
 חובב־קיט צב היה היה
 זית. ליד בצכה שפגש
 ״תקפצי :הזמין הוא
 - שתרצי מתי
כבית.״ תמצאיני תמיד

רחובות קולמוס, ש.
* * * אפיקים מתושבי צב

מיברקים. לשאת כה רצה

 :אמד שואף־דעת ינשוף
 ! ממר מר האישי ״גורלי

 כאור־יום עלי כי
 לעצום. עיני את

 אי־ לקרוא - ובחושך
!״אפשר

צה״ל בר־און, מרים

 נבחן, בלכ היה היה
 כמרחן. כרחובות שנתקל
 !״רמאות : נכח הוא
 פעוט כה דכר על
 תשלום כאן דורשים ככר

!״כמזומן
חדרה גורן, מ.

 קיים לא עוף היה היה
 לא-אדם ידי על שנצוד

 הטיפש יכול לא
 אש, לא לו להדליק

טעם. לא מכשרד ולכן
רמתיגן גן, יעקב

 המוכשר המפקד לגדודו
 מסר. ג׳יפים כמקום פדות

 הכנזין,״ ״ייהפך
 האמין, כך הוא

!״הכשר אספקת ״*תוגדל
נתניה חסיד, שמעון

* * *
מהמח״ל היל־השריון איש

 למפא״י נכנס הוא
 אחי, והדואר,

לו לתת התואר את
הסכים.

ביאליק קרית שווארץ, שושנה

 מתרשיחה. יענה היתה
חול בתוך ראשה את

הניחה. היא
 ככלל;״ פוחדת ״לא
 ״אבל הסכידה, היא

 לא תסרוקתי !הכל מה
הצליחה!״

באר־שבס קמיני, שלום
* * * בת-יענה היתה היה

 היא בקרקע ראשה את
טמנה.

 אימה מהלם לא
 :כאדמה התחפרה

לחפש נפט רק היא
!התכוונה

גבעתיים ם., א.
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<.זז*עו*ר
בע הנדפסים החמשירים י4

 החמי 436 מתוך נבחרו זה מוד
 מאת למערכת שנשלחו שירים

 תחרות במסגרת הקוראים
 חיות. הנושא־ על החמשירים

בע ראשון הנדפס החמשיר
בפרס מחברו את מזכה מוד

 ה־ ואילו כמובטח. ל״י. 10 של
 בפרס .זוכים האחרים חמשירים

 חלק אחד. כל אחת ל״י של
 תוקנו הנדפסים מהחמשירים

המש לתביעות להתאימם כדי
 - כל שלא המיוחד, החמשירי קל

בשיריהם. אליו הסתגלו הכותבים

 גדול כשימפאנזה מעשה
 לעמול. כפקיד שביקש

למבקש כשסרכו
? יש ״מה :התריע הוא

למעול!״ יודע עוד אני ו.פ
 גבעתיים ט., א.

* * * מלא כשימפאנז מעשה משובל כחתול מעשה
•ט •ט ה ואבל. טרף הוא שזמיר

 הוא כתב דארווין שאל
:נרגש

- ואטום ״מימן
רעב,״ הייתי ״לא

* ויבב, הצטדק
! ואיום נורא זה לא זיופים לסבול .אך

מחדש?״ אתחיל זה כיצד !״אוכל

 כן־חיל כלב היה היה
 הליל כל ושוטט שטרח

 ומכאוב כעמל
 לעקוכ מנת על

 חיל כן כלכיפלא אחרי
הליל.... כל ושוטט שטרח

רכו
גבעתיים ט., א.

* * *
 כשירות כלכ-כלש היה

עיקכות את •טגילה
השחיתות.

 שיגר הוא הודעה
 המבקר, למשרד

לשירות. מחוץ הוא :מאז
משמר־העמק רון, עמי
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גבעת־נשר שביט, סונית
נורא מוסיקאלי חתול -¥- ־¥- ־¥־

 צעירה. קנרית טרף
 אמר ״מלאתי,״

 שגמר, לאהד
כתורת בדפי ״את

הזימרה.״
יפו צדיקוב, נירה

גבעת־נשר שביט, מונית

 בעל־ מלומד שימפאנז
ראש,

 לאנוש. אכ הוא כי גילה
 נשוא עוד יבול לא

 זו, ממין הרפה הוא
בראש עצמו את ותלה

משמר־העמק רון, עמי

 פיקה, די ;זיר כ מעשה
 ומפתה. היסבון קופת עם

 לרחוץ לו כשהוצע
 והבוץ, הליכלוך

״המממ... השיב: הוא
!״ריה אין לכסף

ירושלים פורצקי, רינה

חיפה לוינסקי, אסתר
* * * נלקח שלקומזיץ תרנגול

 :צרח ובכל-בח התנגד
 ככלל לי איכפת ״לא

 מבושל, להיות
השמש •טוב כיצד אך

?״ תזרח
ירושלים קמפינסקי, יורם

 הנח״ל אל כטעות נקלע
 פר פעם כראותו
 ודהר, התיישב

 שזה כטעות חשב בי
זהל.

גב־ים ונג, מ.

 ונכון יפהפה ממות
 ראיון. קבע ממיתה עם

 לפגישה אחרה היא
 חמישה. רודות דק
בקרחון. וקפא חיכה, הוא

 חיפה רילף, יוסף

* * *

ומפולפלת הכמה פילה
מטפחת לה • י*'■תפרה 17 טה#ו
ארוך,״ כה אף ״עם

כרוך, הסכירה היא
כשהולים רא נו ״זה

 או הכיצה - קדם ״מה
?״ תרנגולת

ב, תרנגול נשאל כך
יכולת.

■\
בקידקור השיב הוא
:והירהור עירעור כלי

יחך■ נוצרה כאן ,ראשונה
\י;! ן\\\\ !״הברכולת

גב־ים ונג, מ.
*  *  *

!11! ל ־ - 1 ׳[ !ן.! מבפר-מסריקו תרנגול
לא ״אותי : התריע

!״תשתיקו
כפי ייט כשורה
העברי: לישוב

קוקורי-קוקורי-קוקוריקו״!

!׳־_בנזלת
טבריה אלוני, ס.

* * *
 מאולף פיל היה היה

 שאף. מודרני שליופי
 ושמח בריא
 למנתח פנה

האף. את לקצר כדי
נהריה אלון, צלה

 כהרטוב איש היה היה
נשר אצלו שהחזיק

ככלוב.
 כזאת,״ קדחת ״עם
 כדמעות, אמר הוא
מנהיג הייתי ,ככר

!״כיישוב
עפולה סמדר, רוני

_


