
 מעל עפים בקבוקים בכלל. אותו רואים לא
ה הקירות על ומתנפצים הרוקדים ואשי

לוהט. אדום בחשמל מוארים
 מתנדנדים בצעדים מתקרב בובה,״ ״היי,

 נעשה לחולות, ״בואי חיפה, מכבי כדורגלן
 גימגם הוא סלעים.״ ונאכל ים נשתה חיים,

מאלכוהול.
 אתה אולי ״אדוני הבובה, מהתה ״אדוני!״

 בחורה עם מדבר אתה אבל שיבור. קצת
במקרה.״ הגונה,

כולם. צחקו הגונה!״ הגונה!! ״הגונה!!
ב המעורבבת הבירה האדומים, האורות

 עשו קיר, מכל הפורצת המוסיקה וויסקי,
 בהו הם להביט. חדלו החוגגים שלהם. את

 הם פעור. חצי ופה י רפ בכנטר בחלל,
 צמיד־צמוד. זוגם בנות עם לרקוד הפסיקו

 אחד מסויים במרחק עכשו רוקדים הם
פסי הם סקסי. יותר זה בכוונה. מהשני.
 מזיזות, הנערות מין. של פיקחים כולוגים

וה מהמחשוף. הכתפיות את לא־בכוונה,
 לתוך לא־בכוזנה, הידיים, את מזיזים בחורים

 כולם בכוונה. עושים לא דבר שום המחשוף.
מושחת. הוויסקי רק ומוסריים. הגונים כאן

 מריעים סימה! את רוצים סימה! ״סימה!
ה הבחורות כל של המאוכזבים הבחורים
הספ על להתעלף רק שהסכימו מוסריות

 סימה השימלה. את להוריד בלי אבל סלים,
יפה!״ ״תבקשו — להמונים צועקת רק

יפה.״ מבקשים אנחנו סימה! ״סימה!
 ויסקי מארגזי במה על עולה היפה סימה
 הראשון. שיתפוס למי השימלה את וזורקת

 ניקרעת והשימלה הראשונים תופסים כולם
ה מבקשים עוד!״ עוד! ״עוד! לחתיכות.
 סימה רוצה. לא סימה מסימה. מעריצים

 להיריד מוכנה לא היא הגינה. בחורה היא
וה בטן ריקוד רוקדת היא משמלה. יותר
 15 בן גבר למצה. לירות לה מדביק קהל
 מאושר קופץ הוא בכיס. לירות עשר מצא

 של בחזה אותן לנעוץ ומעיז הבמה על
ל סטירה לו נותנת סימה ההגונה. סימה
 ״מה לו, ואומרת היווניים, היאסו צלילי
 לחזה, יד מושיט הוא שאני!״ חושב אתה

ה אדום והולך הלירות עשר את מוציא
״קמצן!" צווחת: וסימה ממנו. צוחקים ביתה.

 מבת־גלים אידה גם קיבלה בבוקר בארבע
 של בלבנים נישארה היא התפשטה. היא דם.

ב שרו הבחירים שקוף. וסמרטוט תכלת,
 סולו. להם תירקוד שאידה לא־יציב קול

 אחר־כך סולו. ורקדה ורקדה רקדה ואידה
 אידה אכל סולו. להם תתפשט שאידה שרו

 ואנשים בוקר. שכבר אמרה היא רצתה. לא
 הגונים אנשים בבוקר. מתפשטים לא הנינים
לעבודה. הלכה והיא בבוקר. לעבודה הולכים

 לערבית מורה בתפקיד העוסקת ליפשיץ, שושנהלערבית המורה
והת עיסוקה את נטשה להשכלה, בסבו! ולהיסטוריה

מעולפת. נערה שוכבת משמאל שרון. אמיר בית־השיטה, משק בן מידי שיעור לקבל פנתה

״״ד; נשואי! נשיקת
אשתו. את מנשק בהמבורג, טובע שהציל

ידידות נשיקת
לפה. מפה הנשמה הערב: של העיקרי ביב
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