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 החושך. עד היינו ככה ידעתי. לא
 הבאתי אני נסעה. היא אחר־כך

נסעה. היא עכשיו טכסי, לה
לי בשביל לבוא הבטיחה היא

 בוילר, עשיתי הגענו, אצלי. שון
ישב קצת. חמים מים צריכה אשה

חשב פה״. תבוא מחר ? פוגש אתה
ברוטא זה בשבילי. לא שזה תי

 מה בשביל בשבילי. לא זה לית,
 לי יש גרשתי, אני צריך? אני
 אשהז זאתי צריך ואני טוב, הכל

 חי, אשה צריך אני מה? בשביל
בשבילי. לא זה חי, לא זה

 ?״ את מי דברי, ״שרה :אומר אני
 :הראשונה המילה להתחיל היא
 הלכנו !״קדושה אני ? אני ״מי
לירות, 150 שילמתי לסרט. יחד

 אמרתי, אני בן־אדם, פרא נותנת,
 לא אשה זה השכלה, בלי אשה זה

 בשביל סכסי. לא אשה זה פדנטי.
יו אני לבשל? אשה? צריך אני מה
שי ספונג׳ה, יודע אני לבשל. דע

 אני הבל כביסה, לבד. לנקות רותים
 יפה, לבוש ? אני מי רואה את יודע.

 יפה, חולצה ככה לבן, מיכנסיים
יוסף. בריא

שרה, ״תראי ודיברנו, ישבנו
? אתך הולך אני למה יודע את

אורן סניגור
שדכנית בעזרת הכרה

 יוסף שלי, טלפון מיספר לה נתתי
 הוא בית, לו יש יוסף הכל. מספר
 בונה הוא אומר יוסף קיר. שובר
 יוסף זהב. ידיים לו יש יוסף מיטה.
יל בלי אשה רוצה יוסף י-גרוש,

 אצלי. להיות יכול לא ילד דים.
 ילד אף אני ילד, שלי גדלתי למה
בדם. אצלי ככה מקבל. לא

 לא שרה !ירוק אור שמה עברנו
לא שרה ביד, אמרתי אני זזה.

ב ״רק אומרת: היא ביד, אותה
אוהבת״. לא ברחוב פארק,

 שני עם לים. הלכנו שניה בפעם
 שמה איפה הולכת שרה ארנקים,
 אני זמן, הרבה בגדים, יורדים

 שרה בים. להיות יכול הייתי כבר
 הרגליים, על חדשות נעליים לה יש

בגד חדשה, כובע ככה, הולכת היא
סיפ היא חדש. שחור, מבריק, ים
אחר־ הזה. הבגד־ים על קודם רה

 הביתה, בוא ״יוסף, אמרה: כך
 נסענו שמש״. לסבול יכול לא אני

 היא חושב אני מכיכר־מושבות.
 אצלי כבר בבית. אצלה מזמינה

 שלה. תור עכשיו פעמיים, היתד,
 הסלים עם הולכת היא לא? אבל

מ הביתה, בא פתח־תקווה. לטכסי
 בלי היא לי, עוזרת היא דברים,

 מתרחץ״ הולד אני ״יוסף שאלות:
בגד להוריד היא מתרחץ״. ״לכי

 תחתונים שרה אותו, רוחצת ים,
אצ שחור תמיד גם, נפלו שחורים

 שמה היא נפלו. שחור תחתונים לה,
 הבגד־ים, עם כביסה משהו עושה

 בשביל שמאל לצד הפכתי אני
 אני בדלי. פעם עוד ואני חול. הכל
ה על אותו ותליתי מתבייש. לא

 תליתי, שלה תחתונים והזה שמש,
אחרים. תחתונים לה יש

 יכולה את אומר אני לה, חם
 להוריד היא השימלה, את להוריד

הכל לגמרי, ערומה שרה לשימלה.

 זה מה יודע לא בחיים, בתולות
 בתולה, זקנה יודע הייתי הבדל.
 מה ! ? לבית אותה קיבל הייתי

אני בראש. להם יש סקלורזה ? אני

 אני לי, חם יוסף, ״לא אותה, אל
 אומרת מתרחצת, שמה מזיע״.

מוק וסת לי יש ״צמר־גפן, :ככה
את !״שרה :לה אומר אני דם״.

 כל הפסידה ,;היא
 לה •היה לא הת"ם.

אני״ כמו גבר

 שלך, הרגליים את תקחי מה, יודעת
 שרה, אלי? וסת עם באה את מה
 מספיק. הנקבות, כל כמו עובדת את
 עושים לא אצלי גרוש, איש אני

 נתתי אותה, לגרש רציתי קונצים.״
צמר־גפן. לה

 הווסת עם באה היא פיתאום מה
מח בעברית, אומרים מה ? שלה
 עכשיו ככה, את שבוע ״לפני זור,
 בן לי ״יש וסת?״: עם באה את
 אני אומרת. היא בלונדון״, 20 בן

 לובשת את השניה ״שרה, :אומר
 אני המקום!״ על מהבית, ויוצאת

 שלך. דברים קחי !״שרה :אומר
 שרד, !״עלי לעבוד אותך לומד אני

 שלחתי, אני איפה לעזאזל. הלכה
 היא !״לכי ״לגהה הלכה. היא שמה
 דלת שברה היא שלה. קריזה עשה

 היידה משיגענע. זאתי אז מהרדיו,
 את ״מה באה. שרה בדלת. דופקת

ארנק... לי מספר היא ?״ רוצה
 היא בגלל ביננו המריבה כל
קי אני אותי! שיקרה בן! אמרה
 ראיתי. אני כמו לאשה אותה בלתי

 זה לי, יש תוספת! בן עם לא
בשבילי. עוול

 מה כותונת־לילה. עם באה היא
 ככה למיטה. אשד, ? אצלי באה היא
 לא בשר, בשביל בעיר קונה פרה

 שלה. העור על להסתכל בשביל
 יושן, לא שנה חצי אני עלי, עבדו
 אני שלי. לבת בושה עצבים! מלא

 עכשיו ? כאלה בהמות לאנוס צריך
 אותה נגעתי לא אני ?47 יהיה
הלילה. אותו

 אותי. לא לעצור, צריך אותה
 זה עבור משלם אני שנה חצי כבר
 כלום עושה לא אני ולילה. יומם
 מצב־ אין שנה חצי כבר שלי. בבית
בעבודה. יודעים כולם רוח.

 שרה הבאתי אני חושבת, את מד,
 בדם אני ? כלים לרחוץ בשביל

 אני אימפוטנט? מפגר? איזה שלי
 אשד, זה ״מה :לה להגיד יכולתי

 גבר עם מיספר לעשות עם.וסת
 בא, החוקר !ברוטאלי זה ?״ במיטה
אמב אחרי שלי תחתונים לוקחת

חולה־מין? אני מה טיה.
שרה, ? עלי מתלוננת היא למה

 יותר שלי, מהאיבר פוחדת היא או
 לראות רוצה אולי או גדול. מדי
 ילד עם מסכים ואני ילד לה יש

 מחיר שווה היא סימן אותה. לקבל
 אני ילד, אמרה היא מתי מלא.

צע החוצה, המתח כל עם גרשתי
 היה זה קיבינימאט! החוצה קות

 מרגישה היא אולי רוסית. בשפה
מש עשה כבר והיא בתולה, הייתי

 היא אולי מפסידה• והיא אתי הו
? פירסומת רוצה

 אומרת לא בבוקר בבוקר היתד,
 היא נשוי. היום הייתי בן. לה יש

 לה יהיה לא החיים. כל הפסידה
 זה מרחמן, מתי אני אני. כמו גבר

 מדי. יותר טוב לב לי יש מרחמן!
הפסידה.״ היא

 יום!) של סיפורו כאן עד
פיינברג.

שלי. לפח ״בושה

 נרות מדליק הייתי הכסף. על זזבל
שלה. הגוף על

בחלון, קטן קוף ראינו אנחנו
 שרה קופיקו. מדברת הזמן כל היא

מה יוציא אבן, על שמה יושבת
 היא קורץ״, תפוזים שני שלה תיק

 אני אחד?״ רוצה ״אתה אומרת:
לש רוצה את אולי ״שרה, אומר:
 שו־ לא ״אני אומרת: היא תות?״

 סוכריות קניתי אני ברחוב״. )ימה
 אציע אני חבילות. שתי לקולנוע,

 אני לוקחת. לא היא לשרה, סוכריה
 על שלי יד שם ככה אני קחת.

 שלי יד אני יד, שמה היא שלה, יד
 אני מחזיקה. קצת היא למעלה.

קיבלה. היא סוכריה• עוד לה נתתי

 יפה, ככה לא את האמת. להגיד אני
 לך אין ילדים, לך אין נו, אבל

 גרוש אני אין. כן גם אצלי הורים,
 אחד, אף לי אין שנה, עשרים אחרי

 זה הכל. עזבתי בחיים, סבלתי אני
 תנאים !בדואין זה ? תנאי־חיים

תעב לא את אצלי פרא־אדם. של
 רוצה ״את רוסית. בשפה ככה די,

 נותן איי ?״ טובה אשד, להיות
שפ נתנה בשפתיים, נשיקה לה

 לא משהו רואה אני מלא. תיים
צמי ראיתי, השדיים לפי מפותח.

 אשד, ראיתי נכון, אומר אני גים!
 מלא, חזה ככה, שימוש עברה לא
 ככה מלא אצלה תחתון שלה גוף

לקחתי זריזה. לא היא צמיגים.

שגידט תובעת
בתולין על תעודות

 פה לה יש שלה, מכיר אני איבר
מכיר. אני מגלח, היא חתוך,
 להתחתן, על דיברנו לא עוד

 היה זה רבנות. על דיברנו לא עוד
עו וינטלטור שתיים. שעה אחרי

 ככה אני חדשה, מיטה פה, בד
 ״אני שרד״ נו אלי.״ קצת לקחתי

 אומר: ואני ככה, נשיקות עוד
פעם נישואים, אומרת את ״שרה,

 יש אולי? לאכול רוצה ״את נו,
 עם עשיתי לבד אני מקרונים, לי

מקרו עשיתי, לבד ביצים.״ שלוש
 אוכל אני קצת הכל. טוב מרק נים,
 גמרתי אני רק, טעמה היא זה,

 שתינו אנחנו זה לפני שלה. אוכל
קוניאק. קריסטל כוסות משתי

טל פתחתי טלוויזיה,״ ״תפתח
הטלוויזיה קצת, מסתכלים וויזיה.

בתולות היה לא ״אצל•

 לך.״ מתאים אני לבדוק, ככה אחד
 ״למה :אומר אני ״הו״, :אומר היא
 הדלקת לא ״אתה צועקת?״ את

 המשקופים״. סגרת לא למה רדיו,
 ואני יפה, אותה נשקה אני וככה

 יש ככה?׳ את מה ״שרה אמרת:
היה לא אצלי ?״ שמה טבעת לך

 לא אני ערבית, בצורה עובד זה
 ככה פיתאום לידי. שרה סובל,
 אני להתרחץ. הולכת חם, שרה

 אצלי הולכת היא תראה, חשבתי,
עכ מתרחצת, היא פעם מתרחץ?

מ גבר אל באה אשד, איזה שיו
שו־ בוילר? לה אין מה לוכלכת?

 לאנוס צריך אני
י״ כאלה בהמות

 ■ודע לא בת״ם.
הבדל״ יה1 מה
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