
עצמה? את הקריבה למענו אשו זאיש

ה בחרה מן אליו, לשלוח כדי זו בתמונ  בכלא שישב בז
 אותך.״ אשכח לא אני לעולם. אהובי אלי ״אל תבה:

הכלא. בבית שוב לשבת בולקין אלי חזר — אותה סכח
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 היינו שושנה. על גם התעצבנתי נורא אני
 עובדות היינו לפעמים טובות. ידידות דווקא

 שלא השניה על אחת ושומרות בזנות, יחד
ניידת. אותנו תתפוס
 מנסה שלי חברה איך אותי הרגיז נורא
 מהקפה ברחתי רתחתי. הבחור. את לי לגנוב
 לתפוס והצליח אחרי, רץ אלי כעס. מלאת
 חברים. לא שהם אותי ולשכנע אותי

שיקר. הוא אבל
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לעבוד״ התחילה ״שושנה
 עזב בכל־זאת הוא ימ׳ים כמה אחרי י *■;
חב עם שיצאתי היה שלו התרוץ אותי. ^
 בכלל. נכון היה לא וזה שלו. רים

ואפילו שושנה, עם לצאת התחיל הוא
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ה צן,  כבחורה פרלה את מראה למסה בתמונ
ליצאנית. שהפכה לפני ושקטה סולידית

״ ״ : ו א נ ה ת מ ! ו
 שחורים, שמש משקפי מרכיבה (במרכז),

בכתבה. המוזכרת רות, ידידתה שמאל כשבצד

 אמו עם יחד פרלה עומדת אלי, כלוא בו בג׳למיבית-הסוהו בנתח
 לאחר ספורות דקות שס צולמו השלושה ואביו.

והשתחרר. זכאי, בולקין אלי יצא העירעור אחרי אך מאסר־פולס, לו פסקו שהשופטים

 לי שנתן המתנות כל את לקחת חבר שלח
וד,מזכרות. והתמונות
 ועכשיו בשבילו, לעבוד התחילה ושושנה

כספים. לו מביאה הייתה היא
 אתפוס שאם לכולם אמרתי אותי. שיגע זה
אותה. אכה אני אותה

 אחד בחור עם הלכתי אחרי־כן ימים כמה
 כך כל עבדתי לא כבר אז ירון. לקולנוע

 את לתת מי בשביל לי היה לא בזנות. חזק
 עם אלי עמדו הכרטיסים קופת ליד הכסף.

פליגלמן. שושנה
 סטירה. לה ונתתי שושנה אל ניגשתי

 שנכנסנו אחרי אלי. את לעזוב לה אמרתי
 והסתלק, פחד איתו שהייתי הבחור לסרט
 ואלי לסרט נכנסתי שושנה. גם הלכה ׳ואיתר

על־ידי. התיישב
לצאת התחיל אבל שושנה עם המשיך אלי

ש לי סיפר אחד ויום לפעמים. איתי גם
מ להיות רוצה ושהוא משושנה, לו נמאס
שלי. החבר חדש

 היינו ורק רציני, לא שהוא הבנתי אבל
 לו נותנת הייתי לא ביחד. לבלות יוצאים

כסף.
 שהוא לי וסיפר אלי בא ימים כמה אחרי

 את לד, וניפח מכות, לה נתן שושנה, עם רב
 תלף שהיא מפחד שהוא לי סיפר הוא העין.

 הלכתי עליו. ריחמתי עדות. עליו ותמסור
 שלא ממנה לבקש בשביל שושנה את לחפש
 בבית־קפה. אותה פגשתי במשטרה. עליו תעיד
 אלי, על עדות מסרה שכבר לי אמרה היא

ו אותה היכר, ושהוא רווחיה על חי שהוא
 נורא. עליה התרגזתי העין. את לה ניפח

 ה־ ועם אותו, שברתי מיץ, בקבוק לקחתי
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