבצים )(3,2
 .24רב שלילי )(3
 .25מופיעים בשירה ברחובות
העיר )(4
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 .26ירדה איכשהו במחיר אבל
זו עדיין בעיה )(4

 .9קריאה הנשמעת לעתים
ברבנות ובכניסה למעון )(3,4

 .28מה שגמל עושה מספר
תורה אפשר להתעלף מזה! )מ(
)(7

. 11איזה יופי! עולה ולא עובד

 .29השכבה עלתה במכה אחת
)(3

בעיות
ולבטים
בחיי המין
סאת

ד״ר מרדכי זידמן

הוצאת דשפים

24

. 12זה סוף פסוק נימק האסיר
בתדהמה )(5,4
 .16השתייכותו לאקדמיה
מצריכה רב )(4,4
. 19איזה דבר הוא קיצר בגיל
החופה למרות )ואולי בגלל(
שהוא נמוך? )(4,2

מאונך
 .2תקופה חסרת מתח )(3
 .4מפל שמושי בהרף )(4

 .21בגיל  65הוא לא מסתפק
בחפלה )(5

 .5אספת מכשיר חשמלי? זה
יעלה לך! )(4,4

 .22התמימים עלולים לחשוב
שבעיירות האלה עובדים בחשך
)(4

-

.

)2

(

 .6אם אתן שלה הן תחפשנה
תשובה )(6

 .23סבוב כזה עולה בצער )(2

 .7סלחו לו ,הוא לא משלנו

 .24אצל השלומיאל כלם
משונים )(3

 .8חיפש ,טיפס למרות שהיא
מסוכנת )(5

 .27יש משהו מלוכלך אצל
המורה מסביב לבית )(3

)(4

המכון הי שראלי ל ס פ ר ו ת
נשים קו ס מ טיק ה ופדיקוו־
* קורסים

ספרות נשים  -קוסמטיקה  -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות)אפילציה(

* סלון ומכון יופי

תסחקות ,תספורות ,החלקות ,סלסול ,צביעות ,פסים ,טיפול
פנים ,איפור ,הוצאת שיער לצמיתות)אפילציה( ובמעוף

* הכנת כלות
* מחירים עממיים * שרות מעולה

,

ת״א ,דיזנגוף ) 190יודפת 229388 226066 (4

סירבתי להיפגש עם סרטאווי .גם
הידיעה שהופיעה בעיתון הארץ )וגם
בהעולם הזה( ,לפיה טענתי כביכול
בהרצאה לפני תלמידי־תיכון שלא
נפגשתי עם סרטאווי "משום
שהממשלה לא הסכימה" מצוצה
מהאצבע.
כתבת הארץ לא היתה במקום ,ואם
מישהו מסר לה גירסה כזאת — הוא
פשוט היטעה אותה ,ואילו אתם
הלכתם ,לצערי ,בעיקבותיה.
מוחמד ותד ,תל־אביב
• חבל שהקורא ותד אינו
מסביר מדוע הוא לא קיים א ת
הפגישה עם סרטאווי ומדוע סרבו
גם שלושת.היונים־ האחרים)שריד,
גור ושם־טוב( להענות להזמנת
סרטאווי.

הנג ר זהגיוק
היה היה נגר אחד נבון
מאוד פיקח -
ממישפחת פינוקיו.
ניקתתו מלאת עצים,
אך לא פחות מזה־
מלאת ג׳וקים.
חיות התרוצצו
בסביבה,
עם זנבות ופרוות -
ממש מזבלה!
נגדנו התעצבן מרוב
הנבלה,
ולא שריד ולא פליט
נשר נשאר במושבה.
בנחת השמיע שיר
מזמור,
ממש קול של בופאלו
הבא מרחוק.
וירקדו סביב״סביב
חיות חמודות,
ונרגעה נישמתו  -הוא
"פול" ,מלא מעצמו.

יעקב בר־לב

)כלב( ,תל־אביב

הירהורי שו!א1ה
גם בקרב הנאצים היו או
הבי זולת ,כלבים וחתו
לים.
השאלות המנקרות במוח כולנו
עקב השואה הן מה היו הסיבות
שבגללן הציבו להם הגרמנים למ 
טרה להשמיד את העם היהודי?
אנו יודע׳ ם שמספר היהודים ב
גרמניה היה זעום — כ־ססס207,
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