שירים ,סיפורים
בדיחות ואמרות
על נשים וגברים
וצרות אחרות

ערך ,כתב
תיקן ועידכן

עו״ד בני דון־יחייא

¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰

א

הבה

אני מקווה שנאהב זה את זו גם אחרי החתונה כאילו לא התחתנו כלל.
ı

כשאתה מאוהב ,נסה לא לדבר שטויות.
אם הצלחת  -סימן שאינך מאוהב.
ı

אהבה היא האסון המקסים ביותר העשוי לקרות לנו.
ı

אהבה יכולה לגרום לכלבים לנבוח בחרוזים.

דליה רביקוביץ ַמחְבּוֹאִים

)קטע(

כְּ ֶשׁ ֲאנ ִי ְמאֹ ֶהבֶת ֲאנ ִי דְּחוּסָה כְּ ָענ ָן
עֲמוּס גּ ְ ָשׁמִים,
ַמגּ ִיר ָמטָר.
כְּ ֶשׁ ֲאנ ִי ְמאֹ ֶהבֶת ֲאנ ִי כָּל דָּבָר
ֶשׁיּ ָכוֹל לַעֲלוֹת בְּעַת אִישׁ.

מישהי התאהבה בדוור,
ומאז החלה לשלוח לעצמה מכתבים רשומים
כדי שהוא יביא לה אותם.
ı
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האהבה עיוורת.
הנישואין מחזירים את הראייה.
ı

אהבה פירושה לחדול מלהשוות.
אריק סיגל

יהודה עמיחי ֲאנ ִי ַמכִּיר ָאדָם
ֲאנ ִי ַמכִּיר ָאדָם,
ֶשׁ ִצּלֵּם אֶת הַנּוֹף שֶׁאָה
ֵמחַלּוֹן ַהחֶר שֶׁבּו ָאהַב
ו ְא אֶת ְפּנ ֵי זוֹ ֲאשֶׁר ָאהַב בּוֹ.

אהבה׃ טירוף זמני הניתן לריפוי על־ידי נישואין.
אמברוז בירס

ı

החוכמה אינה להתחתן עם אדם שאפשר לחיות איתו.
החוכמה היא להתחתן עם אדם שאי־אפשר לחיות בלעדיו.
ı

 למה הגברים מתאהבים ממבט ראשון? -כי זה חוסך להם זמן.
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פרננדו פְּסוֹאֶה ַעכְשָׁ ו שֶׁ ֲאנ ִי מַגּ ִישׁ ַא ֲהבָה
ַעכְשָׁו ֶשׁ ֲאנ ִי מַגּ ִישׁ ַא ֲהבָה
ֲאנ ִי ִמ ְת ַענְי ֵן ִבּ ְב ָשׂמִים.
ם לָכֵן מֵעוֹלָם א ִענְי ֵן אוֹתִי ֶשׁלַּפֶּח י ִ ְהי ֶה נ ִיחוֹחַ.
ַעכְשָׁו ֲאנ ִי מַגּ ִישׁ אֶת בֹּשֶׂם ַהפְּחִים כְּרוֹאֶה דָּבָר ָחדָשׁ.
ֲאנ ִי יוַֹ ע הֵיטֵב ֶשׁהֵם ִהדִּיפוּ נ ִיחוֹחַ ,כְּשֵׁם ֶשׁ ֲאנ ִי יוַֹ ע שֶׁהוּא ָהי ָה יּ ָם.
ֵאלֶּה דְּבָים ַהמֻגָּשִׁים ִמבַּחוּץ.
אַַ עכְשָׁו ֲאנ ִי יוַֹ ע זֹאת ִבּנְשִׁימַת ָהעֹף ֶשׁלִּי.
הַיּוֹם ַהפְּחִים עֲבִים לְ ִחכִּי ַה ַמּדִּיף נ ִיחוֹחַ.
הַיּוֹם ֲאנ ִי נ ֵעוֹר לִ ְפ ָעמִים וּמֵי ַח לִ ְפנ ֵי ֶשׁאֶאֶה.
תירגמו׃ פרנסישקו דה קושטה ריש ויורם ברונובסקי
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