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שקור צעיר בחור לי הביא אחת פעם
 היה הוא .20 בן אולי אלברט. לו אים

 לבית־קסה, אותי לקח אלי. טוב נורא
 בזה עם חיה שאני טוב שלא לי ואסר

כזה. במיקצוע ועובדת יהודה נסיו זקן

 הבטיח
תן ^ ח ת ה אתי ל

 עוד בא אלברט זמן, כמה חדי
 לקח הלילה. לכל אותי ולקח פעם,

 במום* שלו צריף לו היה אליו. אותי
בעיני. חן ומצא חתיך היה הוא ררה.

 שאני עלי לעבוד התחיל הוא בבוקר
 אמר איתו. ואשאר יהודה את אעזוב
אע לא שאני ורוצה אותי, אוהב שהוא

שית ואפילו זונה, במיקצוע יותר בוד
שנים. כמה אחרי איתי, חתן

 מיני כל עם לשכב אהבתי לא הסכמתי.
 וגם ביום גם ולפעמים מגעילים, זקנים

אלבדט. של בצריף נשארתי בלילה.
אפי דברים. הרבה לי קנה אלברט גם

 שיגיש אמר הוא אירוסין. טבעת לו
להתחתן. לנו שיתן כדי לשופט בקשה

ח׳ ירושלים, במרכז רגיל מחזה השבוע שבת בליל יפו, ו

למכונית נכנסות ללקוחות, ממתינות קטינות יצאניות שתי
מסיבה. ועשה שלו הברים הביא גט הוא

 שאמשיך שכדאי לי אמר כך אחר אבל
 עד כסף שנחסוך כדי קצת, עוד לעבוד

הס אבל לזה, שמחתי לא אני שנתחתן.
אותו. אהבתי כי כמתי,

 וכל אנשים, לי מביא היה אלברט
 אל- בוכה, והייתי לי נמאס שהיה פעם
 נתחתן מעט שעוד לי מספר היה ברט

 מה כל לקנות ונוכל כסף, לנו ויהיה
טוב. ולחיות רוצים שאנחנו

 ביגתייס
עובדת אני ^
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 אל- אבל בשבילו. אעבוד שאני אותי
 הרביצו וכולם שלו לחברים קרא ברט

יותר. בא לא הוא זה אחרי מכות. ליהודה
 כמה איזה זמן. הרבה די עבר בינתיים

 כסף הרבה מוציא אלברט אבל חודשים.
בש נשאר ולא דברים, ימיני וכל לוויסקי

 כל הבטיח. שהוא כמו החתונה ביל
החתו עם מה אותו שואלת הייתי פעם
אח קצת. עוד לי, אומר ה׳־ה הוא אז נה.
 עצמו את עושה היה הוא זמן כמה רי

לי. שאמר מה מכל ששכח
 את ולקחו שוטרים באו זמן כמד. לפני
 בקשר שלחקירה אמרו למשטרה. אלברט
לד לא לי אמר אלברט פריצה. לאיזה

 בבית- ימים הרבה כבר הוא אבל אוג.
על משפט לו שיהיה ואומרים סוהר,

פריצה. לוקח הוא זכות שבאיזה לו ואמר

 כלל בדרך לבד. עובדת אני בינתיים
 ברחוב או ציון קולנוע יד על עובדת אני
ואח כסף הרבה לעשות מקווה אני יפו.

 חושבת לא אני לעבוד. להפסיק זה רי
 סתם הוא ■ממילא כי לאלברט, לחכות
 בין איתי. יתחתן לא הוא עלי. עובד

להתחתן. בשביל צעירה מדי יותר אני כה

 אחד. אף עם קשר רוצה לא אני
 אנשים מיני כל באים לפעמים דווקא,

 לי. וידאגו עלי ישמרו שהם לי ואומרים
 אחד. לאף כסף לתת רוצה לא אני אבל
 שאני כסף, מספיק לי שיהיה רוצה אני

 אולי במיקצוע. לעבוד להפסיק אוכל
 כדי לבית־הספר ללכת אתחיל זה אחרי

חכמה. להיות
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