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ם משקיפה בתאילנד, בעלה את שהשאירה החלו־ אל יוצאים התאילנדית, הקומונה בני את לראות בתל־אביב לחלון. מבעד בגעגועי

הגע האידח־יס 70
י רתד־אביב ו  נ

 בבתי־המלון לעבוד
 חעיו בלב והקימו

ססגונית מושבה
״ ת חש ווו ו ם ח

 לשוח או חוף־חים על לטייל לשתות,
בציחקוק. ונענים בפארק,

 חבריהם ושאר טו־אי סום־בון, צ׳י־יוס,
ה מן כלל .מתרגשים אינם התאילנדים,

 ברחוב מחוללים שהם השקטה, מהומה
 70 של לקבוצה משתייכים הם גורדו!.
 לתקופה לארץ באחרונה שהגיעו אנשים,

 אורחי את לשרת כדי שנים, שלוש של
הירקון. שברחוב מלונות־הפאר

 ואת אשתו את השאיר למשל, צ׳י-יוס,
 ״כדי לארץ־הקודש ובא בתאילנד ילדיו

 אפשר שבישראל שמעתי כסף, לעשות
 במיקצועו, אופה הוא כסף.״ הרבה לעשות
 בארצו בתל־אביב. דיפלומט במלון ׳ועובד

 ולדעתו: בחודש לירות 5000 מרוויח הוא
לי נותנים טוב, משלמים לא ״הישראלים

ח ת ח ו ס7מ ח נ ת1ו

 כי מספרת המפורסמת בדיחה ך*
 וקטנות, מלוכסנות הסינים של עיניה * י

 החלון בעד בבוקר מציצים הם כאשר ׳כי
 ברחובות, משוטטים סינים מיליוני ורואים

וקור־ בתדהמה עיניהם את מצמצמים הם

 התאילנדיות שביןהשובבהני
שכבר או־סה, היא

ת בארץ מלתחח קנתח  כקיבוצניקית. ונראי
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פרי־שה בודהא. של תמונתו שעליה השרשרת, אח ידיו כפות בין

ת. חדרו את קישט הוא טוב. הכי בחדר אשתו עם מתגורר מונו  בת
ת את תלה מיטתו ליד  את משמאל). (למעלה תאילנד מלך תמונ

ת מחוסר הקיר על תולה הוא הבגדים בדירה. מתאימים ארונו

 הרבה כמה סינים, הרבה ״במה אים:
״ סינים י

 קטן בקנה־מידה כי אם דומה, הופעה
 בת׳ל-אביב. האחרון בזמן התרחשה יותר,
 גורדון, ברחוב המטיילים האורח, עוברי

ומשפ 12ו־ 10 מספר הבתים ליד נעצרים
מהמיר־ שכן, בחוסר־אטונה, עיניהם שפים

 זוגות שבעים בחזרה אליהם נשקפות פסות
מחייכות. מלוכסנות עיניים

 בעלי אל פונים המשתאים הישראלים
 כמו: בשאלות המלוכסנות העיניים

 או ?״ מסין או מיפן אתם ״תגידו,
 לנערות מציעים שבחבורה שהגברברים
איהם לבוא צהובות־העור האכסוטיות

 הרווחתי?״ מה אז לירות, 5000 כאן גם
 לקנות אפשר מספר, הוא כך בתאילנד,

 20ב־ בשר וקילו לירות, בחמש אורז קילו
 אני :אז שלוש, פי זה כאן אבל לירות.

מדי." יקר זה בשר, כאן קונה לא
מח הנאמן התאילנדי שולח חודש כל
הוא בחו״ל. למישפחתו ממשכורתו צית


