
מכחכים
)3 מעמוד (המשך

 היא לאיד השימחה שבו נדיר מיקרה זהו
שרצו האנשים משובחת. ואפילו חיובית מובנת,

 משלי וילה על חלמתי
 אז־מה בהרבה מוקפת

 וריחני צלול אויר על חלמתי
 וצמודה. פךחים על טבע, ועל
 באדום. שקיעה ועל נוף על

 דרום. לכל קרוב להיות חלמתי
הלמתי
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מודעת־חלום־לא־נורמאלי
לאיד שימחה

 שלהם, לווילה מסביב גזולה אדמה הרבה
 בגדה בחצי־חינם ארמונות שרצו רודפי־בצע

כרפם. מחצית את הפסידו — הכבושה
 החלום כי תקום. לא בחלום שראיתם הווילה
 היתה המודעה כי רג פשט במודעה שקראתם

אפל. וביזנס מושחתת פוליטיקה של בלוף
חולון לוין, משה

• • •
שוודית חברה

 בישראל מחפשת צפונית נערה
חברים־לעט.

 ברצוני .22 בת שוודית, נערה אני ליזבת. שמי
נערות. וגם נערים גם בגילי, חברים למצוא
 ריקוד, מוסיקה, ספורט, תחביבים: הרבה לי יש
 כל על לענות מבטיחה אני ועוד. ילדים טיול,

 מיכתב!
כתובתי:

 ולהתגאות להמשיך יכול אני לשימחתי,
משיחי־ כל כמו יעלמו המסיונרים וכל ביהדות,

רמת־גן בצרי, שאול 'השקר
• • •

רזונה חדר
 הד״ר עם מסכימה הקוראה

 ניתנת אינה הזנות כי ציון, אברהם
 ).11.1.84 הזה" להכחדה(.העולם

האוני (בוגרת וסוציולוגית כפסיכולוגית
 להעיר: אבקש ופאריס), תל״אביב של ברסיטות

 ביחס ביותר הטובה החוקית שהשיטה לי נראה
 ההכרה כלומר, — אי־ההתערבות היא לזנות

בביתה. בעיסוקה לעסוק זונה של בזכותה
 לזונה ולהרשות הזכות את להרחיב יש לדעתי,

 של בחדר גם אלא שלה, בחדרה רק לא לפעול
 — כמובן) עימו, והסכמה תיאום אחר(תוך אדם

לפעול יכולה היא אין אחרת או זו מסיבה כאשר
רמת־גן פשה, הדה •בחדרה

• • •
והאתנן הפחד

 נגררי של כקבוצה ישראל ממשלת
חירות.

 חברי־הכנסת מתוך שכשני־שלישים חוששני
המיפל־ ,הליבראלים כולל ושותפיו, הליכוד של

1׳
אשם! צהייל מה

 מר אותך, חושבים אנשים שיותר משוכנע אני
למשל. אותי, מאשר לנכה־רוח, אבנרי,

 בהקשר גלגלים" ״כיסא או ״קביים" הכינוי •
כנ״ל. — היהדות עם

 בשעה כיפה החובשים ואנשים ״רוצחים •
 יומן ספסל־הנאשמים״(מתוך את חובשים שהם

 את ביצעו הם כאשר להזכירך, — הנ״ל) אישי
 היו אפילו אולי חילוניים. היו הם הנ״ל, הפשעים

 מעשיהם על חרטתם רק הזה. העולם קוראי בין
אל אותם הובילה הרעה דרכם שינוי על והחלטה

ענתבי קורא
והפחדנים המשוכנעים בין היחס

חילזניים פושעים
עובדי־אלילים מול

בס״ד
אבנרי, אורי ידידי,
 בהתייחסותך ,6.2.84 מיום אישי, ביומן

 הראויים דברים מיספר כתבת בתשובה״, ל״חזרה
לתגובה.

 ל״חוזרים שהדבקת ״נכי־רוח״ הכינוי •
 באותה ומעליב. נכון אינו הגון, אינו — בתשובה״

 מבלי אחד, כל כלפי להשתמש אפשר מטבע
מוסכם. קריטריון כל וללא זאת להוכיח לטרוח
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דירת
החיות

 בחינם תינתן חדרים שלושה בת דירה
 שבלב הדירה, חיות. האוהבות בחורות לזוג

 האחד עד באפריל מהאחד תינתן תל־אביב,
 כלבות שתי על שמירה תמורת .1984 ביוני
קטנות. חתולות ושתי

.66033 מיקוד .35125 לת״ד מייד לפנות ץ.
טלפון. מ־ספר ולציין 1

אצבע להרים קל
 לחשוב לחברי־הכנסת לגרום כיצד

מצביעים. שהם לפגי פעמיים
 הלכה לעצמו שאימץ בצה״ל, קרבי כקצין
 מעולם העליתי לא ״אחרי״, הסיסמה את למעשה

 שאין פקודי, על כלשהו תפקיד להטיל דעתי על
 הטלת עם עתה, בו. לעמוד או למלא מסוגל אני

 מחירי של התכופות וההעלאות הכבדים המיסים
 אני — ודלק גז חשמל, והטלפון, מיצרכי־היסוד

 לשנות ועליי בידי, טעות שמא להרהר: מתחיל
הכנסת? כנבחרי ולנהוג דרכי

 להעלות שיש סבורים והכנסת הממשלה אם
 מס־נסיעות הנסיעות, הטלפון, החשמל, מחירי את

 המה שיהיו מחייבים וההגינות המוסר הרי וכר,
 על הנטל יטילו בטרם זאת, לטעום הראשונים

 היא הפגיעה כאשר האצבע את להרים קל זולתם.

 ובתנאי עול, בכל לשאת מוכנים כולנו בזולת.
 ואולי כמונו, בחובות ישא הנכבד המחוקק שגם

את ירים בטרם פעמיים צעדו את ישקול אז רק
תל־אביב מירון, אליהו ־אצכעו

היהדות.
 לדתי מתחזה מסויים שאדם ייתכן אומנם,

 את בזה להאשים אך ופשעים. עבירות ומבצע
 שאיזשהו זה על צה״ל את להאשים כמו זה הדת
צה״ל. לקצין התחזה נוכל
 האישי״ ה״יומן מתוך קטן קטע כאן אביא •

 בני־חורין תהליךבריא. ״זהו כלשונו: כמעט שלך,
 כדי הבריא מוחם את מפעילים בתשובה, חוזרים
המתו הכושלים, ורק החיים. אמיתות את לבדוק
בהם." ונלחמים אותם שונאים המיואשים, סכלים,

בידידות, שלך
 ירושלים ישראלי, איקא

ובטלוויזיה בעיתונים הכתבות רואה אני

 נדהם כולי ואני בתשובה, החוזרים בעניין
זו. מתופעה

 בני רוב כמו מסורתי־דתי, בבית חונכתי
 היתה הפנאטיות מוצאנו בארץ עדות־המיזרח.

והלאה. מאיתנו
 יהדות של באצטלה האם היא, שאלתי

 למישפחותיהם, להתנכר צעירים בחורים מלמדים
 חברתית, להתנתק ובמילואים, בצה״ל לשרת לא

טפילים? של בלתי־יצרני בעולם לחיות
 עובד להיות מעדיף אני היהדות, זוהי אם

אלילים.

 תומכים הנספחים ושאר לעם הדתיות, גות
לבחי ללכת חשש ומתוך אתנן מטעמי בחירות

 מיספר בין זה יחס עצמאית. ברשימה רות
 ובין הממשלה של דרכה בנכונות המשוכנעים

 את משמיט וחשבון פחד מתוך בה התומכים
הנוכחית. ישראל ממשלת של המוסרי הבסיס

פתח־תקווה ענתבי־ אלי
• • •

מיקטורן קיצרי יהודים
 (״העולם דורה פרדי של הייקים על

).22.2.84 הזה"

 השם מקור את ישי לשרית הסביר דורה פרדי
 קשה יהודי של תיבות הבדיחה(״ראשי את יקה.

 מוכרת הרי הבדיחה כי נכון, ציטטה היא הבנה״)
 — הרציני להסבר הבדרן כשהגיע אבל לכולם,

 בלתי־מובן. משהו ורשמה התבלבלה היא
אירופה, במיזרח נולד יקה הביטוי ככה: אז

 רוצה הייתי מאוד היקרה: ״גבירתי *
 אינך אם הלילה. אהבים איתך לתנות

 ברטיס-הזהב את בבקשה החזירי מעוניינת,
א הזה... לעזאזל: יקר, מאוד הו
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דורה* פרדי בסיגנון הומור
קצר במיקטורן זהב כרטיס

 (״הנורמאליים״) הקאפוטה עוטי כשהיהודים
 שלבשו. במערב, המוזרים ליהודים לעגו

 ז׳אקט) — היום יקה; — קצרים(אז מיקטרונים
 שם־הגנאי בשמות־גנאי. ברחוב אחריהם וקראו
מקוצרה ולא המיקטורן, של מקוצרו נגזר הנפוץ

. המחשבה. של . . נהריה דנציג, יוסף.
 אינו שלו שההומור לנו מספר דורה פרדי
 במהלך היום. הנפוץ הומור כמו וגס וולגארי
 פעמים, כמה הזו ההכרזה על חוזר הוא הראיון,

 ואתם, דוגמה. נותן אינו אחת פער אפילו אבל
לשאול. שכחתם לכם, תתביישו

תל־אביב אילוז, ציפי

 לפרדי:״► האופייני הומור של דונמה •
 על המודפס( זה שבעמוד בגלופה הכרטיס

זהב). רקע

איתן לשעבר רמטכ״ל
ותיעוב סלידה בחילה,

 הפסיקו כבר להופיע, התחיל שפרדי מאז
 ומעשה יקים. בשם גרמניה יוצאי את לכנות
 ואומר הביתה חוזר אחד יקה היה: כך שהיה,

 אלא יקה, עוד לנו קוראים לא מהיום — לאשתו
 האשה. שאלה — יודע אתה איך לוליק!

 בתחנה, לרדת ורציתי באוטובוס, היום כשנסעתי
לקפוץ! לא הנהג: לי צעק

יפו אשכנזי, יפה
• •

המו״רש רפול
טינו מפיק לשעבר הרמטכ״ל של פיו

פת.
 בין בפולין שחיו רבים, יהודים של בזיכרונם

 הידועה קריאתם חקוקה מילחמות־העולם,
 לך ״יהודי, הפולנים: האנטי־שמים של לשימצה

 על והגנו היהודים נאבקו כאשר לפלסטינה!״
מי חלם האם האנטי־שמית, הבריונות כנגד עצמם

 יום יבוא כי ביותר, השחורים בסיוטים אף מהם,
 היהודים במדינת תתרחש תופעה ואותה

הריבונית?
 הרמטכ״ל קרה. אכן כך והחרדה, הצער למרבה

 סיסמת את לתחיה הקים איתן, רפאל לשעבר,
 אתה ״מה לערבי: ואמר הפולנים האנטי־שמים

 שהתקיים לסעודיה!״(בכינוס לך — פה עושה
בן־גוריון). באוניברסיטת השבוע

 רפאל אל להתייחם אזרחי־ישראל על לדעתי,
 בכל הגונים אנשים שמתייחסים כפי ודומיו איתן

 בבחילה, — ואנטי־שמים גזענים אל מדינה
תל־אביב בקר, דליה ובתיעוב• בסלידה

צודקת לשלם נשות
ת״: ״ידיעות חרונו א

20.2.1984

 למ״ג אזכרה
*אגוז״ מפעילי
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