
 בית־ מדלת לבדו יוצא היה בוקר מדי
 גן־העצמאות אל פעמיו את שם המלון,
 כלעומת וחוזר צרכיו, את עושה הסמוך,

 עובדי אותו, מלטפים היו התיירים שבא.
 היום עד בשמו. קוראים היו בית־המלון

האחרון. החמישי
 כרגיל הבוקסר הלך חמישי יום באותו

ה שרשרת־המתכת כאשר לגן־העצמאות,
חזר. לא הוא לצווארו. כפולה

 האבל שורר מאז שלי.״ ככן ״כמו
 האבל אין מקום בשום אך שרתון. בבית
 שלייד בבוטיק־הבגדים מאשר יותר כבד

 היא בני, בוטיק בעלת כי המלון. טרקלין
הכלב. בעלת
ה אייכנר רחל אין הכלב, שנעלם מאז

 היא בנפשה• מנוחה מוצאת שחרחורת
בן תינוק כשהיה הלבן הבוקסר את קיבלה

הכוקסר
״בן־אדם כמו — !

 השקעתי לא שלי בבן ״אפילו שבועיים.
 היא בכלב,״ כמו מאמצים הרבה כל־כך

ל איתו הלכתי חולה• היה ״הוא מתוודה.
 אוזניו. את חתכנו זריקות. לו נתנו רופא,

 הוא במיטה. איתי ישן היה קטן, כשהיה
בן־אדם.״ כמו איתי דיבר
 הצומח. בבוקסר•) להחזיק היה קל לא
 הריפוד, את קרע השטיחים, את אכל הוא

ל של לנזקים גרם בווילונות, שמות עשה
הנז שגדלו ככל אך לירות. מאלף מעלה
 היה היעלמו אליו. האהבה גדלה כן קים,
קשה. מכה

 בפרשה המוזר כארץ. היחידי הכלכ
 יכול הגנב אין הכלב, נגנב אכן שאם הוא

 מייוחד הוא זה כלב כי מגניבתו. ליהנות
 ברחוב, עימו שיתהלך מי בארץ. מסוגר
 יהיה בו, להחזיק כדי מייד. עצמו את יגלה
 ועוברים־ שכנים מעיני להסתירו צורך

ושבים.
ב מודעה שמה המודאגת בעלת־הכלב

 חדשה בתופעה נתקלה היא כך עיתונים.
למוד העונים המופרעים ציבור בארץ:

 ובצד הטלפון׳ צילצל פעמים כמה עות.
 אנקות אלא נשמעו לא הקו של השני

 הבטיח אחד אלמוגי סוטי-מין. של ואנחות
 כסף. רוצה לא ״אני אבל הכלב, את להביא

 שאני כמו הצורות, בכל אותך. רוצה אני
רוצה.״

 דיבר כחייל, עצמו את זיהה אחר אלמוני
 להביא הבטיח והגיונית, מנומסת בצורה

 דבר. ממנו נשמע לא ומאז — הכלב את
 של שמו מהו רק להיוודע רצה כי ייתכן
הכלב.

 הכלב את ינטוש שהגנב תיקווה מתוך
 תשומת־לב, מעורר שהוא לו כשיתברר

 שימצא למי פרם בעלת־הבוטיק הבטיחה
אותו. ויחזיר
ה של לשובו המחכה היחידה היא אין

 וחצי, שנה בת בוקסרית גם מחכה בוקסר.
 שיינר זאב שרופא־החיות לבנה, היא גם

 — הנעלם הבוקסר עם לזווגה לה הבטיח
בארץ. סוג מאותו היחידי הכלב־הזכר

 מן למנוע כדי כאן, ניתן אינו שמו *)
 של הטלפון מיספר בו. להשתמש הגנב
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נו ביבליוגראפי חומר ערימת ס
המצוי. הסטודנט ראש על חתת
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תל־אביב נווה־אביביס,

 רבינוביץ את בכנסת מעירים כך ,•
שנרדם.

 ,8 נחלת־צבי רח׳ כהן, סמי
פחח־תיקווה

 של מחשבותיו לקריאת מכשיר •
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 לפני רגע דוש, של ישראלי׳ק 9
למצרים. והגידי המיתלה מסירת
בני־ברק ,14 עזרא רח׳ שוורץ, יוסך

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך בי. קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגיר

ת״א ,50344 טל• : סוב ע״י להזמנות

1977 הזה העולם


