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קול. תמורת הכל שהבטיח
 הגורל התאכזר

— האומלל ונבחר
! הכל את המסכן קיים אז

המקוצר גליל• מילון
ש רו  את סמנה שהורידו לירה — ג
המסים.

ת נו ק י י  את נכונה לשער הכשרון — ד
הזולת. שלי האיחור מידת

גה התקופה - השחרור מלחמת
 • העם. את מפלגתך הצילה

 להוציא המנסה אדס — אידיאליסט
הפולי לתחומי מחוץ הפוליטיקה את

טיקה.
ת 0א כ ה  מאמץ כל העושה אומה — או

 היא שעשתה מה תעשה לא שבתה כדי
בגילה.

ה  לקבל ביותר הטובה הדרן — הגרל
 משהו. תמורת מאומה
 הנוסע ישראלי — אחרון) (פירוש ציוני

ל יסע שמרוקאי לדאוג כדי לאמריקה
ישראל.

 לזמן. מזמן כסף הלווה אדם — ידיד
לש לן המאפשרת שיטה — תקציב

 ממש הכסף הוצאת לפני בדאגות קוע
ההוצאה. אחרי כמו

 בעייה לכל הניגש אדם — מדינאי
 פתוח. בפה שהיא

 פתוחה. ביד כנ-ל, — עסקן
 לארוחת לחכות המוכן אדם — בעל
 פנים בשום אבל — כולו היום כל הערב

 נוספות. דקות חמש לא
 כן לדבר המסוגל אדם — דיפלומאט

אותו. יבינו שלא
ס כש מוקדם למשרד שבא האיש — בו
מק כשאתה מאוחר והבא מאחר, אתה
דים.

ה ק שי  .של בלתייהכרחיים חילופים — נ
חידקים.

 מכן ולאחר השנה בראש אחת פעם שהתפלל דתי >!ותו הגיע■ היעילות ליציא
!" •-גמ׳׳ל יום־נגח אמר

 סילון, למטוס עלה התחרט, מפקדו, את שקילל הטייס הגיע הזריזות לשיא
בחזרה. הקללה את ולקח הקול ממהירות שלמעלה במהירות טס

אחח סיגריה דק לעשן עליו פקד שהרופא -מאז

ת הזאת התרופה אם לד אחד ל■ תגיד ואנא, - או  עודה ב
מיחושי□. מאות□ סובל עאמי אני לד.

 כותרת׳ למשל, כך, קולעות. כותרות אלה משונים לציורים למצוא מוזמנים קוראי
 בשעת לאשתו נראה שהוא ספי הבעל של דיוקנו היא הימני הציור של

 הכותרת מחבר ? השמאלי לציור תציע קולעת כותרת איזו הבוקר. ארוחת
 כפרס יינתנו נוספים ספרים ושלושה עבריים ספרים בחמישה יזכה ביותר המשעשעת

הבאות. הכותרות שלוש למחברי

ש סימן קולה, את מנמיסה כשאשהוהיא הוא
מרי כשהיא מה. דבר רוצה היא

״ .- טרם שהדבר סימן - אותו מה ״״!,
סולחת רחוקות לעתים רק . . לה. ניתן מש□1 מפת □ ק1□□
.לו. שעשתה מה על לגבר אשה  מקבלים שאינם האנשים מן רבים .
.סך. על לשמוח צריכים לה ראויים שהם המשכורת את הסיבה .
 המלאכה שכל היא הכלים את לשטוף לנשותיהם עוזרים אינם רבים שבעלים לכך

.בלבד. שיכמם על מיטלת הזאת  לרוח מבחינה אינה הממוצעת האשה .
. !״. ״לא : אומר כשהוא בפרט בעלה,  ללמוד. כדי מדי זקן אינך מעולם .

.אחרת. סיבה ישגה  מודעו- את המנפח האיש כי תשכח אל לעולם .
.ההלוואות. מתן את המאשר האיש איננו הבאנק של תיו ילדים .

אולי . . אליה. להגיע לך עוזרים גם הם — זיקנה לעת גדולה עזרה רק לא, הם
מעדי מה יודעות שהבלונדיות משום בלונדיות מעדיפים הגבריים

 בו לרכוש אפשר היותר לכל ידידים, לרכוש אפשר אי בכסף . . גברים. פים
 המסתורי החוש אותו הוא אינטואיציה יותר... מעולה מסוג שונאים

.לאו. אם ובין צודקת היא אם בין צודקת, היא כי לאשה האומר .
להקנות משתדלת היא — אדרבה משלו, דעות יהיו שלבעלה התנגדות כל אין לאשה

.כאלה לו .  בהחלט, מקרית פגישה לאשה גבר בין נערכת לפעמים .
 יותר שאמרה נערה היא זקנה בתולה . . זאת. תיכננה שהיא כפי בדיוק

״.״לא מדי ! .  רופאי- הם הנישואים אולם - עיוורת היא האהבה .
 שודדים . . גנן. לו אוסף שהתפוח כשם ממש אשה לו אוסף אדם . . עיניים.
.שניהם. את דורשות נשים הנפש, או הכסף את דורשים כאשר .

דמי־ייזונות. מהם אחד בעדה משלם שגיאה, ןזי׳״ים אנשים שני

►

ק ו ד ק ד ש ה ד ח י ■■■ ברטראנד הבריטי הפילוסוף ה י י ' ׳ י ■■■יי י  אחדות שנים לפני גילה ראסל "
 ה־ לפי כיום. האנושי המין לביטוי מתאים אינו המקובל הדיקדוק כי

 עקשן'. הוא / עקשן אתה / עקשן ״אני לומר נהוג המקובל דיקדוק
 / דעתי על עומד ״אני :היא והאמת וכלל, כלל נכון זה אין אולם
 הדי המקום.״ מן זז שלא חמור הוא / סתם מתעקש אתה

:נוספות דוגמות
 החיונית האספקה את אירגנתי אני
 במלחמת היית היכן — אתה / לחזית

משתמט. הוא / ? השיחרור

 / התקופה לצווי בהתאם פועל אני
 / לעקרון מעל הטכסים את שם אתה
בכנ כסא תמורת עצמו את מוכר הוא
סת.

 נראית היא / נחמדה את / יפה אני
! היום באור אותה תראה אבל רע, לא

רעיו בעל לפעמים אתה / גאון אני
סתם. מעתיק הוא / נות

 הפרת אתה / בדבר ושקלתי חזהתי אני
נבזה. הפכפכן הוא / הבטחתך את

הכל למצב בהתאם לפעול נאלץ אני
גנב. הוא / במחירים מפריז אתה / כלי

 לאט מתקדמת את / שחקנית אני
הבמאי. של אשתו היא / לאט

 אתה / הכרה בעל המפלגה חבר אני
קארייריסט. הוא / הזרם עם נסחף

 לילות שני נשארתי .17 בת רק ״אני 8 לי כותבת את ג. לנירה :לרותי מכתב
להיזכר.״ ״נסי התשובה: כשורה?״ שלא משהו עשיתי האם מתנגדת. אמי לבית. מחוץ

1 שלי הצפרדע את מצאת סוף סוף או!


