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לפה.' באיס כולם מגיפה, ממש זאת מהן אבל מהמקום. וליהנות החוף

 וכלבה ותיקה, דיילת.אל״על' אל״גלי, מרי זוהי
שנים, ארבע כנר לפה באה ,אני ן1נ #1 ו 1 ע ו  לאווי. הצמוד 11 ו

והצהוב. הסרוג נבגד״הים הלבושה האוויר אשת אומרת ובחורף,' בדיד

 הזה לחוף באה ״אני !₪.1זמ! קטנטן
 שמש אוהבת אני שנים. ארבע כבר
 הלבושה השזופה, מרי אומרת וים,״

 משאיר שאינו סרוג, צהוב בבגר־ים
 השנה כל פה .אני לדמיון. מקום הרבה

 בחורף.״ ומטיילת בקיץ שוחה —
 פילוסוף ז׳קלין ונראים. רואים

 ועושה הרך החול על בכיף לה שרועה
 ז׳קלין משתזפת. — כולם שעושים מה

 של ובחוף בתל־אביב ידועה דמות היא
 ארוך שערה וחטובה, גבוהה היא דבוש.
 את מבליט קטן וביקיני כעורב ושחור

 לחוף באה האופנאית, ז׳קלין, חמוקיה.
 ועם החתיכות לובשות מה לראות הזה
 כמו זה ״דבוש לים: יורדות הן מה

 מצלצלים בבוקר בשמונה כבר מגיפה.
 את נו, — לי ואומרים החברה אליי
 לבוא אופנה זאת דבוש? של לחוף באה
חברתית.״ תופעה ממש זאת לפה.
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חתיכים!' הרבה ויש רבים אנשים להכיר אפשר פה. כיף קבוע. לכאן

 מגיעה ותיקה, דוגמנית קפון, ליל
 באה גם ״אני מנאות־אפקה להרצליה

 באמת זה ואז השבוע, באמצע לכאן
 ממש החוף אחד. אף פה אין שיגעון.

 נראים רואים, כאן, כף בשבת ריק.
 שהפך מקום זה כולם. עם ומתראים

, להיות  ליל לפה. מגיעים כולם אז
 צהוב קטנטן בגד־ים לבושה הבלונדית
שקל). 5,000(פרוציי של מטריקו,

 סריגים, אופנאית מילר, שרה גם
 אף מפספסת לא ״אני בחוף: קבועה היא

 כבר הזה, המקום את המצאתי אני שבת.
נפש פה היתה לא אז שנים. שבע לפני

 לכאן באנו קטן. בצריף היה רכוש חיה.
 של הקוסקוס את ואכלנו ובקיץ בחורף
 וצפוף, הומה כל־כך המקום היום פעם.
 שומרת אני אבל לשבת. מקום שאין

 כל את כאן פוגשת אני למקום. נאמנות
והנכונים.״ הנחמדים האנשים

 התל־אביבית, מילר שרה מדגישה
 חברת של שחור מיזערי טנגה בבקיני
 ועבודה עמל של שבוע ״אחרי מואה:

 אקשן פה יש הזה. למקום לבוא כף —
 הצלחתי אפילו כולם. את ופוגשים

זוגות." שני בין כאן לשדך
■ גלזן אורנה
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