
 ההערכה במלוא מעמדות. גס יש עצמם האופנועים בין זוכים
 למהירות. גם חשיבות יש אולם הכבדים, האופנועים זוכים בני־ נד

.8̂.1ד¥\ 750 הונדה ,175 הונדה לשמאל: מימין בתמונה ׳דרכה.
 רבות צעירותמעריצות שלוש

ה אל נמשכות
___במושב הישיבה תענוג באופנוע. המאופיינת הרפתקנות

 אופנועים על רוכבים שלי האחים ״כל
 מיוחדות. בעיות שום לי אין אני. וגם

 החבר את לגברים. רק לא זה אופנוע
 מסתדרים.״ ואנחנו מאחור לוקחת אני

ו לאישור, ראשו את מניד קוטי, החבר,
 שרה של הנהיגה על סומך ״אני קובע:

!״אחוז 100ב־
בי והמפורסם הידוע כוכבים. גם יש
 ״ניקל״. המכונה מעברי אריה הוא ניהם
 בשל לפניו יצא 32ה־ בן ניקל של שמו

 ״התחלתי האופנוע. על המבריקים ביצועיו
 היו עכשיו ״עד סיפר. ,״16 בגיל לרכב

)40 בעמוד (המשך

 תופעות התפתחו לאופנועים מסביב
 ל־ באים רבים צעירים נוספות. לוואי

 הממונעות בחיות להביט כדי בית־הקפה
 נמשכות רבות צעירות גם גלגלים. שני על
 הצעירים בדמיון הקשורה ההרפתקנות אל
ה על הישיבה תענוג באופנוע. השאר בין

 את החורש האופנוע של האחורי מושב
ה האופנוענית אולם להן. קוסם הכביש

 היא בחבורה היום עד היחידה אמיתית
 הונדה אופנוע על הרוכבת בניטה, שרה
 של ממישפחה באה ״אני סנדק. 400

ה ,25ה־ בת שרה, סיפרה אופנוענים,״
רופא־שיניים. אצל כאסיסטנטית עובדת

 עס החליק אריאל אילן
קרסול. ושבר האופנוע

חוויות. מספר ה״ג׳ינג׳י״

 וגם עצות להחליף כדי אחרים אופנוענים
מיני בכל להיפגש התחילו ככה לטיולים. :את

 בבית־ שנפגשנו אופנוענים כמה היינו תחלה
 פוגשים שהיינו פעם כל מלכי־ישראל. בכיכר

 שלישי בימי לבוא אותו מזמינים היינו חדש ו
 כבר המקום היום וגדלה. החבורה הלכה ככה

מגיע עצמו את שמכבד אופנוען וכל דבר, ם

 הגיע ה,
 היאמהה
לטיוליו.

ה־ על שלווה תופסת אמירה
 ל־ שמגיעות הצעירות אופנוע. ■■ ■414 ^11 ■14

פחד. כל ללא האופנועים על טרמפ תופסות בית־הקפה

 האום- של מיוחד הווי גם התפתח הזמן ;שך
 לכל שלנו. והחוויות שלנו הסיפורים לנו יש

 מפני ,תרנגול' קוראים לי שלו. הכינוי גם ש
תרנגול.״ המכונה ,350 8.3^ אופנוע על י

האופ היא ,25ה־ בת בניטה, שרההאופנועית
ה את בחבורה. היחידה נוענית

האופנוע. של האחורי המושב על מרכיבה היא קוטי, חבר,
ג 1■ ד




