
 וניסיון ידע שנות 90
ורק אן
 אופניים. בייצור

במל... הולן לא זה
.גדולה חוצפה יש בארץ קטנים ליבואנים . . 

אלי״ ל״ לודדמות מתיימרים הם  ו
עובדות: כמה בעצמך בחן אבל זכותם, אולי זו
 שמאחוריו יצרן על להצביע יכול אתה •

 בייצור ורק אך וניסיון ידע שנות 90
אופניים...) בהרכבת רק (ולא אופניים?!

 שנה מידי לדרכים שמוציא יצרן׳ מכיר אתה •
אופניים!? זוגות מיליון 7

 מירוץ שאלופי יודע אתה •
 הנודע האופניים
 פראנס״ ה״טורדה

״ראלי״?! על רוכבים
 להמלצות זקוק לא (אתה
מאלו) יותר טובות

 ע״י המיוצרים באופניים חלק שכל יודע אתה •
ה חב׳ מפעלי רשת לי אנג אלי- ר
 שלא קפדנית איכות בקורת עובר

לאחרים?! בדומה
 בני לכל דגמים של כזה מבחר למצוא יכול אתה •

 אחריות ושיפורים, שכלולים שפע המשפחה,
א חילוף חלקי ואספקת אמיתית הגבלה?! לל

ק ר ה- קנ ס ם ״ראלי״ אופני מ  יכולי
ת ם להיו פניי שלך. האו

בעולם ביותר הטובים האופניים ■ראלי
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 לביקור איתד, שאבוא לי הציעה

תח היא כך ואחר שעה חצי של
התנגדתי. לא לתל־אביב. אתי זיר

 והיה שלה האח את ״ביקרנו
ליאו הציעה הביקור אחרי נחמד.

 לארוחת־צהריים. אותי להזמין רה
 ארוחת- את שתפסיד אי־אפשר
והז אמרה, בגללי, שלך הצהריים

 בבית־החולים. למיזנון אותי מינה
 לשלם. התעקשה הארוחה אחרי

והל שלה הארנק את כשהוציאה
 בפעם לראות זכיתי לקופה, כה

 ארנק, את והאחרונה הראשונה
 כל רב סבל יותר מאוחר לי שגרם

כד•״
 יוסי חזקה. סטירת־לחי

 סיגריה לעצמו הצית לרגע, עצר
 וחזרתי שזהו, ״חשבתי והמשיך:
ה שלח •שעה אחרי אך לעבודה.

 לחדר כשהגעתי לי. לקרוא מפקד
ליאו את שם לראות נדהמתי שלו
 והחלה הסתובבה היא בוכה. רה

 לי תחזיר שכמותו. ,גנב לצעוק.
 הבנתי לא בכלל שלי.׳ הארנק את
 רוצה. היא ומה מדברת היא מה על
 אותי מאשימה שהיא שקלטתי עד

 ניסיתי שלה. הארנק של בגניבה
 אבל בו. נגעתי שלא לה להסביר

 ידע לא שלי המפקד עזר. לא כלום
 לנו לתת והחליט איתנו עושים מה

 כשראיתי לבד. הראש את לשבור
 וממשיכה משתכנעת, לא שהבחורה

 בגניבה, אותי ולהאשים לצעוק
 אז לי שנראה פיתרון לה הצעתי
צבאית. למישטרה לגשת הגיוני.
 כדאי נגדי תלונות לך יש ,״אם
 אמרתי. למישטרה,׳ אותם שתפני
 להוסיף.׳ מה יותר אין שלי ,מכיוון
לתח הגענו וכד הסכימה ליאורה

בע וכאן הצבאית, המישטרה נת
 מצאנו בתחנה הסיוט. מתחיל צם

 את ששמע שאחרי אחד, שוטר
 ביקש ליאורה שהגישה התלונה

 והבטיח המקום את לעזוב ממנה
 פנה .ואתה,׳ יסודר. שהעניין לה

 השני.׳ לחדר ,גש בקשיחות, אלי
 שאני ידעתי לרגע. חששתי לא
 להוראותיו. וצייתתי מפשע חף

 השוטר ירה בבקשה!׳ ,תתפשט
 .*הר שלו. השנייה הפקודה את

נד תחתונים.׳ כולל הכל, תוריד
המתי.

 וערך שלי הבגדים את לקח ״הוא
 שהארנק כשראה חיפוש. עליהם

 שלי המדים בקפלי מוסתר אינו
חבוב, ,תשמע ואמר: אלי פנה

 תספר שלא עד יוצא לא אתה מכאן
 אז הארנק. את החבאת איפה לי

 יאללה, עכשיו. כבר שתודה מוטב
 הסתפק לא הוא לדבר.׳ תתחיל

 סטירת־לחי לי והכניס בדיבורים,
חזקה.״
 לו היה קשה נבוך. היה דייו
ש המזעזעת החוויה על לדבר
 הוחזק שעות במשך לדבריו. עבר,

 וספג עירום, כשהוא בחדר־החקירה
 הקשיב לא ״הוא ומכות. חבטות

לס יוסי המשיר שאמרתי,״ למה
 לו איכפת היה לא ״בכלל, פר.

 בי. להתעלל המשיך הוא כלום.
 בפה, ניחוח עברתי כן לפני שבוע

הפצ נפתחו המכות מן וכתוצאה
 כשביקשתי לנזול. התחיל ודם עים

 ואמר: צחק הפה את לשטוף סמנו
 הדם את לשתות יכול אתה ,מצידי

 הריצפה על יזל הוא ואם שלך.
משם...׳ אותו ללקק אותך אכריח

 המשפילה החוויה זו ״היתה
 לי וקשה בחיי. שעברתי ביותר

 הזמן כל קרה. באמת שזה להאמין
 חלום חולם שאני הרגשה לי היתד,

 הביתה, להתקשר התחננתי רע.
 אמא לי יש שאאחר. להודיע כדי

 יותר להתרגש לה ואסור חולה,
 מודאגת תהיה שהיא ידעתי מדי.

 כל אבל בזמן. אגיע לא אם מאוד
 אטומות. אוזניים על נפלו בקשותי

 שוב הוא לשמוע זכיתי מה כל
י׳ הארנק את החבאת ,איפה ושוב

ה לי הרשה וחצי שעה ״אחרי
ב ידי את כבל להתלבש, שוטר

 לומר מה לי יש אם שאל אזיקים,
 שתקתי. אותי. עוצר שהוא לפני

 השוטר לומר?! לי היה עוד מה
 לאחר בחדר. אותי והשאיר יצא

)56 בטמוד (המשך
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