
הצופות אחת
הקפה. לפני עומדת בקטטה, מעורבת היתה

 קליינטים, הזמן כל להזמין פסיקי ך*
 אני בתולה. שאת לספר עוז ואחר־כך } (

 עליך.״ עברה כבר תל־אביב שחצי יודעת
מ״סיסי״. הפולניה ללאה מ״תנובה״ לאד, צעקה

 את בתולה. לא שאני תגידי שלא ״את
 לכל נותנת את מלוכלכת. פרוצה בעצמך

 לירות. 10 בשביל אצלכם, לשתות שבא אחד
 מ״סיסי״. לאה השיבה עלי?״ מדברת עוד את

שלא ״תנובה״, של לאה התחממה. האווירה

השכנות המארחות ותקנו הגרו מן קפצו ״תנובה״ שר המארחות
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ב טיפסה אליה, ידברו שככה לסבול יכלה

 ל־ תנובר. בין המפרידה הגדר על מהירות
לה והתחילה השניה לאה על קפצה סיסי,
 להתחמק, הצליחה מסיסי לאה אותה. כות

לעברה. כיסא וזרקה לבית־שימוש ברחה
 נכנסו בהצגה, שחזו סיסי, של המארחות

 מהמקום המתקיפה על התנפלו הן לפעולה.
 הגיבו תנובה של הבאר נערות המתחרה.
המותקפת. ללאה לעזור חשו הן במהירות.

 יכלו לא ויחיאל, צבי המוסדות, שני בעלי
ו כיסאות שהשליכו הבנות על להתגבר

 ורצתה התפרצה תנובה וכשלאה שולחנות.
 סיסי, של חלונות־הראווה כל את לשבור
המשטרה• הגיעה

המת הבנות בין להפריד ניסו השוטרים
ו השוטר על התנפלה מהן אחת קוטטות.

 המשטרה חולצתו. כפתורי את מעליו קרעה
 לניידת אותן הכניסה עליהן, לגבור הצליחה
הנסי זמן כל משך למעצר. אותן והובילה

 ולקלל לריב הנערות הפסיקו לא בניידת עה
 הן לתחנת־המשטרה, משד,ובאו זו. את זו

 אבל במקום. סולחה ועשו במיקצת נרגעו
 הואשמו הן אותן. לשחרר רצו לא השוטרים
 רק ושוחררו ציבורי במקום סדר בהפרעת
המקומות. בעלי בהתערבות בבוקר, למחרת

טוב:״ ?ף ״יהיה★ ★ ★
בתי־קפה הם תנובה, וגם ״סיסי" ם ץ

 הנראים לזה, זה הסמוכים ^תל־אביביים,
הקו בשניהם תל־אביבי. קפה בית ככל
אפ בה רגילה, מסעדה היא התחתונה מה
שאח־מת. לשחק וגם סלט־ירקות לאכול שר

שו היא המקומות בשני העליונה הקומה
 הפרנסה עיקר ועליו באר, זהו לגמרי. נה
ה נערות, מועסקות בהם ותנובה. סיסי של

כמארחות. עובדות
 אדומים וילונות ישנם הבאר חלונות על

 בפנים. הנעשה כל את שמסתירים כבדים,
 קלוש אור ומפיצות דולקות אדומות מנורות
 לפינות־פינות, מחולק בפנים והמקום ביותר.

המארחת. עם להתבודד האורח יוכל שבהן
 הן אחוזי־שתיה. על עובדות המארחות

ש כמה עבורן יזמין שהלקוח מעוניינות
דמיונו. את לגרות כדי הכל ועושות יותר,
 מסעיר, לערב ומקווה מתפתה הוא אם

 לירות 15—10 מחירו משקה. לה קונה הוא
 בסך־ מכיל הוא הלקוח. לטיב בהתאם —

יין. קצת עם תה הכל
יור העליונה, בקומה חלשה כשהעבודה

הראשונה. לקומה הבנות דות
הן כבסיס. להן משמשת הצנועה ך.מסעדד,

מזמי ואף למטיילים, וקורצות שם יושבות
 שלי. מותק אלי, ״בוא פנימה: אותם נות

טוב.״ לך יהיה כוסית? לשתות רוצה אתר,
 ליחס זוכה פנימה, ונכנס המתפתה גבר
ב עולים כשהם מיד המארחת. מצד מיוחד

 מתחככת המארחת השניה, לקומה מדרגות
מב היא זו בהזדמנות וברורה. גסה בצורה
 הקליינט קוקטייל. עבורה יזמין שהוא קשת

צר לנשיקה זוכה מזמין, כלל בדרך הנלהב,
חמה. פתית

 שעבר צעיר, גבר השבוע כך על סיפר
 שם. עברתי ״במיקרה הקפה: מבתי אחד ליד

 מי ידעתי לא לי. קוראת אחת בחורה ראיתי
 אותי הזמינה מיד היא ניגשתי. אבל היא,

 היה לא עליתי. משהו. איתר, לשתות למעלה
הת היא כשהתיישבנו מיד להפסיד. מה לי

משקה. שאזמין וביקשה אותי ללטף חילה
ש אחרת, לפינה לעבור לי הציעה ״היא

כשהתיישבנו, שם, עברנו. חשובה. יותר היא

 חד־משמ־ לגמרי ליטופים עם התחילה היא
 לי. לעלות צריך זה כמה אותה שאלתי עיים.
 חמישים לי תעלה ששעה לי הסבירה היא

 אז הלילה, כל רוצה אני אם אבל לירות.
 שנלך. הצעתי לירות. 200 מיוחד. מחיר זה

מוק עוד שעכשיו לי הסבירה היא לשעה.
לבלות. נוכל קצת, שנשתה שאחרי דם.

 עוד הזמנתי הבאות השעות שלוש במשך
 השפיע. לא זה ועליה השתכרתי אני ועוד.
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בחצר״: למטה, ה5״

 לא זה צדקתי, שלה. מהמשקה ?}מתי ן/*
ש להודות התביישתי אלכוהול. היה

 מן החשבין את ביקשתי ממני. צחקה היא
והמא לירות! 280 לשלם נאלצתי המלצר.

אחר. גבר ליד לשבת עברה רחת
המאר אחת סיפרה עצמו המקום על
ב־ עובדת שאני שנים כסה ״כבר : חות

—

היום שדה״הקוב-לאוו ן
 לבן. ואוכלים נחמדים זקנים כמה יושבים שם חביבות דות 1
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 הלילה רדת עם רק בשמש. משתזפים השניה הקומה במרפסת
 (קו המריבה גדר צידי כשמשני האמיתית, הפעילות מתחילה
יותר. טובה יותר, צנועה מהן מי המארחות מתווכחות מרוסק)

 סובר״ כלל בדרך היא הפרנסה הזה. מקצוע
 כסף. הרבה ומוציאים לכאן באים קליינטים
 איך יודעת שמארחת הוא האמיתי המקצוע
דבר. מזה לו שייצא מבלי מר,קליינט להוציא

מבז התיירים. זה טובים הכי ״הקליינטים
מסד אם סקנדל עושים ולא — הרבה בזים
שנכנ תמימים חבר׳ה סתם וגם אותם. רים
מזה. משהו להם שיהיה וחושבים סים׳

 הזאת לעבודה נכנסו האחרון בזמן ״אבל
לע מוכנות הן בזנות. פעם שעבדו בחורות

 קובעות היו יותר. להרוויח בשביל הכל שות
 העבודה. אחרי איתם ומבלות לקוחות עם

נו פשוט אלה אבל שלהם. עסק זה מילא,
 קרה בערך שבועות שלושה לפני רק ראות:
 לקוח, עם שתתה המארחות שאחת מיקרה

 למטה. פה לבית־מלון. לא איתו. ירדה ומיד
 שלו. חברים תשעה עוד היו במקום בחצר!

 גועל ברירה. לה היתר, לא דרשו. הם גם
בושה. פשוט אצלנו, נהיה מקום איזה נפש

ש יותר, צנועות בחורות פה שיש ״מזל
 רק ובסוף אותם, מחששות אנשים, מזמינות
אחר.״ דבר ושום איתם, שותות

בין ההדדית דמריטת־השןןרות כד
 בכל תהיה מתנובה ללאה מסיסי לאד, 1\

 אחת: חיובית תוצאה זאת
 מסעדה על־יד יעברו צעירים בחורים אם

 או דגים מאכלי מיני כל כתוב עליה צנועה,
תע צעירה וגברת הדרן, של טרי מי׳ן שתו
 צמאים, הם אם בהתעניינות ותשאל שם מוד

מל זוהי שאולי מעכשיו שידעו — במיקרה
 שייזהרו! לשוטים. כודת
שם. להם מצפה מה שיידעו לפחות, או,


