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 תשלומים
נוספים חודשיים

תשלום
במזומן ראשון

מסלול

ל״י 46,368  שווים תשלומים 3
ל״י 11,567 כ״א

ל״י 11,668 תשלומים 4

ל״י 46,368  שווים תשלומים 4
ל״י 7,725 כ״א

ל״י 15,468 תשלומים 5

ל׳׳י 46,368  שווים תשלומים 5
ל״י 5,560 כ״א

ל״י 18,568 תשלומים 6

ל״י 46,368  שווים תשלומים 6
ל״י 3,864 כ״א

ל״י 23,184 תשלומים 7
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 )57 מעמוד (המשך
 על עכשיו מדברים שלנו בתיכון

 לא זה על כתבו דאסט, אנג׳ל׳ס
ל הרבעה חומר זה בעיתון. מזמן
שלוקחים ילדים מכיר אני חיות.

ט׳ בנייה ..נשה״חי

 שם געשנים התו
במיזנון.״ אפילו

 אותם. אכיר לא מעט עוד זה. את
 — שלהם הראש עם יגמרו הם

לתמיד.

 ״הרגשתי
משתגע״ שאגי

 להזריק קוקאין. גם רחתי ך*
 מפחד בכלל אני מפחד. אני • י

 כזאת, הרגשה נותן זה מזריקות
ש חושב אני ורדום. חנוק שאתה

 את שניסה מהבודדים אחד אני
 זה סיני״, ״שיכרון שנקרא מה

 בסיני מגדלים שהברואים הצמוד
 שמעשנים או בתה אותו ושמים
 הכי הסם שזה חושב אני אותו.
הש בין מפריד הוא שקיים. גזעי

 כמה בעצמי ראיתי לגוף. כל
ה עץ. וראו אותו שלקחו חבר׳ה

 כואב שזה לך משדר שלך מוח
ו הולך הגוף אבל בעץ, להתנגש

 עד בעץ ונתקע וחוזר בעץ נתקע
 איזה גם היתד. מתמוטט. שאתה
 ראתה ולא שלקחה 13 בת ילדה

עיוורת. ממש היתה שבועיים.
 שמזריקים בגילי תלמידים על

 על שמעתי יודע. לא כמעט אני
ש כאלה אבל שניים, או אחד

המו יש ומריחים כדורים לוקחים
נים.

 אפילו מהכל. לי נמאס כבר היום
מיו הכי הדבר עם אלי יבואו אם
 לא אותו, לי ויציעו בעולם חד

 קשים. לדיכאונות נכנסתי אקח.
 הסמים בגלל זה אם יודע לא אני
 לכמה הבית את עזבתי לא. או

 ולא לנואייבה ונסעתי חודשים
פת־ לי היתה סם. בשום שם נגעתי

 אותי שנחו ״׳סלם
 עונג׳ עם יושב ואני

 החיים. עד ותושב
לחיות?״ בכלל למה

 שאני כאילו טובה, הרגשה אום
מש שאני הרגשתי ופתאום נקי,
הת כן ואז למות, הולך או תגע

מהמוות. קצת לפחד חלתי
 שעישנתי כזה למצב הגעתי

מש היה לא וזה מבקבוק אפילו
 הגיוני שיקול ועשיתי עלי, פיע

 את־ שלא ושעדיף לי איכפת שלא
 הייתי תמיד סתם. ככה בזבז

 שעברו מי כל את מעודד חבר׳מן,
 שלי החברים כל ופתאום משברים

כו עם לריב התחלתי אותי. עזבו
 לבית־ הלכתי לא סיבה, בלי לם

 אמשיך אם שאפילו הבנתי הספר.
 יותר לי יהיה לא סמים לקחת

טוב.
הפ אבל לי, טוב לא עכשיו גם
ש אלד. כל עם להסתובב סקתי

פת וגיליתי סמים עם מתעסקים
 כי להיות, מי עם אין שכמעט אום

 קורא, לבד, אני אז בפנים. כולם
 אבל עצמי, את ומפתח קצת כותב
 ריקנות, בי אין משועמם. אני
 כך כל שעברתי מרגיש פשוט אני

 הוא השאר שכל בחיים הרבה
שטויות.
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