
החד־נסנת הו־י1
 לעבודה, הולכים בוקר, כל קמים אנחנו בעוד
 לישון, והולכים טלוויזיה רואים הביתה, חוזרים
 מקומות מיני בכל אנשים וכמה כמה יושבים

 חידושים פטנטים, לנו וממציאים ובעולם בארץ
 וברוב נקנה, שאנחנו מקווים שהם והמצאות,
קונים. באמת אנחנו טמבלים, כמו המיקרים,

 בשבועיים שאספתי חידושים כמה הנה
 לחיוככם, לשימושכם, לידיעתם, האחרונים,

תרצו. אם לתגובתכם, ואפילו להתרגזותכם

 9.5 מחיר ארצי, הד של באוזן בלש סידרת
מוצלחת. מתנה ש״ח.

 בתחילת רמונשוים
דונם

לפני עוד לצייר המתחילים קטנים, ילדים יש

 מניחה אני הקטנים. על אהובים מקומות־ציור
 במיוחד ליבי את שמשך מה אבל חשוב, זה שכל
 גדול הוא בחלקו אשר הצבע, של הצורה היא

 להחזיק יודע אינו שעדיין הילד של ידו וכף ועבה
 מתוחכם בנוחיות. אותו להקיף יכולה רגיל, בצבע
לדעתי. מאוד,

 0.48 מחיר אורדע, חברת ציבעי־פוליארט,
 12 בת לחבילה ש״ח 7.35 או יחיד לצבע ש״ח

צבעים.

רעשיוים
ובודדים

 קצת, מדברים בערב, נפגשים היו אנשים פעם
 תרד, עם בוריקיטה איזה אוכלים כוס־תה, שותים

 הבחור על מדברים שש־בש, קצת משחקים
 כוס־תה, עוד שותים אלגרה, של הבת שלקחה

 דרישת־שלום מוסרים פוליטיות, ריעות מחליפים
הביתה.• והולכים למישפחה

 שותים תה האלה. השטויות לכל זמן אין היום
 סמי אצל רק יש תרד עם בוריקיטס שפעת, כשיש

 ולא אחד אף של בבנות מתעניינים לא בורקס,
דרישת־שלום מוסרים לא שלהן, בחתנים

 דיאטה, ר3 קודם
במובן

 הדיאטות כל את גמרו שכבר לאותם
של מנה עוד הגיעה הנה בעולם, האפשריות

 חדשה שיטה פיתחה חברת־הרזיה תיקווה.
 ממוחשבת. דיאטה בעזרת מישקל להפחתת

 ■אישיים ופרטים מיבצע) (מחיר ש״ח 15 תמורת
 כף־היד(ככה פרק והיקף מישקל גובה, גיל, כמו
 אישית דיאטה המחשב לך יחבר לעשות) מה זה,

 בפוטנציה שהמרזה מהמאכלים המורכבת מאוד,
אוהב. לא שהוא המאכלים את כוללת ואינה אוהב,
 כמו זה שדיאטת־מחשב כמוני, חשבתם, אם

 ויוצא שמן למחשב נכנס שהבן־אדם בתמונה
 תגלית פה אין טעות. לכם יש רזה, משם

 בשפה אבל לך, אומרים כאן גם בינלאומית.
 אתה אם ״חביבי, מחשב, של ובאותיות עדינה,

קלוריות!" מעט תאכל לרזות, רוצה
 זה את גם בארץ, הנשים את מכירה שאני כמו

תאכלנה. כולן

מתח
 תסכיתי־ את זוכר לא מאיתנו(המבוגרים) מי
 ישראל בקול לשבוע אחת משדרים שהיו המתח
 של לשעה ומבוגרים ילדים לרדיו מרתקים ושהיו

 שהילדים כדי טמפל. פול עם ציפורניים כסיסת
 משהו חלילה, יפסידו, לא שלנו הדיגיטאליים

 ארבע הד־ארצי חברת הוציאה לנו, שהיה
 שרלוק פותר בהם תסכיתי־מתח, ובהן קלטות >
 התסכי־ ומפחידות. מסובכות תעלומות הולמס |
 אחרים, קוליים ואפקטים מוסיקה בליווי תים, 5
 כמו ואימה פחד לאווירת המאזין את מכניסים ן,
 ״זה הפרטיים בניי שני של דעתם לפי שצריך. ל
 שדור להיות יכול בכלל." מפחיד לא אבל יופי, ::׳

 נינג׳ות ומיני ספילברג של המיפלצות על הגדל
 המפחידים מהדברים מפחד לא אפילו ורמבויים

אותנו. •

כמשמעו. פשוטו ביד. עפרון להחזיק יודעים שהם
 שעות במשך צייר הצעיר שבני זוכרת אני
 הצבעים פעם ובכל שנתיים, בן בהיותו רבות

 איך ידע לא כי ביד, לו נשברים היו הרכים
אותם. מחזיקים
 והשמועה ילדים, לעור קרה שזה להיות יכול
 המתמחים אורדע, חברת לאנשי עד הגיעה

ומישחקי־ילדים. בצעצועים
 של פוליארט צבעי לשוק יצאו אלה בימים
 אינם שהצבעים כתוב המצורף בדף אורדע.
 ויורדים הידיים, את מלכלכים אינם רעילים,
ושאר קירות רהיטים, מעל רטובה מטלית בעזרת

 עוד להרוויח כדי רצים כולם היום למישפחה.
 לגמרי, מלא הבנק וכשחשבון גרושים. כמה.

 כולל לא ש״ח, 150 ותמורת לחנות להיכנס אפשר
 כשאף בערב, ממוחשב. שש־בש לקנות מע"מ,

 עסוקים השאר כל גס כי לבקר, נכנס לא כלב
 השש־בש מול להתיישב אפשר כסף, בלעשות

חיים. כן גם נגדו. ולשחק הממוחשב

יכה רהחוחץ
 אותו המציאו שבטח יפה, כל־כך משהו הנה

בצבעים ספוגי־רחצה היופי. מולדת באיטליה,

ערב
בבית שקט

 בימים נהרסים זוגות מאות של חיי־המישפחה ׳
 ובו שנתון איזה כשיצא שותק. והעולם אלה

 בשנת הגירושין מקרי ריבוי על סטטיסטיקה
 מחקר אל העובדות את שיעבירו ולפני ,1986 ל

 להם אמצא אני אליי. לפנות כדאי אוניברסיטאי,
כספית. תמורה וללא דקה, תוך הסיבה את ,
 השבועיים במשך שלי, בבית הולך זה ככה <

מתחלפות. השעות רק ערב־ערב. האחרונים,
 איפה דניאלה, למיטות. עופו ילדים, —

מתחיל. כבר זה הגרעינים?
גרעינים! קח

דביל? הוא מה, עושה? הוא מה אוי, אוי, אוי, — י <
תצעק! אל שששש,

איזו הופה! רוצה. שאני כמה אצעק אני — י)
בעיטה! >
קפה? רוצה ן
שקט! — <
קפה? רוצה >
הזמן? כל מדברת את למה תגידי, — <
קפה? רוצה אתה אם שאלתי ('
תראי! תראי, קפה. שיהיה קפה. טוב. אה, — (
לראות? מה 11
כבר! תשתקי די, — י ,

נורמאלי! לא אתה ן
חושב. אני גם נורמאלי. לא שהוא נכון— י,
 פיקשש? הוא איך ראית > |

מי? ,י
מכאן? ולעוף טובה לעשות מוכנה את — | <
תגידי, הזה. המרדונה פצצה, אה! אה״אהה — , <
קצת? לראות רוצה לא את ו י
מי? נגד משחק מי י ,
מבינה, את זה בסדר? אוברזון. נגד גוטקס— \ <

נכון?
מופרע? אתה למה תגיד, !|

 יש כלום. יודעת לא מטומטמת. את כי —
קולה?

אין. י;
תביאי! אז טוב — 1 י
<• שאין! אמרתי י |

בערך. כמוך בכדורגל מבין הזה הקיוויתי — י•
 לאולימי אותך שישלחו אציע אני הבאה בפעם > י

 את לי לבלבל כאן תהיי לא לפחות ואז פיידה
המוח. <׳
מצחיק. נורא <[
איפה הזה? הקאקר את ראית ראית? — י,
הגרעינים? 1'

קולה. רצית קודם
 התחלק? הוא איך ראית — י (
התחלק? מי ,1
 שהתחתנתי השכל על התחלקתי אני אני. — ו י

מחר כבר. לישון לכי כמוך. פטפטנית אשה עם 11
לקום. תוכלי לא י <

בן־יהודוו פינת |
 העברית ללשון שהאקדמיה בטוחה הייתי אני י
 והפסיקה אותי שכחה סתם או ממני, נעלבה ]
 שכבר מסתבר מסתבר? ומה מחידושיה. לי לשלוח 1!
 בעברית. שגיאות עשיתי לא חודשיים 'י
כזה? דבר עליי מאמינים הייתם ,|
 נפלו ,ובמדור מעדתי שוב שעבר בשבוע אבל י• ]
 בשבילי לתקן הזדרזה והאקדמיה שגיאות, שתי י !
ובשבילכם. [ י

להיות, וצריך מהדקי־כביסה כתבתי אני י!
אטבים. כמובן, י ]
 שעון להיות וצריך דיגיטאלי שעון כתבתי אני 1!

סיפרתי. <
 אותי לבדוק ותמשיכו בריאים לי שתהיו (
ולתקן• >

 עוגה, גלידה, אבטיח, מרהיבות־עין. ובדוגמאות
 לשעשע כדי העשויים אחרים, ודברים פטריות

 ש״ח. 10ב־ ספוג כל מתרחצים. כשאנחנו אותנו
 בלונדון בחנות זה את ראיתי שבועיים לפני (אגב,

 ש״ח 3.3 כלומר שטרלינג, לירה 1.5 היה והמחיר
ישראל). לא זה אנגליה כידוע אבל בערך,

בתל־אביב, בכיכר־המדינה טולמניס בחנות
ראיתי. לא אני אבל אחרות. בחנויות גם ואולי


