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החושים. המלצרות באביזרי עיניים נעצו קוטק

יד החדש המקצוע אם אבל לא. באמת היא
תהייה. אולי היא זה. את ממנה רוש

הסתכ הבאר. על היא גם ישבה סלע דפנה
 ב־ ואמרה העירום החזה על בספקנות לה

 לקהל מתאים שזה חושבת לא ״אני זילזול:
 לא הם צעירים. בחורים הרבה כך כל של

 רק שבדבר. היופי מבחינת זה על מסתכלים
 שישבה האמריקאית ידידתה הסקס.״ מבחינת

ו יפה מאוד שזה לעומתה טענה ידה, על
 רואה שהיא הראשונה הפעם ושזאת מעניין,

אומרת. זאת בציבור כזה. דבר
 ברזילי, אלי סיכם העסק בעלי דעת את

 אולי ״זה המקום: של התקליטים מחליף
העי יתרגלו. ״אבל אמר, הוא מדי,״ סקסי

 דבר ורואה לרקוד בא כשהבן־אדם זה קר
העיקר.״ זה יותר. שותה הוא כזה,

וויסקי. זוג ממנה וביקש עוז אזר ובסוף דקות
 תיטה, איבן דעתו את הביע בארץ,״ ילך שזה חושב א

 ״שמעתי הצד, מן במלצרית והסתכל שעמד יותר, ;יץ
 בארץ אבל הולך, זה לארץ שבחוץ יודע ואני זה, על
 ולכבד לשמור ידעו לא מדי, חצופים כאן האנשים לך.
 בחזה.״ להתבייש מה שאין יבינו ולא הללו, ם
 מרמת־גן, יהלומים לוטש דאובר, דני דעתו הביע ׳

 שם יהיו אם אבל לדיסקוטקים, הרבה הולך בעצמי אני
יותר.״ עוד אלך אני יאלה

ה בקבוקי זוג את האומלל לבחור המלצרית הביאה !
בבקשה?״ בשבילכם, ״מה השני. לשולחן וניגשה ,זמין,

במ בשקט עכשיו עד שישב והבחור שאלה,
 סתם אני ״לא, נוראה: בבהלה נתקף קומו
 לא במיקרה. רק נכנסתי הולך. כבר אני כאן,

 אחרי ורק להסביר, ניסה הוא התכוונתי,״
 רוא משהו להזמין חייב שהוא לו שאמרו

 שלו. ולחברה לו מים, כוס ביקש
★ ★ ★

צעירים״ לכחורים מתאים ״לא
 אחד בקצה נירגש. היה ככר קהל ך*

בבעיות סוער ויכוח התנהל המועדון של ן (

אמ והלק פויה, שזה אמרו חלק ונפש. גוף
ו  אחת וצנועה צעירה ובחורה יופי, שזה ר

ה אה לאסור ושצריך חוצפה, שזה אמרה
 שזה אמרה לעומתה, הורוביץ כוכבה בחורה.

יפה. ולא חינוכי לא
 הבר על שישבו חצופים בחורים כמה
 לא היא ואם אמיתי, זה אם דינה את שאלו

 אמיתי, שזה להם אמרה והיא מתביישת.
 שבלום־אנג׳לס וגם מתביישת. לא ושהיא
 וכששאלו סטודנטיות. אפילו זה את עושות

כי שלא, אמרה היא סטודנטית היא אם אותה
1 = איתי לרקוד בואי

1 ?מלה. החגיגית בשמלה שרקדה דינה, את
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