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הסוערת. המסיבה כל במשך נמשכה אשר מוחלטת, פורקן אווירת הזאת התלבושת

שלד,ם. ארוחת־הבוקר אח לאכול ווה
 חבית, בתוך כשהיא אותם קיבלה נעמי
דיסקו זה המציאה. שהיא הדיסקוטק בפתח

 שם ואוכלים לריקודים, במקום לאכילה, טק
 מהים שמביאים מד, כל את היום, כל במשך

 הוא מקורי. יותר עוד משהו בו ויש הסמוך.
ה זאת ואולי הפועלים, עיר בחיפה, נמצא
 כוי ביקיני. היא החובה שתלבושת סיבה
מעמדות. הבדלי יהיו שלא

 עם יחד שלה האורחים את קיבלה נעמי
 היתר, אבל אחת. כלבה היא רבקה רבקה.

 כלב, שהוא מוקי, וגם קוף, שהיא קיקי, גם
 לבשה נעמי לשבת. קיקי נוהגת ראשו שעל

 ושות׳ רבקה אבל וחולצה, קצרים מכנסיים
זאת. לעומת ערומים, היו

בדקה נעמי המוזמנים. להגיע החלו ואז
 ביקיני, מספיק הוא אם שלהם הביקיני את

לח והקופה שלהם, הריח את בדקה רבקה
הידיים. את להם צה

 בסדר היה למשל, גל, יפה של הריח
 והשיער שלה, השחור הביקיני גם וכן גמור.

 ש־ מה כל את שכיסה שלה הארוך השמיני
הביקו את שעברה לאחר מיד גילה. הביקיני

 לשולחן ניגשה רעבה, שהיא אמרה היא רת,
לרקוד. והתחילה עליו עלתה הערוך,

הוא ״הגעתי,״ ריינהרץ. אריק בא אחריה
 גם איתי ״הבאתי שבחבית, לשומרים אמר
 בביישנות, על־ידו נעמדה חשיש חשיש.״ את

״שלום.״ ואמרה:
 אבל בחשדנות, עליה הסתכלו השומרים

 שלו. החברה היא בסדר. שהיא אמר אריק
 ״משום סיפר, הוא חשיש,״ לה קורא ״אני

 ההרגשה אותה את בדיוק לי נותנת שהיא
 כל את לי לערבב יכולה היא חשיש: כמו

רצי שהיא הבינו תיכף השומרים החושים.״
להיכנס. לה ונתנו נית

 שהיד, חננאל, פפו רקד ר3פ 3י33 ך*
בשבי ישב ואחר־כך הנגב, בחיות פעם

 שבא (.מי ביקיני : החובה לבושת *ץ
 שלא ומי להתפשט, צריך בגדים, עם 1 ן

 אותו). מפשיטים — מתפשט
 קשים. זמנים המקום:

שבת. הזמן:
על מאורגן מישתה־של־יום־שלם, המאורע:

 שלה. החיות וכל אדווה נעמי ידי |
מ קמו המוזמנים כשפל התחיל הקדשתה )
אד־ לנעמי ובאו בצד,דיים, אחת בשעה שנתם, ן

ה עם לחגוג בא וחתולים, כלבים של עצומות מכמויות המורכב חיות של אוסף תמיד סביבה

 הוא ועכשיו בת־גליס, האונייה צוות עם
 לחופשה הגיע הוא לחיפה בסואץ. יושב

ה פירחה, רקדה איתו יחד אהד. יום של
הפקי כהן, ואהובה מחיפה, הנצחית פקידה

 פקידות של שלם משרד ועוד מירושלים, דה
 מיני־ השרד: בתלבושת כולן הערים, מכל

ביקיני.
מ נשמעו הזלילות, נשף באמצע פתאום,

״געוואלד !״געוואלד צעקות־אימים: בחוץ !

1 בדיוק מה לראות החוצה יצאו המסובים כל
 ע ועליה הכביש על שוכבת שמנה אשר, שם ראו

בלהט. מתווכחים
 ני׳ למסיבה, הוזמן לא שבכלל אחה שכלב התברר

 מיד ראתה אותו, בדקה רבקה בה. קורה מה ולראות
 התב הכלב משם. אותו לגרש והתחילה לעסק, שייך

 עלי התנפלה רבקה עליה. והתיישב שלו הגברת על
 לא שהדבר הגברת, של הבטן על להיאבק התחילו
למט (תמונה ״געוואלד״ לצעוק התחילה היא ולכן בעיניה,

 בדיסקו^ בילוי גף פתיחה, נשף גם שהיתר, המסיבה, באמצעוחשיש :דנות
המי באי בן הבוקר. למחרת עד הילולה וגם סעודה־ימית, גם
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