
• הגדול הילד של חשמלי מכשיר באיזה נגע ו  א
הסתבך. הטלפון של שהחוט
 חברי־• את מוציא מסובך חוט־טלפון למה
• אחת ברמה אותו ומעמיד מדעתו לחיים ם  ע

• הוא מושג. לי אין פשוט מזריק־הנפט, רי  ה
 • עם עושה אני עבודות־הבית כל שאת יודע

• רבות, שעות חוסכת אני ובכך ביד, הטלפון ז  א
מסובך? החוט אם לו איכפת מה

 בעלי־• של מיגרעותיו רוב את כרגיל, אבל,
 העניין. לא שזה כך מבינה, אינני לחיים
 אנשים עוד שיש מסתבר שעכשיו הוא העניין
ידו מחלה היא ושחוטיטיס־סתבכיטיס כאלה,

 במקום אנשים, ששם, רק באמריקה. אפילו עה
 כמו לצרוח ״תפסיק לבעל: ולהגיד להתלונן
 שלך,״ החוט ועל עליך מצפצפת ואני משוגע,

פטנט־גגד. להמציא למישהו אומרים פשוט
 המציא ומישהו אמר כנראה, מישהו, אז

ועכ ארצה. זה את ייבא ומישהו ייצר ומישהו
 16ב־ לקנות אפשר בארצנו, כאן, ממש שיו,

 ׳ שמרכיבים קטן פלסטי מחבר איזה שקלים
 יסתבך, שהחוט במקום ואז לטלפון, אותו

מסתבך. לא הוא...
— מלהתגרש אחד זוג אפילו מנעתי אם

שכרי. זה
4 31• • שה׳ דראלה
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 שיחת
חנדיץ

פרחים) (בחמת
 כזה. אחד פרח בבקשה לי תני שלום,

 כזהי
כו•

 פרח לוקחים לא האלה מהפרחים
 אחד.

למהן
אחד. ורד לקחת יכולה את ככה.

כזה. רוצה אני אחד. ורד רוצה לא אני
מס אני כזה, אחד לקחת נהוג לא
לך. בירה
 אחד רוצה אני נהוג, מה חשוב לא
כזה.

לך. לעזור מנסה אני
 אחד פרח רוצה אני אבל מבינה, אני

כזה.
 לא אני עליך, יצחקו אם אבל בסדר,

אשמה.
 לא אחד ואף אחד פרח הבאתי נ.ב.

עלי. צחק

•״

שונות
ומשונות

 שכבר אחת חברה יש לי גם לכולם, כמו
 שעוד אחרת וחברה פעמים שלוש התחתנה

אחת. פעם אף התחתנה לא
 על לשיחה להן נפגשו שלי החברות שתי
 הזאת־ טיבעי ובאופן ונישואין, אהבה גברים,

 לזאת־של־ עצות נתנה של־השלוש־פעמים
 הש־ לה אמרה סכס, תשדרי האף־פעם־אחת.

 שאלה סכס, אשדר אני איך לוש־פעמים.
 הסבירה בעייה, לא בכלל האף־פעם־אחת.
 סכס, על הזמן כל תחשבי אם השלוש־פעמים,

 וידבקו ירוצו הגברים וכל עליך זה את יראו
אליך.

 הערב וכל הביתה הלכה האף־פעם־אחת
 שיותר כמה אבל סכס. על לחשוב ניסתה
הצליחה. פחות ככה ניסתה,

 לשלוש־ האף־פעם־אחת טילפנה למחרת
 שהצלחתי היחידי הדבר לה: ואמרה פעמים
 תיבות, בראשי סכם היה הזמן כל עליו לחשוב
וסידורים. כלים ספונג׳ה, על חשבתי כלומר
 זה אם השלוש־פעמים. לה אמרה ככה? אה,

 הם בך שיתאהבו היחידים אז לך, שיצא מה
 מחכה האף־פעכדאחת למיניהם. קבלני־ניקיון

 שגם חושבת היא קבלן־ניקיון. לאיזה עכשיו
להתחתן. אפשר איתם

סו בעניין הזמן כל הם שלכם הילדים אם
 בריאות־ בעניין אתם זאת ולעומת כריות,

 שהמריבות חשבתם ואם השאר, וכל השיניים
 אז לצבא, ילכו שהם עד יימשכו זה בעניין
 החמישה, מעלה בקיבוץ שטעיתם. לכם תדעו

 עכשיו מייצרים כרמית, במיפעל־הסוכריות
 ובתוספת סוכר ללא מאוד) סוכריות(טעימות

ויטמינים.
 שקלים, 2.72 עולה סוכריות גרם 100
 סוכריה להם שיש פעם שבכל לזכור וצריך
בכלל. מדברים לא או פחות מדברים הם בפה,

 ידיעה אותי שימחה כל־כך מתי זוכרת לא
 ממחקרים כי שהודיעה הידיעה כמו בעיתון,
לכו גורם הקפה־נטול״הקופאין כי הסתבר

 יגלו עוד אחד שיום ספק לי אין בדם. לסטרול
מפ ושוקולד טחורים גורם שחוסר־כולסטרול

 את מחליש רזה חלב האינטליגנציה, את תח
ברגליים. בצקת מונעים וסטייקים העיניים

 שאתם מה הזאת האינפורמציה עם תעשו
ארוחה. להרביץ הולכת אני רוצים.

• • •
הת בין כי לציבור להודיע ממני ביקשו

 מיב־ יתקיים בדצמבר 18ה־ עד 3ה־ אריכים
 את נזקקים. לילדים צעצועים צע־איסוף

 הסופר־ סניפי לכל להביא יש הצעצועים
ויחלקו ויצ״ו נציגי אותם יקחו ומשם פארם,

סוכר ללא וסוכריות ילדה
פחות״ מדברים הם בפה, סוכריה להם שיש פעם ״כל

נזקקים. לילדים
הי הצדדים. לכל שעוזר מיבצע זה אגב,

ולעומת צעצועים, מקבלים הנזקקים לדים

 צעצועים של ארגזים יש שבהם בבתים זאת,
 מילואים, עושים כבר והילדים משומשים,
טובה. מטרה למען מהמיטרד מתפטרים

ספרים שדושוז על
 בארץ (עליסה לואיס מאת הסורק ציד

 איורים בן־ארי. ניצה בתרגום קרול הפלאות)
קרמן. דני של

 האחרון בדף מופיעה מכובד, ספר בכל כמו
 של מפיו דברים מצאתי שבה אחרית־דבר,

הסנ כוונת מה שואלים ״אתם עצמו: המחבר
 פרט לדבר התכוונתי שלא חושש אני דק?

לנוסנס.״
 חוסר- זה נונסנס מבינה, שאני כמה עד אז
 שהספקתי ממה זאת, לעומת אבל הגיון,

 יותר והרבה הגיוני יותר הוא זה ספר לקרוא,
 רואים שאנחנו הגיוניים דברים מהמון יפה

סביבנו.
טוענים לסנרק המשוגעים אם מזה, חוץ

הוצאת־ספרים על... טובה מילה
 בלילות חולמים שלי החברים־הסופרים אבל שלכם, החברים־הסופרים איך יודעת לא אני

 בניין ואיך למוות נדרס פקיד־התמלוגים איך ביסורים, מת שלהם הוצאת־הספרים בעל איך
 ובגלל לסופרים, לשלם אוהבים לא שמו״לים ידוע דבר זה ברעידת־אדמה. מתמוטט ההוצאה

 על לרבר שלא וכו', וכו׳ במיבצע מכירות של טריקים מיני כל ממציאים הם הזאת אי־האהבה
 את לשים שצריך שהפקיד, אחרי וזה בדואר, לאיבוד הולכים תמיד לסופרים שהצ׳קים זה

במילואים. נמצא השניה, החותמת
נו...

 נמכרו ספרים שכך־וכך כתוב היה הדף על כתר. מהוצאת דף־נייר הביתה קיבלתי השבוע
 מאשר כסף יותר מקבלת אני רגילה ממכירה במיבצע. נמכרו ספרים וכר־כך רגילה במכירה

 90מ־^ ויותר במבצע נמכרו מהכמות מ־&לסו שפחות שמחתי מאוד ולכן כמובן, ממיבצע,
 תאריך איזה ועד תאריך ומאיזה ולמה, לי הורידו כמה בדיוק שם כתוב היה רגילה. במכירה
 כתר, על רעה מילה לשמוע רוצה לא ואני הנחמד, הצ׳ק כמובן, מצורף, היה לנייר החשבון.

שנה. במשך לפחות

 שציד עד תרבותית שפה איננה שפה שאף
להם? נאמין שלא למה אז בה, מופיע הסנרק

מעריב. ספריית — שבא הוצאת
★ ★ ★

 סביר, מרדור גוני מאת וחורף קיץ ענת
צרפתי. נורית של איורים
 ענת על סיפור שזה כתוב הספר גב על אם
 מתלבשת שהיא מפני ההיפר, ילדת שהיא
 קיפוד על סיפור גם וזה האחרים, מכל הפוך
 ענת, של וסבתא סבא של לבית שהגיע קטן

 שרק לילדים במיוחד נכתבו ושהסיפורים
שאתווכח? אני מי אז — לקרוא מתחילים

צר שנורית הוא לכם להגיד שרציתי מה
חו ואני יפה, כותבת וגוני יפה מציירת פתי

 זה את לקרוא יאהבו קטנטנים שילדים שבת
בעצמם.

מסדה. הוצאת
★ ★ ★

 אהוד של שירי־ילדים באני אח ראה מי
בני. רות של ציורים מנור,

 כמו זה מנור אהוד של שירים על להמליץ
 להציץ אבל מאוד. טעים זה טרי שלחם לומר

המו הללו, השירים של המלחינים ברשימת
 השורה עם להיפגש זה הספר, בתחילת פיעה

הא של הראשונים המלחינים של הראשונה
 להוציא מצויינת סיבה מהווה בלבד וזה רץ.

 המנגינות כל שלא אפילו לאור, כזה ספר
 המילים, את קוראת כשאני ישר לי מתנגנות

לא־מוסיקאלית. מאוד כידוע, אני, אבל
שרברק. יוסף הוצאת

:זעזועים בולם
 • הדירה מתוך שומעים שלנו כשהשכנים

 • חפצים נפילת היסטרית, דלתות טריקת שלנו
 • צעקות ואפילו נהמות צלחות, שבירת שונים,
ש: סימן זה מאוד, רמות
 • או שלו, המפתחות את איבד שבעלי או
• הקטן שהבן או שלי, היומן את איבדתי שאני


