
 לפי אלא אומרים, שכולם מה לפי הולכת
מבינה. שאני איך

 אחד בן תינוקת. שאני חושבים ״בנים
 ילדה כמו מתנהגת שאני פעם לי אמר

 היתד. בת ,ואם לו: עניתי אז ה׳. בכיתה
 היתד. היא אז ׳,ה בכיתה יחסי־מין מקיימת
'7 מבוגרת

 שמעו הבנים רוב בעיות. לי אין ״למזלי
 לא הם אז נותנת, לא שאני סיפורים עלי

 שזו אומרת אני שמנסים ולאלו מנסים.
 חברים לי שיש עובדה הנכונה. הכתובת לא

זה.״ בלי גם וידידים

רעים חברים רה ואין
 חברים עם יוצאת לא כזאת ערה ך
 בגיל שהם כאלה טובים. עם רק רעים. ^

 יפים. לא דברים מחפשים ושלא הנכון,
:ולראייה

 בשלה לא .אני דעתי, לפי חבר. לי ״אין
 להיות רוצה לא ובכלל חבר, בשביל
תלוייה.
 יכולה לא אני חברים. המון לי ״היו
 רציני, אחד אפילו לי היה מיספר. להגיד

 גר הוא כי כמה, עוד לי היו איתו שביחד
רחוק.

 חברות, מבקשים היו יותר צעיר ״בגיל
 לבד. להתפתח לעניינים נותנים עכשיו
נפ היינו רציני. חבר לי היה ז׳ בכיתה
 לבית מאד קשור היה הוא הרבה. גשים
שלי. אמא עם טוב והסתדר שלי,

 אחרי. מחזרים תמיד מבוגרים ״בחורים
 ותמיד מבוגרת. ליותר אותי חושבים בטח

מסויימות. מטרות להם יש
מבו בחור עם לצאת מוכנה לא. ״אני

 לו לספק אוכל שלא יודעת אני כי גר,
 לא- בחברה יוצאת אני צריך. שהוא מד.

 אבל חבר׳ה. עשרה בערך אנחנו קבועה.
ב מבלים אנחנו ילדים. עוד מכירה אני

בעי לפעמים. מדברים רוקדים, מסיבות,
מרכלים. וכמובן בנים. על בגדים, על קר

 לא וגם בחברות, אמון נותנת לא ״אני
 השנה, רק הגעתי הזאת למסקנה בחברים.

ש סיכסוכים, מיני לכל שנקלעתי אחרי
מטיפשות. או מקינאה לרוב נבעו

 להגיד מה יש תמיד טובות ״לחברות
 תמיד הטובים ולחברים שלי, הבגדים על
 יוצאת שאני הילדים על להגיד מה יש

 ואמר בא בן שאיזה כבר לי קרה איתם.
 בשבילך. לא הזא הזה הילד ,תשמעי, :לי

זהו.״ אז כאלו. דברים מיני וכל

מונוגראפיה שלא חונן
 7 טובה נערה מכלה יך ^

 בגדים. של בעייד. אין כל, קודם 1\
 חשובים כל־כך לא בגדים אישי, ״באופן

 אני לפעמים ג׳ינס. הרכה לובשת אני לי.
זרוקה. רחבה חולצה עם ללכת יכולה

עם ה ״פ ״ לנו הי טף... כ

תי לפני ה, על שעלי מ ב ש אני ה מ קוני מ ש שיק

 קסידי, דייוויד את אוהבים וגם אצלנו.
ברנט. מייק ואת

פורנוגרפיים. סרטים אוהבת לא ״אני
 אוהבת עירום. לראות אותי מעניין לא זה

 ביו־ לא אבל קורות־חיים, אהבה, מתח,
גרפייה.

נסנן סמים דא וגם
 כזו בחורה לדבר. מה אין סמים ל **
מאליו: מובן ממש זה בהם. תגע לא זע

הול תמיד שכימעט לסמים ״בקשר
 מודה אני אז מין, עם המבוגרים אצל כים

 מעשנים שהם שמספרים בנים ששמעתי
 הייתי אם מעניין. לא זה אותי סמים.
מתעניינת. הייתי רוצה,

אני סמים. על יודעת אני ״מה
נדמה אבקה. זה שחשיש יודעת

מעש ושאם ,סוטול/ עושה שהיא לי
 טוב. מרגישים ,מסטולים/ נהיים אותה נים

ניסיתי. לא אבל מבינה, אני ככה
 הוא אז למשל, בעייה, למישהו יש ״אם
 לפעמים נכון, טוב. ומרגיש חשיש מעשן

במסי סיגריה, מעבירים ילדים רואה אני
 אף ניסיתי לא אני אבל בקולנוע, בות,
 בלי חיה אני זה. את צריכה לא אני פעם.

לי. מפריע לא וזה זה,
 שזה יודעת אני אל־אכדדי? זה ״מה
 ושאין הגוף, לבריאות מזיק ושזה מסוכן,
זה. את כשלוקחים הרוח על שליטה
 הסמים. נושא על בדיון השתתפתי ״פעם

 רפואית שמבחינה אמרתי נגד, הייתי אני
 מבחינה וגם פיסית מבחינה גם מזיק זה

 הבן־אדם רגע שבאותו למרות רוחנית.
 לו. וטוב ,מסטול' מרגיש סמים שלוקח

 בעד שהיה מי לסביבה. להזיק עלול הוא
לעצמו, רק הזיק סמים שלקח שמי טען

ם רי חו ב ם , רי ג בו ד מ מי ם ת רי חז רי. מ ח ם א ח ה ט ם ב בי ש תי חו ר או ת ת ליו ר ג בו מ

חול ג׳ינם, מגפיים, אוהבת אני הכי אבל
חלי אלבש לא בחיים וכובע. הדוקה צה

 ושמלות-ערב.״ פות
 7 ולאן יוצאים, מתי אז

השבוע. באמצע יוצאת לא פעם אף ״אני
חוק. זה

יו שלי אמא ושבת. בשישי יוצאת ״אני
 שישי בימי לא. ומתי להקפיד, מתי דעת

 ובמד בלילה, וחצי 12ב־ לחזור לי מותר
מוקדם. יותר צאי־שבת

 כסף. מקבלת אני צריכה, שאני ״מתי
 ממסיבה חברה כמה חוזרים אנחנו לפעמים

 אמא כסף. זה בשביל צריך אז בספיישל,
 נגד וגם ומלוכלך, טלאים אוהבת לא שלי
 משהו. לה יש המצח על סרט

שאמא אפילו מתאפרת. לא בכלל ״אני

 לשרתון הולכת אני בקייץ לי. מרשה שלי
 גם ביקיני. עם הולכת אמא גם ביקיני. עם

 שם, איתי שמתחילים בטח חתיכה. אמא
 מקום.״ בכל איתי מתחילים

 7 ובכלל ׳וסרטים, זמרים, עם מה אז
 בכלל מתמצאת לא אישי׳ באופן ״אני,
 כמו הזמר, לי חשוב לא בכלל בזמרים.

שק ושירים פופ, אוהבת אני שלו. השיר
 אף מכירה לא מוצארט, אוהבת לא טים.

היא כזאת, בת יש אם אותו. שאוהבת בת
___ __והיא_לא_בחברה._ מודרנית. לא

 את הרבה שומעים"אצלנו" ״במסיבות *'
ה את במיוחד אוהבים לא ׳ואנחנו טומי,

 השיר ישנים. שלהם השירים חיפושיות,
 אותה רואה ״אני הוא אצלנו פופולרי הכי

 איינשטיין. אריק של לגימנסיה״, בדרך
עליו מתים עדיין זקן, כבר שהוא למרות

קטנות. ובכמויות ביחידות זה את לקח כי
 ולהיות סמים לעשן אפשר דעתי, ״לפי
ב ולהיות יחסי־מין לקיים ואפשר בסדר,
 צורך מרגישה לא עדיין אני אבל סדר.
הדברים.״ בשני

ינסו, חשוב לא
האניווות תעינו

ת **י,מה ב ש  7 עתידה על כזאת נערה חו
:בעיות אין ■)4

 זה עורכת־דין. אהיה שאני רוצה ״אמא
חושבת לא אני כי בעיני, חן מוצא דווקא
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