
ודינה סנסטר שלום
מהצפון ייבוא

קנר אתי
חודש לפני

 שרה את מרחוק רואה אני ופיתאום
 שלה. החבר ליה לה שוכבת מילר,
 לראות רצה אני פרידנזון. משה

 הכללי השיפוץ אחרי נראית היא איך
 עוד והנה האחרון, בזמן עברה שהיא

 היא השיפוצים, לפני קודם, אכזבה.
 ברבים, חמוקיה את להראות העזה עוד

 אותם מחביאה היא עכשיו ודווקא
 התאכזבתי הפיצפונת. החזיה בתוך
 סוף־ והנה, בחיפושיי. והמשכתי ממנה

 הבטן, על לו שוכב ויפה, צעיר דבר סוף
 שרוכים. שום אין הגב שעל רואה ואני

 לה שקוראים לי סיפר פנסטר שלום
 הצלם את דינה כשראתה דינה.

 חזק יותר עוד נלחצה היא מתקרב,
 הסתלק כשהצלם רק שלה. למגבת

 ונתנה הגברת התרוממה מהמקום
הזה. הגדול היופי את לראות לכולם

המ הראשונה מההצלחה מעודדים
היו אילת תושב ופגשנו הלאה, שכנו

 מה את למצוא אפשר איפה בדיוק דע
 אני שאם לי אמר הוא מחפשת. שאני
 כל נטולות־חזיה, חתיכות לראות רוצה

 טובה. מישקפת זו צריכה שאני מה
המ הרווק עליזי, שאורי הוא העניין
 בחורות שלו הסירה על העמיס בוקש,

 כרטיס- תחת בים־סוף. לטיול יפות
 את להוריד מהן ביקש הוא הפלגה
 הסירה התמלאה מאוד מהר וכך החזיה,

 רק וסוג. גודל מכל ציצים בהמוני שלו
 אי־אפשר אילת שבכל דאג שמישהו

 מה וככה טובה, מישקפת להשיג היה
 שהסיפור לי להאמין זה לכם שנשאר

נכון. הוא

צרפתיה? אנגליה?
הן רק
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טאבה
 רחי־ מוסרת רק שאני תחשבו אל

 הזמן. כל רחילות שומעת גם אני לות,
 החתיכות שכאשר למשל, שמעתי,
 חם להן נעשה מייד לאילת, יורדות
 החזיות את להוריד מתחילות והן מאוד,

 שמעתי להן. ילחצו לא שהכתפיות כדי
 התחתון, בחצי מסתפקת לוי שחווה

 ליד ואפילו מור, פינצ׳י גם ככה
מי שרה מור. עמי הדייל בעלה,

וא חם, לה גם מתכננת־האופנה, לר,
 בחצי־גוף מסתובבת קנר אתי פילו

עירום.
 נסעתי זה. כל את ששמעתי אחרי

 אפשר כמה עד לבדוק אישי באופן
 עצמי על שמתי שמועות. על לסמור

 לחוף, וירדתי שלי, השלם בגד״הים את
 להילוות מאוד ששמח בעלי, בלוויית

למה. מעניין זה. במיקרה דווקא אליי
ימי הסתכלתי שמאלה, הסתכלתי

 אוזניי את כריתי עיניי, את פקחתי נה,
 חשוף ציץ כל שמעל לי הסתבר ומייד

 צרפתית. או אנגלית המדבר פה יש
 דווקא שייכת היתה העברית השפה

 כדי למעלה. וגם למטה גם למכוסות,
 המשכתי המאוכזב, בעלי את להרגיע

 תיכף חכה, חכה ולמלמל, ללכת
תראה...
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