
עות 400 לפני הזה״, ״העולם של 500ה- הגלידו זה היה  כהת• שהתקפל כמדור שפתח בדיוק, שבו
ת ״ של הוידויים ■״פינת • איל־ר־ץ להכו אינו ר ת) מא*ת שיגרו שבוע מדי קו ת קוראיפ(ו  עשר א

ם ה תי שנאותיהם אהבו שראלי, הווי של פסיפס גילו הגדולות, ו  השבוע, להלן). (ראה 1947 ארצי
ת הזה״ ״העולם מחדש 900ה- בגליונו  שוידוים הזה״ ״העולם קוראי ״אוהב־שונא״. מדור א
ת, לירה של כפרם יזכו יפורסם ח ת של ובהנאה א מ שראלי, ההווי למרבד חוט תרו .1955 הי

הדברים■״ אלה1הדברים.״ ואלה
: שאיני ב ה באו ה ו א : שאיני:אני ש ת ב ה ו ה שאניא ב ה ו :א

במסעדות. — לאכול )1
באוטובוס. — מעשנים )2
במטבח. — גברים )3
נאומים. )4
בדידות. )5
מופרזת. כשהיא — אדיבות )6
(בבתי־קפד,). כלבים עם נשים )7
גרמנית. — השפה )8
בהצגות. — חקי תלבושת )9

מסטיק. לועסת בחורה )10

שנת. בליל נרות הדלקת )1
אורחים. לקבל )2
פסנתר. ליד בחורה )3
טיב. ספר )4
כחולות. עינים )5
כדירגל. התחרויות )6
ירח. ליל )7
עממיים, רקודים )8

בילו. כפר בנית . )9
פרחים. )10

רחובות י, הרצד-קפדינסק

בבקר. אותי כשמעירים )1
 צאתי לפני ערב מדי חוזר כשאבא )2

מאוחר״. לשוב ״לא :הפזמין על
בעניני. מתערבת הצעירה כשאחותי ,3
את נבר ״ההידחת :שואלת נשאמא )4

?״ הכלים
החופש. בגמר מהבית הנסיעה יום את )5
 מנת על לחוץ־לארץ הנוסעים אלה את )6

כביכול. ללמוד,
בחינה. שלפני היום את !7
ג׳אז. ולשמוע סווינג לרקוד )8
גדולה. כשהצפיפות בים להתרחץ )9

 שמנת לא ״האם לי מעירה כשחברתי )10
?״ במקצת

גלילית. הייתי את ׳ )1
מכתבים. ממנו■ לקבל )2
 :כמו מחמאות ולקבל בחברה לבלוט )3

וחמודה״. פראית ״צברה־לה
לאמחה. הש־לחן את לערוד )4

 העתיקה ירושלים בסמטאית ביום לטייל י)
הכרם. בית בשדות יבלילה

 עוסק כשהיא !!יחוד •ווזה העולם את 16
החקלאית. ההתישנות בעניני

ובתמינית. בפרחים מקושט חדרי, את )7
וטנגו. ולס לרקוד )8
בנרת. בים להתרחץ )9

הקטנטונת. ארצנו את מכל: וייתר )10
הגליד בת ליאורה,

הרבדים״. ואדה
י נ אי : ש ת ב ה ו אני א ח ש ב ה :אז

מתאימה. בשעה לבקור הבאים אורחים (1 בתיר. ולחכות בחנייות קניות לערוך (1
גמור ושקט כהוגן מסודר הבית כאשר (2 השמאלי. צידם על קמים ילדי כאשר (2

בו.
 לי ועוזר טוב רוח במצב בעלי כאשר

בכל.
(3

 את ד־רש בעלי כאשר וחגים, בשבתות
בצדק. לו, המגיע. .,החופש

(3

הצה בשעת ושבועונים בספרים לעיין (4 הוצאות. בעניני המתערב אב (4
ישנים. ילדי כאשר רים, ילדים. בחיניר המתערבת אם (5

 מן שבועות לכמה נוסעים הורי כאשר
הבית.

(5 הרופא אצל לבקר המשפיעים הורים (6

קומזיץ. בערבי הקיבוצים באחד להתארח (6 ומיד. חיכף
כדי לבדי ובתיאטרון בקונצרט לבקר ל) י בית. משק בעניני המתערבות שבנית (7
להתרכז. יכולת וה־א כהוגן אותו שמפרסמים סרט, (8
ואין הצגה בשעת באולם שקט כאשר (8 כלום. שווה אינו עצמי

הפרעות. הטלפין כאשר עתונים, קריאת בשעת (9
היסטו במקומות ביחוד ברגל, טיולים

ריים.
(9 לפתע. מצלצל

 בערבי מתנות לי מביא בעלי כאשר
חגים.

(10  יהתבנית ברדיו, הפרעות ישנן באשר
מרתקת. כה היא

(10

מוצקי! קרית •טוסטר, שרה

הדברים ואלה

הדברים... ואלה
: שאיני ב ה ו ב א ה ו א :אני ש

תלתן. של ראשון קציר לקצור (1 בביץ. ירק עגלת עם לשקוע (4

בדיחות. ולספר לשמוע (2 להתגלח. (2
מעפילים. אנית מגיעה בו יום (3 בתור. לעמיו .(3

במקלחת. לשיר (4
לאיטיביס. לחכות (4

פחות. שנים בעשר גילי את כשמעריכים (3
ב״דבר״. השביעי״, ה״טור אח (6 מפא״י. את (5

ש המאירע על העתינים בכל לקרוא 0 רופאים. (8
לו. ראיה עד הייתי טפשים (7

״גליציאנער״. שאני עם קבל להכריז (9
▼

־ בקב־ץ ״אצלכם עיר: מאנשי לשמוע (8
המאוחד. הקבוץ את (10 טיב״,
והנסתרות הגלויות ״אהבותי״ יתר על
בעולם ולא הזה״ ב״עולם לא אגלה לא נודניקים. (9

הבא.
, קדט סדדמי, א. עצמי. את (10

הרבדים״• ואלה
: שאיני ב ה או

בהם. להשתמש ולא סטן, מקלעי להטעין )1
 בלי לעמדה, משנתי אותי שמעירים )2

מוקדמת. הודעה
ש עמדה, באותה מעמידני — שמפקדי )3

אתמול. בה הייתי
 האש אם לדעת ולא יריות, קול לשמוע )4

מצרינו. או ״משלנו״ היא
מטעם קפה בחצות לעמדה שמביאים )5

מתוק. לא — ויצ״ו,
 למסור נדרש ואני בקורת עורר שמפקדי )6

״פרטיכל״. לו
 השתת־ בה שהפעולה בעתונות, לקרוא )7

״בלתי־מוצלחת״. — תי
 אחרי כבדה, אש במבחן בעמדה, לעמוד )8

התחמושת. שאזלה
 שלא בפעולה, מתפאר לעמדה שחברי )9

בה. השתתף
 שמכונת־יריה בזמן רדיו, צלילי לשמוע )10

מטרטרת.

ב ה ז א :אני ש

ה לא־יב מכסימליית אבידות לגרים )1
י׳ מתקיף.

במכונת־יריה. ״לקצור״ )2
 בהם ולעשות מתקיפים, לעמדת לחדור )3

שמות.
— .אה : ואומר איתי משבח שהמפקד ;4

'בראוו׳/
 בשהגני הלא־מי, ההימג־ן את לשיר י)

לבס־ס. ח-זרים
לחזית. בצאתי הירי את לחבוק 6
בכדורים. לחסין )7
הזח. בחעולס יתפרסם שלי שה״יידוי״ )8

עמ שלפניי, כשלילה היום, כל לישון )9
המשמר. על דרוך דתי

ועצמאית! מ־לדת — ודרור חופש )10

חיפה השירה, איש

; שאיני ב ה או

המולדת. ביתור את )1

השקר. את )2

פעולה. בשעת בכלי, קלקול )3

מצ ״הייני :אומר הפעולה כשמפקד )4
אילו...״ יותר, ליחים

בלילה. 11ה־ של אחד לצד תעמולה )5

׳ ריב. מחרחרי )6

מיותרת. התרברבות )7

פנימיים. מטעמים פעולה כשדוחם )8

האנגלים, את )9

ה או :אני 3ש

 מקים :בצפון — בגבולות מילדתנו את )1
סואץ. בדרום: הי״ד, רזיאל נפל בי

האמת. את )2

השלמית. בתכלית מצליחה כשהפעולה )3

האמיצים. מפקדי את \>

ומחולותיה. המולדת שירי את )5

 ואת קליזנר פרופסיר כתבי את לקרוא )6
גרינברג. צ. א. שירי

*מוצלחת. העפלה• )7

ממגי. רחוקה היא כי אס ״•אותה״ )8

הכוחות* ליכיד •9

• תל־אביב אצ״ל), (איש אלים


