
ם י ד ו מ י ר ל פ פ ה ־ ת י ב  לא אן בעדם, לשלם מוכן שאדם היחידים הדברים מן הם ב
אותם. לקבל

★ ★ ★

והיא — לארוחת־הערב שיאחד הביתה מטלפן שהוא שעה לקיצו הגיע הדבש ירח
במקרר מונחת שהארוחה פיתקה בינתיים השאירה כבר

★ ★ ★
ה ש ה א כ ו  משהו לעשות אותו שיכריחו רוצה בעלה מתי היודעת זאת היא מ
לרצונו. בניגוד

* ★ *
ה 0א ש ת א כ כ ח  שונאת היא אם באדיבות. אליה מתייחסת היא אחרת, אשה מ

מופתית. באדיבות אדיה מתייחסת היא אותה,
י

צר המק גליל■ ן1מ־ל
 שהיית בזמן המדבר אדם — נודניק

יקשיב. כי י רוצה
 בהצלחה המסתיימת פעולה — עיסקה

 שרימה בטוח הצדדים משני אחד כל אם
השני. את

 הון די לו שאין מוכשר אדם — שודד
 מסחרית. חברה להקים כדי יסודי

 כסף לבזבז שיטה — מדעית כלכלה
מכך. ליהנות מבלי

 אל היד מן החי אדם — שיניים רופא
הפה.

 קל : לשמן־קיק הדומה דבר — עצה
 לקבל. קשה אולם לתת, מאד

 מדי, יותר אחת אשה — ביגאמיה
בנישואין. כמו

מס במידה ידידותי שהוא אדם — מכר
 מוכר אינו אולם ממנו׳ ללוות כדי פקת
לו. להלוות כדי דיו

 גם ולרוב בבית׳ המתחיל דבר — צדקה
שם. נגמר

שמי לנו האומר פנימי קול — מצפון
מסתכל. שהו

 קטוע-רג־ אדס - תיאטרוני מכקר
 לריצה. מורה המשמש ליים

 הצדדים לשני המסתכל אדם - ספקו
 חד־סטרי. רחוב בעוברי
הכ כי עד מכוער, כה דבר — אופנה

 חודשים. שלושה בכל לשנותו רחי
 אותו, אוכל שאתה פרי — אכטיח

 הידים. את בו ורוחץ אותו שותה
אפי בנימוס המתנהג אדם — ג׳נטלמן

 טובה. מבקש איננו' כאשר לו
 משתמשת בו האמצעי — תרנגולת

 נוספות. ביצים לייצור הביצה
לב שניסה אופטימיסט — פסימיסט

רעיונותיו. את צע

רו על סוויפט יונתן של שירו (בנוסחוההד הבוחר
לנערה). בקשר ההד עם המתייעץ עה

? אלך לאסיפת־בחירות האם יקר, הד
! ...לך

? שוטה לנאום אקשיב אם לי יתנו ומה
!...תה

? הכל תמורת לקבל הם רוצים מה אך
1 ...הקול

חלוציות? אומר כשהוא ג׳י. בי. רוצה ומה
!...ציות

? מעללו כפי איש פושע, כל נידון האם
! ...לא

? המאסרים את מונע ומי
! ...שרים

? המדינאים של מעשיהם ומה
!...נאים

? ארצות־הברית רוצה מה הד, אמור,
!...כרית

י ברית־המועצות לי תיתן ומה
? זקן תכססן אלא הוא האין

!...כן
הראשי שמנהיגה במפלגה אבחר האם

י גאון

!...עצות
בעדם? אצביע אם האהטיביסטים יתנו ומה

י !...דם
בלי לשפע המטיפים מחר יאמרו מה

!...שיגאון
הוותיקים? המנהיגים שאר רוצים ומה

!...תיקים
להת וצריך שחיתות הארץ מלאה האם

? בייש
!...יש

! ...צום
? צימצים

? כמוני לאיש איפוא, מצפה, מה
!...עוני

? קולו לתת למי כמותי לאיש היש ובכי,
! ...לא

מה? על ואסתכל אבחר במה הדי, כן, אם לחקירה? מגיעים הדברים אם המצב ומהו
!...עלמה !...רע

 משיכ שההד שאלה לחיכור כתחרות להשתתף מוזמנים הקיראים
אחת. כל״י מחכריהן את תזכינה כיותר המוצלחות השורות עליה.

ה כאן. הנדפס סיפורו ירי יי
להש מוזמנים קוראים * *,

של כפרם ולזכות כמדור, תתף
אחת. ל״י

הוע שלנו במחנה מרבי־הטוראים אחד
 להודיע שלא החליט הוא סמל. לדרגת לה
 צעד הראשונה ובחופשה לאיש, כך על

 כשהסרט מלא־גאווה׳ חברתו עם לפגישה
 בטוח והוא שרוולז, על מתנוסס הנוסף

הער ויעורר עצומה הפתעה לה שיגרום
עילאית. צה

 בבואו כאשר מבוכתו, היתד, רבה ומה
 בדרגתו אפילו השגיחה לא היא לביתה,

 ואחר לבית־קפה יחד הלכו הם החדשה.
 אף בפניה נראה לא ועדיין לקולנוע, כך
עלייתו. על שמחה של צל

ה עוד יכלה לא מהקולנוע כשיצאו
 נדהם, הוא בבכי. ופרצה להתאפק נערה
 .מה 1 ושאל בזרועותיו אותה חיבק
ז• קרה

 שעות שלוש כבר מטיילים .אנחנו
 החדשה בתסרוקת הבחנת לא אפילו -יאתר,
המיבבת. הנערה ענתה שליד

ה המוצאים כותרת. :מחפשים
תו את שכרם. על יכואו ישרים
 תוכל הקודמת התחרות צאות

זה. גליון של !2 כעמוד למצוא

־ דד ■ ■ץ * *11 ןףי  לה אל הגשם, את לזכותה הזוקפת מפלגה ן
' •יי כשעת אותה תאשים יריכתה אם להתפלא * י ־י8 י

ס ה □!ק1פ פ רע בין לבחור הזכות היא הדמוקרטיה כצורת... ?ש□11 מ
.לרע . ה־ מן ביוקר יותר העולה דכר אין .

ם... מקבל ׳טאתה דברים  לומדים אינם לעולם מובהקים אנשי־מפלגה חינ
.קדומות מדעות מושפעים להיות לא כדי עליה, נואמים שהם לפני הבעייה את . .

תו... שיעריץ יותר גדול טיפש תמיד מוצא הטיפש  החופש או
.לטעות החופש את כולל הוא אין. עוד כל לשמו ראוי איננו  כין היו אילו ..

 שתבטיח מפלגה נמצאת היתה אוכלי-אדם, הבחירה זכות כעל*
.לארוחת־הערב כיומו יום מדי אנשים של שפע להם הלאומני ..
מי ״חבר׳א, : אומר הפטריוט ואילי נ״ בהמוניכם התגייסו ! בסכנה ״המולדת : צועק

התהי שד הזהב ממטבע הפרוטרוט היא הפופולריות אתי בא
.לה . המחצית להיות צריכה כיצד בדיוק יודעת אדמות עלי בני־האדם מחצית .

 אד לעולם והחופש, הצדק למען ללחום יוצא כשאתה השנייה...
תר... הנקיים בגדיך את תלבש  הכבשים, את גוזזת טובה ממשלה כיו
.עורן את פושטת רעה ממשלה . .  כל האנשים כל את לרמות יכול אינך .
 על חושב הפוליטיקאי ...יציב רוכ מספיק ככך. צורך אין אכל הזמן,

.הדומתו־הבאים על — המדינאי הבאות, הבחירות .  זבובים לצוד יותר קל .
ץ... מאשר כדבש מ  לסבול יכול אינני אבל משקרים, אם לי איכפת לא כחו

 בעליו, להיות יכול שאינך היחיד הדבר הוא חופש אי-דיוקים...
.לאחרים להעניקו מוכן אתה כן אם אלא .  השכל פיליטיקאיב, אצל .

.לבדן באות הן לפעמים אולם השנים, עם בא  כחיים כיותר הגדוד התענוג ..
ת... יכול אינך כי טוענים שהכד מה את לעשות הוא שו לע

מצויין שקרן אתה כו אס אלא האמת, את לומר היא ביותר הבטוחה המדיניות

ספר של יום־חופש

חמשירי□ ו\1
 ששמר כשומר מעשה

 : אמר הוא פצצת-המימן. עד
 שאומנם ״נכון

 העולם, סוף זהו
!״ סיגאר לי להדליק עלי אך

 השני כגילגול רס״ר
 אדמוני. לחתול נהפך

 לקדד כמקום
 ליילד, הוכרח הוא

רציני. שפם לו נשאר אך


