
;ד^ה דוגמנית רהיות רוצה לא
רוצה לא היא אבל ושיגעוניים. יפיס בגדים אוהבת שהיא מפני

 שלה שאמא במעיל ביפו, סתם טיילה היא מזמן לא דוגמנית. להיות
 הקדוש פייאר מינור של הראשי האב אוראל, חוזה האב מפאריס. לה הביאה

כזאת?״ נראית אני פיתאום? ״מה צרפתיה. שחקנית היא אס אותה שאל ביפו,

 בו תצליף והיא קטן, משרת לה תקנה היא
בשוט.
אופ ציור לומדת היא יפה. מציירת היא

 להיות לומדת היא שפות• לומדת היא נה.
 רוצה לא היא כי סתם זה אבל דוגמנית.

כלום. להיות
ברה. הוא אבל צב, לה היה חודש לפני

 לה היה אחר. משהו מגדלת היא חודש כל
 היא שנה לפני לבן. ועכבר ותוכי, שפן,
 של לתיק אותו והכניסה לבן, עכבר לקחה

 וגם מצחוק, התגלגלה הכיתה כל המורה.
מבית־הספר. אותה שסילקו אחרי גם היא,

★ ★ ★
הטיפשיים ההורים

לא פשוט אני לעשות, יכולה אני ה ~*ן
 יודעת לא ״אני נאנחת, היא נסבלת,״ )2

 סובלת בקושי אני אותי. סובלים עוד איך
עצמי.״ את

 פצועות, יונים על מרחמת נורא היא היום
 היא קטנה, היתד, כשהיא בעלי־חיים. ועל

 היתד, שהיא זוכרת היא אכזרית. מאוד היתד,
 הכנפיים, את להם ותולשת פרפרים, תופסת

 היא הספר. בתוך חיים אותם מדביקה או
 ויורקת זקנות אחרי אבנים זורקת היתד,

ושבים. עוברים על השלישית מהקומה
 והיא במיוחד, וחברות חברים לה אין
פיו מקומות מיני בכל לבד משוטטת תמיד
 רק אתה, מתחילים שלא כמעט בנים טיים.

 ב־ אומרת היא ונאלחים, מבוגרים אנשים
 מביטים. מביטים, מביטים, ״הם שאט־נפש.

 כמו מחייכים הכלבים? להם, מביטים הם מה
 אני לי. איכפת לא בעצם אבל אידיוטים.

אדישה.״ כבר
 אנשים למה השאלה תמיד לה מציקה
ל אי־אפשר למה להורים. להיוולד מוכרחים

 ככה. סתם להיות רק הורים, בלי היוולד
 לדעתה• בעולם, טיפשי הכי הדבר הם הורים
 זה כי גלידה, לאכול מרשים לא הם בקיץ
אוס בכלל הם ובחורף לבריאות, מזיק
 לה היתד, למשל, או, גלידה. לאכול רים

 הכריחו קילו. חמישים רזתה והיא שפעת,
 היא להתחזק. כדי דגים שמן לשתות אותה

 קילו. חמישים עוד ורזתה שילשול, קיבלה
 היא ראציונליים,״ לא יצורים הם ״הורים
חושבת.

 מעניין הכי שהדבר החליטה היא השבוע
 שבשבוע בטוחה היא אבל היא. זה בעולם

אחרת. תחליט היא הבא
 תראו, עוד פעם, עתיד. צפוי זו לנערה

 זאת בו מעניין הכי שהדבר העולם יחליט
היא.

15


