
חדש, אין
המלך ביגדי מלבד

 לי אין אבל חנוכה. שהשבוע שכחתי לא לא,
 המכבים אותם זה שנה כל שוב. זה על לכתוב מה

 של הצרות ואותן הסופגניות ואותן היוונים ואותם
 לפחות זאת, ובכל לילדים. בייבי־סיטר להשיג
אז לכם. להציע חייבת אני לילדים אחת הצגה

 45־35 ותמורת הלילה. של הקטנות לשעות
 אפשר נפשם. שחשקה מי עם להיפגש שקלים

 ואפשר והעתיד, העבר על ולשמוע לשבת סתם
תשובות. ולקבל שאלות לשאול גם

 פנתה הזה לעניין יחסי־ציבור שעושה האשה
שאמרתי אחרי אבל בדבר, אותי לעניין כדי אליי

בארץ חדש
 מוצרים שני עם לשוק יצאה שטראוס חברת
 כדי הביתה אותם לי לשלוח טרחה ואף חדשים,
חשוב). לא (טוב. ה... דעתי את ואחווה שאטעם

בבקשה: שאלתם, אם אז
 נוספת הוכחה היא הלקס עם גבינת־השמנת

 כי ה ק י ר מ א אמריקה. של גרורה שאנחנו לכך
 גבינת־ של הזה הנפלא השילוב את המציאו שם ■

ה מעושן, ולקס שמנת ר ו ר ג  מפני זה ו
 בתוך לקס יותר הרבה יש האמיתית שבאמריקה

 שיש ממה יותר לעצמו שמבקש מי אבל הגבינה.
 כמובן. מגזים שלו. שקלים 2.44ה־ בעבור כאן

 מה בפנים, לקס קצת עוד תשימו מצויינת. גבינה
לכם? איכפת

אפרסקים, עם יוגורט־דנונה הוא השני המוצר
אפרסקים, עם דנונה יוגורט של טעם פ,.'י,

גם לאכול המוכנים לאנשים ׳־£יוחדםל,החו /

 בעל (לאיזה קטנה כרס יש שלבעלי אמרה לי,
 אחד וחיים אחת רותי מכירה אני אם שאלה אין?),

 רק בעיתונות עוסקת שאני אמרה מכיר?), לא (מי
 את ואמרה זהי), את יודע לא (מי מעטות שנים
 ובן אסף בן יש נשים מאוד ילדיי(להרבה שמות
 תמיד אני שאליו הזה לשיעמום כשנכנסתי גיא).

 לי אמרה היא המוח, את לי כשמבלבלים נכנסת
 קפואה אותי שהשאירו מדהימים, דברים שני

 רואה היא רבות שפעמים טוענת אביבית לרגע.
 מסוגלת והיא מאוד מיוחדת בעיה בכף־היד

 דמויות ורואה עתיד רואה גם היא אותה. לפתור
 ילדים והולדת וגירושין חתונות ורואה שמות, עם
מתרחשים. שהם לפני רב זמן

 היא וממי יתחתן הוא מי עם לדעת שרוצה מי
 את ולראות המתים עם לדבר שרוצה מי תתגרש,

 חודש כל בחמאם, שקלים 45־35 — פניהם
ארוך. תור שיהיה בטוחה אני ינואר.

 0.56 שומן. אחוז מאות שמונה בהם שאין דברים
לגביע. שקל

חנוכה ולכבוד
תשומת־ של מתנות לנו מספקת עלית חברת

 להם שיש חברים, לבקר הולכים את/ה אם לב.
 לבוא לך נעים ולא החנוכה, בשבוע דווקא ילדים,
 סביבון ילד כל עבור קנו — ריקות בידיים

 זהב. ומטבעות סוכריות שבתוכו אחד, פלסטיק
פה. קרה גדול נס באמת שקל. 2.88 סביבון כל

 קצת בגירסה החדשים. המלך ביגדי לא למה
בובת־סמרטוטים. הוא המלך שבה אחרת,

 מיגדל במלון 16.00וב־ 11.00ב־ א' ביום
בהרצליה. דניאל

 במועצת־הפועלים 16.00וב־ 11.00ב־ גי ביום
ברעננה.
 החאן בתיאטרון 16.00וב־ 11.00ב־ ד ביום

בירושלים.
 באולמות 16.00וב־ 11.00ב־ ו׳ ביום

בעכו. האבירים
 שקלים. 12 עד 10מ־ אחד לכרטיס המחיר
עשיתי. שלי את אני שמח. חג־אורים

 להיות שצריכות במקום שמה הידיים שתי
 ששינתה וחמה דקה גופיה זו שיצא מה הרגליים.

 לה קר לא לגמרי כבר עכשיו כי החיים. את לה
החוק. על שומרת כשהיא
 עם רבר אותו לעשות אפשר לקמצניות: טיפ

רכבות. בהן יש שכבר משומשים. גרבונים

בישופים
 מיסטיקה מיפגש בארץ ייפתח החורש בסוף

 (אסטרולוגים, עתידנים 20 חלק יקחו ובו ,87
 קלפים, קוראי כדור־בדולח, מפענחי קפה, קוראי
 (מעלי מדיומים 13 וכן ועוד) נומרולוגים כף־יד,
 מחו״ל, הרוחות לא מחו״ל. ומתים) רוחות

מחדל. המדיומים
 לבוא מאיתנו אחד כל יוכל ינואר חודש במשך
ועד אחרי־הצהריים, משעות ביפו, לחמאם

 קישקוש, זה כי למכשפות הולכת לא שאני לה
 עם להפגש אותי והכריחה לאמביציה נכנסה היא

 אביבית ושמה בכף־היד, הקוראת צעירה אשה
כהן.

 שלי מהציניות אביבית נבהלה בהתחלה
 אחר־כך אבל האלה, בדברים אמונתי ומחוסר

 לדבר. והתחילה בידה כף־ידי את לקחה התרככה.
היו לא שמעולם ומכאובים מחלות על דיברה היא

ם ן ג ם פ י ר ב ח
 מימי באחד הטלוויזיה מכשיר את שפתח מי לי. קרה זה גם הנה, אז

 הוא שאלתי, אני אחד. אדון מראיינת אותי לראות היה יכול שעבר, השבוע
 מאלה הטלפונים. התחילו כך אחר ונגמר. דקות שש לקח העסק כל ענה.

 הלכו הם ועכשיו שלי, טובים חברים דקות, 10 לפני מזמן, פעם שהיו,
פיהם. במו הכל יקילקלו

 היית ״הוי, אלו: כמו טלפון שיחות על למשל, מגיבים, הייתם אתם איך
יפה!״ כל־כך נהדרת. ממש

 אני איך יודעת לא שאני חושב, הוא מה אחד. (שקרן
שקרנים:) חברים רוצה לא אני לשקר? צריך למה נראית?

או:
 לא מהמצלמות, פחדת לא איך כזאת. שלווה מצויינת. ממש ״היית
בכלל." התרגשת

 ידעתי שלא מפחד: שרעדתי ראה לא הוא איד (אידיוט?
כאלה?) מטומטמים חברים צריך מי להסתכל? לאן

גם: והיה
נשמע?" מה נו, דקות. כמה לפני בטלוויזיה אותך ראיתי ״שלום.

חברה!) כן גם מילה? איזה להגיד יכולה לא חרא: (חתיכת
כמו: שיחה גם והיתה

נכון?" הפנים. על איפור של טונה לך שמו בטח נהדר. ״נראית
 לא איפור של טונה גם עלייך הא? איפור? של (טונה
כאלה?) רעות־לב הכרות צריך מי אחת! רעת־לב תעזור.

או:
 לדבר יכולה לא את מכונת־יריה? בתור לטלוויזיה אותך לקחו ״תגידי,

יבינו?" שכולם לאט,
 אני למה מהגרון. לך מדברת הקינאה זה (מכונת־יריה?

קנאיות?) חברות עם מסתבכת תמיד
גם: והיה

בכלל.״ הצחקת לא אבל בסדר, דווקא הייתי בטלוויזיה. אותך ״ראיתי
 לי נמאס להצחיק? בשביל רק טובה אני מוקיון? אני (מה,

האלה.) מהאינטלקטואלים
• • •

 חבריי שכל לי הסתבר שפתאום העובדה את להזכיר מבלי זאת, כל
 רואים ציטוט, וסוף מוקד מבט, רק בטלוויזיה שרואים הסופר־תרבותיים,

 כל בפח נפלו איך הכסאות. בין כמו המשפחה, לכל תוכניות סתם גם
 ופיתאום בטלוויזיה אחת פעם מופיע בן־אדם זה. זהו אז האלה. השקרנים

הבא. בשבוע יעבור בטח זה אבל חברים. לו אין כבר

ת פינ
הך1ה1ךב

 שלכן האוכל את לתבל מתעקשות אתם אם
 מהם: כמה הרי העברית, כשפה בתבלינים

 אניסון — אניס
 ריחן — בזיליקום

 זנגביל — גיינג׳ר
 חמם — הל

 דרכון — טרגון
 כרויה — קימל

קורנית — תימין
 ובצד בלועזית זה ימין בצד לב. לשים נא

להיפך! לא בעברית. זה שמאל

מישטרתית תגלית
 קוראים מלאה. באחריות לכם, מודיעה אני
 זאת מה לי. היה לא עוד כזה שרעיון יקרים.
 והרעיון הלוואי לי. אין עכשיו גם היה? לא אומרת

שלי. היה הזה
 במישטרת־ישראל לשוטרת שייך הוא אבל
 והמעילים הסוודרים וכל בחורף, מקור הסובלת

 כרי ברחובותינו מתרוצצת כשהיא לה עוזרים לא
החוק. על לנו לשמור

 יומה, מעמל אחד יום הנחמדה השוטרת חזרה
 הרעדות כדי ותוך מקור. רועדת בחדרה התיישבה

 לפעול. מוחה של האפורים התאים התחילו
 גרבונים זוג לקחה מהכורסה, קמה היא פיתאום
 הרגליים כפות את גזרה היא הפלא! את וביצעה

 במקום גדול לא חור עשתה וגס הגרבונים, של
המיפסעה. של

 דחפה הגרבונים, את הפכה פשוט היא עכשיו
ואת מעצמו) (שהתרחב לחור מבעד הראש את

פרטייס^ן מירקחת'




