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מצטופפות וטף, נשים גברים, בריות, לפי ^
 מתיזות מהחום, הקלה מחפשות המים, בתוך
ואי־ כמעט נחת. מרוב צוהלות נהנות, מים,

ראשים. מרוב הים פני את לראות אפשר
צע־ בין אובד הים המיית של החדגוני רעשה

H R .מדי, גבוה לא גל, ילדים. מאות של הגיל קור 
 צעקות ללווי משתפך החוף, אל מתקרב דאגה, לא־מעורי

 דאגת. עורר לא הוא לראשיהם. מעל המתרחצים של הנאתם
ל היה לא  קריב שקל זאת בכל מדי. גבוה היד, לא מדי, גזו

 ראשיהם עבר, שהגל לאחר צצו, המים ומחוך טון. למאה
אהד. חסר — אלפים כמה של הצוחקים
 איבד נשבר, שהגל שעה בראשו מכה קיבל הזה האחד

הנסו המים זרם צולל. החל והוא מספר לשניות הכרתו את
 לאורך החוצה, אותו סחף בחוף, עצמתם ששברו לאחר גים,

 משגע, כאב חש באזניו מלוחים, מים התמלא פיו הים, קרקע
 שניות כמה ואחר ייתכן, להתפוצץ. כאילו עמדו וריאותיו

במל נחנק, שהוא בהרגישו יתחיל, והוא הכרתו, אליו תשוב
פחד־ חדורות בצעקות המים. פני על לעלות נואשת חמה

בזמן. ותבוא שייתכו לעזרה יזעק מוות
 הגואים והמים לבו לפעולת קץ ישים הפחד כי גם ייתכן

 ינפ־ הים, קרקע פני על חסר־החיים גופו את יטלטלו ושפלים
בחסרונו. ירגישו לא הצוהלים חבריו אלפי הסלעים. אל צוהו

נוסף. קרבן דרש הארץ תושבי של העיקרי הקיץ שעשוע

 ה־ם אין המקובלת לדעה בניגוד אלף. כין אחד ראש
המתרח ר,״גיבורים״ אותם מבין קרבנותיו מרבית את גובה
 אלד, בפי ״משוגעים״ והמכונים מהחוף, מטרים מאות קים

 ד,״גיבורים״ בחוף. הגובלים המטרים בעשרים המצטופפים
 נופל רחוקות לעתים ורק היטב לשחות כלל, דרך יודעים,

פתאומית, לב התקפת או שרירים להתכווצות קרבן מהם אחד

 קרוב הוא הים, בבגד החיים קוצר של הלא־אכזב מקורו
 שקט, ים של אפילו ביותר, הקטנים גליו הבטוח. לחוף יותר

 צינור. סלע, שוחה. ראש ביניהם להסתיר כךי גבוהים די הם
 סביבו ליצור מספיק הים, קרקע על המונח אחר חפץ כל או

 אוהב־מים אדם הסובבת בתנועתם שיינקו מים, של מערבולת
למותו.

 ופתאום הגלים ורדת בעלות לסירוגין הנראה שוחה, ראש
 איש, לב תשומת לעורר כלל, דרך עשוי לא יותר, מופיע אינו

 אותו אפילו ראשים. מאות כמה עוד מקום באותו כשנמצאים
ש המציל, וד,משרוקית. הקש כובע בעל וחסון, שזו-ף אדם

 עיניים זוג אדם. אלא אינו מדי, יותר עליו סומכים רבים
 פני על המרחף מבט להעיף ביותר, הטוב במקרה יכול, אחד

 פרק באותו כולם את ולמנות לחזור מסוגל אינו אך המאות
להעלם. מהם לאחד הדרוש קצר, זמן

 מסוכנים מים וחורי מערבולות מישהו. כוכה אי־שם
 המוניים. רחצה מקומות בקרבת קרובות, לעתים נמצאים,

 לאורך נמצא כאלה מלכודות של שיעור לאין גדול מספר
 משך נשארים בהם ההמוניים הנופש במקומות הארץ, חוף
 לרגעים רק לעתים השגחה, ללא ילדים מאות היום שעות כל

 להלכד מקרה, בכל מספיק, זמן היום. לכל לעתים מספר,
ולטבוע. במערבולת
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