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£ £ ה חגרטרמב £ ל כ 0 ל 1■
)31 מעמוד (המשך

מ דווקא להתקפה ציפה שלא האביר,
 לרגע ישע. בחוסר סביבו הביט זו, זווית
 מישקלו. שיווי את שאיבד לי היה נדמה

 מאומן ללוחם כיאות התאושש, מייד אך
 תעודת- הוציא הוא במארב־פתע. הניתקל

ש ״בחיי :ראש בכובד לי הסביר זהות,
 הנה, נשוי. אני אבל איתך. מתחתן הייתי

 את לעברי והושיט לראות.״ יכולה את
שלו. תעודת־הזהות

 אותו ושילחתי בקפדנות, אותה בחנתי
דרור.

 שני תיירים. עם היתד, הבאה ההיתקלות
 רואה ״אתה לקראתי. קרבו וצעירה גברים

 רעהו את אחד שאל רואה?״ שאני מה
נדהמת. באנגלית

 עיני.״ למראה להאמין יכול לא ״אני
 קרה? ״מה עלי. התנפלו כלה?״ ״את

 עזב למה ברח? החתן לבד? את למה
?״ אותך

 אותי, עזב לא הוא לא, כלה. אני ״כן,
 אותו.״ עזבתי אני

?״ ״למד,
שי שהוא לי נודע האחרון ברגע ״כי

 מיליונר!״ לא בכלל הוא אותי. קר
 מיליונר?״ רוצה ״את

 לי?״ מגיע לא לא? למה ״בטח,
 יצאת אז יפהפייה. את !בטח ״בטח,

 אחר?״ חתן לחפש לרחוב
 לחופה. מתחת אני איך שייראה ״נכון.
 הכל. הסכימו ביותר, הגיוני ?״ לא הגיוני,

 למוסיקה מורה סיגל, צ׳ארלם בן־שיחי,
 כרטים־ביקור: לי הושיט מדרום־אפריקה,

 אלא אחד, לא בשבילך לי יש ״שמעי,
 ישמחו הם אמיתיים. מיליונרים. שישה
 אני אבל נשוי. בעצמי אני אותך! לקחת
 אלי תכתבי רק מיליונר. חתן לך אשיג

 יותר תצטרכי ולא הזאת, הכתובת לפי
 !״.חתן לחפש

?״ ״הבטחה
!״סיגל צ׳ארלס של כבוד ״דיברת

 מין שיעורי
לכלה ^
 על ספסל על לנוח תיישכוגי

 מה כל בקריאת שקעתי המידרכה. 1 1
 עוברי־אורח המין. על לדעת דצית שתמיד

בשתי והמשיכו הביטו, נעצרו, נדהמים,
 קרוב התקרב אחד זקן מופלאה. קה

ה לתוך חוטמו את הכניס כמעט קרוב,
בו. נפשו עוד כל נם מבטי, כשהרמתי ספר.

 התיישבו זאטוטים ושני צעירה אמא
 לאפרוחיה מסבירה החלה והאמא לידי,

 המרות: החיים עובדות את
כלה.״ ״זאת
 כלה?״ באמת היא ״מה,

 רואים?״ לא ״אתם
 החתן?״ איפה ״אז

 אלי: פנתה האמא
 כלה?״ באמת את לי, ״תסלחי

 בחביבות. חייכתי ״כן,״
 כאן?״ עושה את מה ״אז

 המין.״ על קצת ״לומדת
 את למה אבל מאוד. יפה צריך. ״כך

החתן?״ עם לא
 כל- והבגדים החופה, עד זמן לי ״נשאר

 קצת שרציתי בעיני, מוצאים־חן כך
 רווקות.״ של אחרון בטיול מהם ליהנות

 כל־כך לא ד,אמא, עונה י נחמד,״ ״רעיון
זה. את לאכול איך בטוחה

חבו אותי הקיפה רוול לקפה בכניסה
 ראו שלא עליזים, וצעירות צעירים רת

 חתן. ללא בכלה הטראגי הצד את כלל
ל במהירות הפכו המילוליות הצעותיהם

 לתוך נמלטתי בי נפשי עוד וכל מעשיות,
 הצעיר הדור של הרספקט חוסר אה, הקפה.
הנישואין. למוסד

 לחמש שעה רבע תוך זכיתי בקפה,
עצ שהציג נחמד צעיר נישואין. הצעות

 מאחורי, שולחן ־שישב לוינגר, כאפי מו
 קירב שאיתו, החתיכות שתי את נטש
 חדרו כחולות עיניים לשלי. כיסאו את

התחיל. והפלירט לעיני,
נס עוד איתי. ובואי כולם את ״תעזבי

 תרצי.״ אם לחופה, פיק
 ?״ להציע לך יש ״מה
רוצה.״ שאת ״מה

 מאיתנו ביקש אלינו, ניגש הקפה מנהל
 מפריעים אתם למעלה. לשבת ״לעבור

לעבודה.״
הני בהצעת המשכנו למעלה, עברנו

הת סמוך בשולחן צעיר העליזה. שואין
 וינר. שמי עורך־דין. ״אני בשיחתנו: ערב
 את — בהבטחתו יעמוד לא הוא אם

 הבטחת הפרת על אותו לתבוע יכולה
נישואין.״
מאושרים. נישואין לחיי טובה התחלה

שראלי (1 "1 ¥1 א הי ם הו ה  רו־ אבר
1 ". נאי | ^ 11 ה מ בי ה ״ ם מ  :בתצלו
ת בזמן רו חז מ אבי עם להצגה ה מ ה

ת לא ד א טלוויזיוני. ג׳ודי תפקי ה

! ! ■ ה


