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 כך בלילה. 11 עד הצהריים, אחרי 4 משעה

 לירות כמה יום כל הביתה מביאה הייתי גם
 באמת אני מה ידעו שלי שההורים מבלי

עושה.
 גם הכרתי בזנות, שעבדתי הזמן ״במשך

 האלו החברים חברים. להן שהיו זונות כמה
שומ וגם אותן, לבקר פעם כל באים היו
 שלי. בחברות קינאתי נורא אני עליהן. רים

 לשמור שיוכל חכר יהיה לי שגם ורציתי
אלי. טוב ושיהיה עלי,

בחו כמה לעבודה אלינו באו אחד ״יום
 שכל כזה אחד שם ראיתי שלהם. לזונות רים

 איחו. וצוחקות אליו, מתחברות היו הזונות
 עכשיו אבל גנב, היה שפעם לי סיפרו הן
בחורה. לו ושאין לא.

הת שלי. החבר יהיה שהוא רציתי ״נורא
 הוא אם אותו ושאלתי איתו, לדבר חלתי
הוא .11 בשעה אותי לקחת לבוא מוכן

 אותי לקח לבדו, בא הוא 11 בשעה הסכים.
הראשונה בפעם הייתי ושם לחדר, אליו
הלילה. כל בחור עם

 הסיפור כל לו אמרתי הלילה ״במשך
 החברה להיות רוצה שאני לו ואמרתי שלי,
 כל שאת לי אמר אבל הסכים, הוא שלו.

 אלי היה הוא לו. לתת צריכה אני הכסף
 אמר אפילו הוא שהסכמתי. עד טוב כך כל
 ואין קשה, כך כל שלי שלהורים שבגלל לי

 אעבוד אני חמישי יום כל אז כסף, להם
הכסף. את להם ואתן

 שמבין כזה גבר לי שהיה נורא ״שמחתי
 יותר לעבוד והתחלתי בבית, שלי המצב את

ביום. לירות 200 עושה והייתי ברצינות,
 כזה חבר לי שיש שראו הבחורות ״כל

 רוצה היתד, לא אחת ואף כבוד, לי נתנו
עו היו הן באמת בהתחלה אתי. להתעסק

צרות״. קצת לי שות
★ ★ ★

דבר משום מפחדים רא
 על מתמרמרים הוותיקים ועי־הזונות ן*

ושודדים, גנבים נמו פושעים המיתון: (

 לרועי־ לעיתים הופכים נתקפחה, שפרנסתם
 המיקצוע בבעלי ומתחרים בעצמם, זונות

הוותיקים: אחד סיפר בעולם. ביותר המגונה
 האלה, והגנבים הפורצים שהם, ״מיום
 לנו יש — שלנו לשטח להכנס התחילו

חתי שהיא חושבת שהיא בחורה כל צרות.
 מאיימת היא תמיד הראש. את מרימה כה

 מישהו בשביל לעבוד תתחיל שהיא עלינו
להז לעשות יכולים אנחנו מה אחר.

 להיות תרצה היא שאם יודעים ״אנחנו
 בגלל לגנוב שהפסיק אחד איזה אצל זונה
 שום לעשות נוכל לא לגנוב, מה יותר שאין
 הרבה להם יש האלו הגנבים אלו דבר.

 צרות, לנו לעשות ירצו הם ואם חברים,
בקלות. זה את לעשות יכולים הם אז

מהזמ אותם מכיר גם אישי באופן ״אני
 הממזרים הם בבית־הסוהר. שישבתי נים

ותת לך אז דבר. משום מפחדים לא האלו
 יושב כזה שאחד מתי מבסוט אני אתם. חיל
 שהוא יודע אני אם שלום. אומר ידי על
כלום.״ לי לעשות מתכונן לא

★ ★ ★
ארס להיות כבוד לא זה

רועי־הזו־ כל פתאום הגייתו מאיפה ף
 למיתון? שלהם הקשר ומהו החדשים? נות |

 בעבר שהיה בשטח, חדש רועה־זונות סיפר
מועד: פורץ

 בשבילי לי. כדאי ארס. להיות ״עברתי
 כמה להסתכן כסף, לעשות חשבון היה זה

לח ואז יתוקן, בארץ שהמצב עד שפחות
שלי. לעסקים זור

 להיות כבוד לא שזה יודע לבדי ״אני
 רצות הזונות מוכרחים. מה, אבל ארס,

 הגשם. אחרי פטריות כמו אלינו ובאות
 — אותן מפתים אנחנו כאילו הסיפורים זה

 אהיה שאני רוצה אחת כל בלוף. הכל
 בשבילי שעובדת הבחורה זו שלה. הארס

 מתחיל שאני עד זה, על משוויצה כך כל
בסוף. צרות לי תעשה עוד שהמשטרה לפחד

 חברים הרבה לי יש ארם, שאני ״מיום
 חברים להיות רוצים הארסים כל חדשים.

 בכלל הם מכולם. שלי בלב צוחק אני שלי.
זבאלה. סתם סחורה, לא

הכנס בחורה, עם לעבוד שהתחלתי ״אני
שהמש עבודה, של חדשות שיטות לה תי

 לא אני צרות. לה לעשות תוכל לא טרה
 חוקית. לא בארץ שהזנות יודע אני טיפש.

 שהבחורה כזה, סידור לי סידרתי מה, אז
 בית־הקפה בעל בבית־קפה. יושבת שלי
 יודע הוא ממני. מפחד והוא אני, מי יודע
 לו יהיה לא יותר צרות יעשה הוא שאם

לו. שאמרתי למה הסכים הוא אז בית־קפה.
בבית־הקפה. יושבת הבחורה אז ״טוב.

שוא מתענינים, קליינטים, לבד שנגשים או
ונוס להם אומרת היא ואז כמה, אותה לים
שלהם. לבתים אתם עת

 פעם וכל טלפון, ישנו בקפה ״חוץ־מזה,
 טלפון, מרים הוא אותה, רוצה שקליינט

 חי אני ככה הביתה. אליו נוסעת היא ואז
 על אפילו מביטה לא והמשטרה בשקט, לי

חוקי.״ באופן הכל עושה היא שלי. הבחורה
 רועה־זונות: שהפך נוסף פושע מספר

 אבל ארס. להיות פעם אף חשבתי לא ״אני
 מה יותר שאין הזד״ המצב בגלל מה,

 הלילה כל עובדים גונבים, וכשכבר לגנוב,
להפסיק. החלטתי ריק, על —

 שאני שיודעת אחת שבחורה מזל לי ״היה
 כך כל היא בשבילי. לעבוד רצתה פירמה
 בדיוק שהסכמתי המוח את לי בלבלה הרבה

לגנוב. שהפסקתי מתי
 האלה החיים שמע, ארם. להיות ״הפכתי

 אני לחיות. אפשר נורא. כך כל לא הם
 לבחורה לא אפילו רע, דבר שום עושה לא

 לעבוד יוצאת לבד היא בשבילי. שעובדת
 עכשיו, הכסף. את לילה כל לי ומביאה

 עובדת היא אז בשוק, זונות יותר שיש
 הלילה ובסוף ביום. גם לפעמים יותר.

 שאני מבסוטית כך כל היא כסף• מביאה
שלה, החברות לפני ומתגאה שלה, הגבר

 שיהיה העיקר ברצון. זה את עושה שהיא
 לגנוב. יותר אלך לא ושאני כסף, הרבה לי

אתפס. שאני עלי מפחדת היא
 לי מטייל היום כל חלם. מבסוט ״אני

באי תוכנית לראות הולך בערב חברים, עם
 כסף הזמן כל ויש יפה, לבוש מקום, זו■

 אפשוט לא אני מבנק: טוב יותר לי בכים.
 אני — הזה המיתון מאז שמע, הרגל. את
מלך!״ כמו חי

 יתר על המיתון השפיע כיצד
 בהמשך כך על ענפי־הפשע!

הבא. בשבוע שתופיע הסידרה,
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