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המשטרה במכונית (שמאל) פרץ חשוד
?׳׳ בחור רוצה, אתה ״מה

)24 מעמוד (המשך
 מן אותה דחף הפעורות, עיניה מול נות

 כבר זוזי ״אז בחוסר־סבלנות: ואמר הדלת
 לנצרת.״ היום לחזור צריך עוד אני מהדלת.

 סטירת־ לו ונתנה האשד, צווחה ״הצילו!״
בריאה. לחי

 שזינק המבוהל, בעלה קרא קרה?״ ״מה
 לתת והספיק המדרגות, לחדר המיטבח מן
 אותו שזרק לפני הגונה, סטירה עוד לו

המדרגות. מכל
 צווח. הרחוב צווחו. השכנים צווחו. הילדים

למש עדות מסרה האשד, באה. המשטרה
 אותי!״ לאנוס רצה מטורף ״חולה־מין טרה:

 ל־ וזב־דם, פצוע הערבי, הגיע בינתיים
 התורן לסמל ונתן הקרובה תחנת־ר,משטרה

הגרוש. את
★ ★ ★

פרטית פלונרדמשמר

 שנון בחור עוד פרץ פגש חר־כד ^
 לקח בחורה, לו הבטיח הערבי, כמו

 לו נתן לירות, 25 בסך דמי־קדימה ממנו
 לכתובת אותו שלח מעוך, גרוש כערבון
 מי מושג לו היה לא הירקון. ברחוב אחרת

לו. איכפת היה לא וגם שם, גר
ה את הצעיר לבחור פתח אלים גבר

 שאל הוא בהור?״ רוצה, אתה ״מה דלת.
רועם. בקול

 והראה הגרוש את הוציא הנבוך הבחור
לו.

 אתה מה אז גרוש. שזה רואה אני ״כן,
הגבר. התרגז בחור?״ רוצה,

לב עוז אזר כאן?״ שגרה הזונה ״איפה
הביישן. הבחור סוף

 כאן גרה איפה לך אראה אני ״תכף
 אגרוף לו שנתן לפני הגבר, אמר זונה!״
המדרגות. מכל אותו והעיף בפנים

 וצווחה הדלת את פתחה ההרה אשתו
הת השכנים התעוררו. הילדים ״הצילו!״

 באה. המשטרה צווח. הירקון רחוב עוררו.
 ביקר ״משוגע־מין עדות: מסר האלים הגבר

אותו, לחפש תתחילו לא אם אצלנו! גם

 פרטית!״ פלוגת־משמר הגברים אנחנו נארגן
נבוכה. היתד, המשטרה
 פרצוף עם בינתיים, זחל הביישן הבחור

ל כחולה, ואחת סגורה אחת עיין מרוסק,
 התורן לסמל ומסר תחנת־ד,משטרה, עבר
הדפוק. הגרוש את

★ ★ ★
הירקון ברחוב גדל אילן

 ל־ הלך הוא ליבלבו. פרץ של בקיו >86
 לקח לגרושים, שלמה לירה פרט קיוסק, ^/

 אחד־אחד, אותם ורידד כולם על דפק פטיש,
 ערב כל ושטוח. דק נראה גרוש שכל עד

 ויוצא בגרושים כיסו את ממלא היה הוא
 ברחוב האימהות בן־יהודה. ברחוב לעבודה
 בבית. הקטנות הילדות את סגרו הירקון

 מתרוצץ מסוכן שמשוגע אותן הזהירות הן
המטורף אותו שזה חשבו הן ברחובות.

 המשפחות. על ירדה אימה המיקרים. מכל
 גדל אילן כמו היו הירקון ברחוב האילנות

נברולולין■
 את סיחררה ההצלחה דם. קיבל פרץ
 להעביר הזמן שהגיע החליט הוא ראשו•

מכו לרחוב שלו הדמיוני בית־הבושת את
 לקוחותיו את לשלוח התחיל הוא יותר. בד

קורב בוגרשוב. ברחוב שונות לכתובות
 וקצת דרוזים, ערבים■ כלל בדרך היו נותיו

תל־אביביים. מיפש־עשרד,
★ ★ ★

!פרץ לד, תתבייש

 גרוש, עם מיקרה עוד קרה חר־כד
לפרץ. שייך זה שגם חושדת והמשטרה

כך: היה זה
 ועמד הירקון ברחוב עבר צעיר בחור
ב־ והזמרות הרקדניות תמונות על להסתכל

 הכניסה ליד המואר, הקטן, חלון־הראווה
 אולי עבר, אחד איש צברה. למועדון־הלילה

 בעיניך?״ חן ״מוצא לבחור: והעיר פרץ,
 ״אני אמר: ופרץ מאד, אמר הבחור

 אתה במי כזאת. אחת לך לסדר יכול
בוחר?״
 חשב ד,כחור, ביקש רגע,״ לחשוב ״תן
 הבלונדית, בזמרת בחר ובסוף דקות, חמש

המועדון. בתוכנית ערב אותו שהופיעה
 גרוש לו נתן לירות, 25 ממנו קיבל פרץ
. מס׳ בוגרשוב לרחוב ללכת לו ואמר . . . 

 הבחורה לו תפתח ושם הדלת על לדפוק
 לדלת, הלך הבחור הדלת. את הבלונדית

לספר. למשטרה והלך סטירה, קיבל
 לעשות. מה יודעת תל־אביב משטרת אבל

זה. את עושה גם והיא
 מיסדר־זיהוי. עשו ברחוב. סריקה עשו

לבית־המשפט. הובא העליז פרץ
יש הסקרנים, קהל בין האחרונה, בשורה

 אמרו הם זעמו. הם סרסורים. שלושה בו
ב לו יתנו הם פרץ, את ישחררו שאם

 אמר המקצוע,״ את בייש ״הוא שיניים.
 שיעשה פרץ על האמנו ״לא ותיק, רועה
אנ העבודה. למהלך מפריע זה כזה. דבר
 לנו.״ להאמין יפחדו שים

 השופט השבוע אמר פרץ,״ לך, ״תתבייש
ה ,אדוני לי: אמרת הקודמת ״בפעם כרמל,
 חדש פרק־חיים לפתוח רוצה אני שופט,
 כאן. שוב אתה והנה, שלי.׳ לילדה ולחזור
 לך מציע אני בכים, גרוש שתחזיק במקום

 שלך.״ הילדה של התמונה את שתחזיק
 רב־ תובע־המשטרה, התפרץ ושלום,״ ״חס

 הוא אם סכנה! ״זה ואזאנה, עמרם סמל
 בכיס, שלו הילדה של התמונה את יחזיק

 הגרוש.״ במקום אותה להציע עלול הוא
 ״אני רחמים, פרץ ביקש השופט,״ ״אדוני

אנ אם אשם לא אני אותי. לשחרר מבקש
 שאני מה לכל ומאמינים טפשים הם שים

להם.״ מוכר
 ״יש השופט, בו נזף פרץ,״ לך, ״תתבייש

 לגורלה לדאוג צריך ואתה קטנה, ילדה לך
 כאלו.״ בדברים לעסוק במקום

 את פרץ שאל לגורלי?״ ידאג מי ״אבל
השופט.
המשטרה. — מהשבוע החל

התאווה
הקטנה המנורה
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 בסערה אמריקה את שכבשה המנורה
 דופאים ע׳י מומלצת • מיני-אור
 העיניים את מעייפת ואינה מסנוורת אינה • מיני־אור
 מקצוע ולבעלי לפקידים לתלמידים, • מיני-אור

 קיר על ולתליה לכיוון לקפול, ניתנת
 חשמל מינימום צורכת מיני־אור•
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