
ה ל ד ק

ש! ד ח

י 3 נ י כ ו ס ל ג  
השחור בדיספנסר

ם ע א ( ו ח ז ז ז י ם מ י נ י כ ס ) ל ם י ש ם ו ש מ ה

'/מ,?* "/?/?/"/ע/ה
8*7 ס -1 י ^ ב 0^0 ס ד 6 מ / < !׳

ם ל ש

/} ס ך ? 1ן ! 6 ־ 0<£י7 ד . מ / ^׳

ר * צ ו י ת מ ו ל פ ד מ ל ח - ל א
ם * ו ס ££ א ס ח 21£ ס £ £ ק *
י * ו פ ו צ מ ר י ס ס ס ל ד פ ח ו י מ

)17 נזטנזוד (המשך
 רציתי שושנה. אל רצתי הבקבוק של צוואר

 ביוד בעל הפרצוף. לתוך אותו לה להכניס
 הצליחה ושושנה היה את לי תפס הקפה
ומס למשטרה הלכה היא המקום. מן לברוח

נגדי. גם עדות רה
ב עבד הוא אז לעבודה. לאלי טילפנתי

 העידה כבר ששושנה לו סיפרתי יהלומים.
 ללכת לו שכדאי לו והסברתי במשטרה נגדו
ה את לשנות עליה להשפיע בשביל אליה

 שלו, החבר אמנון עם לשם הלך הוא עדות.
איך. יודעת לא אני אותה. שיכנעו ושניהם

 עם הלכתי הצהריים אחרי יום באותו
 העדות. את ביטלה והיא למשטרה שושנה

 מאלי, לה שנישבר לי סיפרה היא אבל
בשבילו. לעבוד רוצה איננה ויותר

נרצחה. שושנה — זה אחרי ימים שבוע
★ ★ ★

רצח אדי שאולי חשפתי
 בא קרה, שזה אחרי כבר שכת, יום ן*
 הוא הצהריים. אחרי אלי פתאום אלי ^
 בכל אותי חיפש שהוא לי וסיפר לחדר נכנם

 לא אני עלי. התחמם נורא הוא ואז מקום.
 זו אותי. אנס הוא ואז לו, לתת רציתי
אותי. שאנסו בחיים הראשונה הפעם היתה

 נרגע, הוא בכוח, איתי שכב שאלי אחרי
 הרגשתי נורא. אותי אוהב שהוא לי וסיפר
 זה. מה ידעתי לא אבל משהו לו שקרה

 לי: אמר הוא שושנה? עם מה אותו שאלתי
 אני ויותר אותי, מעניינת לא היא ״יותר

שלה.״ מהעדות דואג לא
 נורא היה הוא אלי. עם יחד יצאתי בערב

 כסף. עלי הוציא הוא הזמן וכל אלי, טוב
 מיני כל לי וקנה לעבוד, לי נתן לא הוא

יפים. בגדים
 גופה שמצאו שמעתי ימים כמה אחרי

 שהבחורה הרגשה לי היתד, בעכו. נערה של
 רצח אלי שאולי חשבתי שושנה. היא הזו

 היא הזו שהנערה גילו שבוע כעבור אותה.
בטו הייתי באמת כבר אז פליגלמן. שושנה

איתה. גמר אלי שזה חה
 הוא אלי. את מחפשת שהמשטרה שמעתי

 אבל לגרמניה, לנסוע מתכונן שהוא לי סיפר
אחד. לאף לספר לי ואסור בסוד, זה

 אלי. את עצרו זה אחרי יומיים או יום
 חקרו אותי. גם עצרו זה אחרי ימים כמה
 כל את ממני ולקחו בעכו, הזמן כל אותי

 והייתי ושושנה, אלי עם לי שהיו התמונות
בגללו. חודש. כמעט עצורה

 שלו. אבא את פגשתי במעצר, היה כשאלי
לר ורוצה אותי אוהב שאלי לי אמר הוא
 רצה הוא עלי, עבד הזה הכייס אותי. אות

המשפט. את אלי בשביל שאשלם
 שהוא לי אמר הוא אלי. את לבקר נסעתי

 הוא מותק איזה ניזכרתי וגם אותי אוהב
 שאגש אמר אלי האחרונים. בימים אלי היה

לעורך־דין. נדאג ושיחד לאמו,
 בלי לבד, בזנות. מחדש לעבוד התחלתי

 לאמא נתתי — שההזחתי גרוש כל חבר.

 לעורך־הדין. הכסף את תיתן שהיא כדי שלו.
חמור. כמו עובדת הייתי
 ממני. צוחקים היו אלי של החברים כל

 אלי שבסוף תראי ״את לי: אמרו תמיד הם
 למה עכשיו, אותך מנצל הוא אותך. יזרוק

 אלי אבל המשפט.״ בשביל כסף מוכרח הוא
 אותי, אוהב הוא כמה לי אומר תמיד היד,

 שהוא אחרי למלכה אותי יעשה הוא ואיך
לו. שהאמנתי בטח אז מהמאסר. ישתחרר

 העבודה מרוב שלי. החיים נמשכו ככה
 הייתי אותו להציל בשביל בזנות שעבדתי
 וחלשה. רזה להיות והפכתי הרבה, מתעלפת

 יצא שאלי רק איכפת. היה לא זה לי אבל
 בחורה אותי לעשות לי הבטיח הוא זכאי.

הגונה.
★ ★ ★

גגעדת י3א - רוצה כשככר
י ל ח  שהוא חשבתי השתחרר, שאלי ^
 אבל לי. הבטיח שהוא מה את יקיים

 אפילו הוא כסף. לו שאתן רק רצה הוא
 שתעבוד ר,גיבנת עליזה עם לדבר התחיל

 לי קנה איתי, להשלים ובשביל בשבילו,
 נתנה שעליזה מהכסף שזה לי ואמר בגדים,

 הזה (העולם ביעל שהתאהב ואחרי לו.
 במשטרה, עליו מסרתי איתו. גמרתי )1631

 שממנו במקום בחזרה, יושב הוא ועכשיו
 בזנות אותי שהעביד מסרתי אותו. הוצאתי

 שאי־אפשר שידע מעניינים. דברים ועוד
אותי. לסדר

 בלילה עובדת הייתי איך חושבת כשאני
 החלטתי לחינם! והכל בשבילו, ברחובות
 והתחלתי סחורה, לא זה יותר שבחורים

 אותי, רוצה כשגבר היום, בנות. עם לצאת
מזה. נגעלת אני

 שיותר יודעת אני שקטה. אני ועכשיו
 שהפסקתי שבועיים כבר ככה. אעבוד לא

זה. את ששווה גבר אין זונה. בתור לעבוד
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