
שי זה האמריקאים-השבוע את זיעזע זה

השתגע!״ ״מישהו
 שהסתבר אחרי גמורה. בטבעיות קאות

הם העולם, בכל כנראה מקובל זה

ב כשהבחינו המועדון, אורחי בתחילה סברו
 מגשי־המש־ עם העוברת חשופת־החזה מלצרית

 וככה השתגעה, היא ולא השתגעו, הס שלא
רבה. ובשימחה בטבעיות זאת קיבלו נרגעו,
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יותר. לוהטים נעשו והריקודים התחממה בהחלט האוירה לרוקדים, הצטרפה שלה הבלי עם

הבאר דיו אדישות
רציניים. אנשים הם באר

ב שיושבים כאלה
ה ליד דיסקוטקים

להם שמזגו זה וזהו. לשתות, באים הם

 הרגילה, משלוותם אותם הוציא לא חשוף חזה עם המשקה את
 שהייתה בר־אילן, באוניברסיטת סטודנטית משמאל, לנערה פרט

בנושא. בולטת התענינות גילתה אשר הקהל מבין היחידה

הישוארים את עשע
 השחורות רואי כל הכריזו שנה פני 108
 יחי צועקים כבר השנה מת. שהבליקיני /

בקליפור זה את לצעוק התחילו הבליקיני.
*'ל החליטו שם הדיסקוטקים כשבעלי ניה,

 ל־ להחזיר כדי הלב־הגלוי באופנת השתמש
 עוזביס שהתחילו לקוחותיהם את עצמם1י

לבליסקוטקים. ולהפוך — אותם
 יותר שמרנית עיר שהיא בניו־יורק, אמנם

 למשפט, בליסקוטק בעל תבעו אחיותיה, מכל
ב אך חשופות־החזה. מלצריותיו עם יחד

 שמטרת הקובע פסק־הדין הוצא אלה ימים
 וגם עבירה, לדבר לשדל היתד, לא הנערות

 פשוט אלא הגברים, את לגרות או להסיח לא
 חוקי. הדבר כן ועל אותם. להנות
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 את הביאה הזאת הגדולה הצלחה
 בן. הביג לדיסקוטק לישראל, הבליקיני 1 {

 שאר עם יחד שוקר, דינה על אותו הלבישו
הער באחד אותה והוציאו מלצרוח, אביזרי

 כדי הקהל, אל המועדון של ההומיים בים
אותו. לשרת

 שראה הראשון צעק זה,״ מה תראו ״היי,
 היה לא בחזה!״ לה יש מה ״תראו אותה,

 נרגע לא הקהל אבל חזה. רק דבר. שום לה
חצו וכמה עליה, הסתכלו אותה, הקיפו מזה,
לנגוע. אפילו ניסו פים

 לי לתת ״אבקש התרגשה. לא דינה רק
שאלהמלצרית של בקול ביקשה היא לעבור,״
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בש ״מה הראשון. לשולחן וניגשה מנוסה,
 ענייני בטון שאלה היא בבקשה?״ בילכם

שם. שישב הצעיר הזוג את
.״אה נבהל. הבחור . . אה . .  .. ■ בשבילנו .

״אה . . וב ושמאלה, ימינה הסתכל הוא .
 להזמין מה שם וחיפש הרצפה, על עיקר
מצא. ולא

 רוצה אתה ״מה בסבלנות. חיכתה דינה
 שראתה אחרי אותו שאלה היא לשתות?״

 לבד. זה על להחליט מתכונן לא שהוא
.״אה . .רוצה אני . . ״אה . . . גימגם הוא .

בחור
ולרא

את

״לד,יפ
בחורו

ויסק


