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שעבר ע כשבו בישואל־ המשלה ..הספר

 דוגמנית, על ספריי בוזק שלי ג׳אק
תוכ על שואלת שוש אותת. לסרק ומתחיל

 אומרת, זאת — דוגמנית אותת לגבי ניותיו
 לה. ייעשה עוד ומת עשה כבר והוא מת

 אדמדם. צבע זה ועל שחור, צבע ״עשיתי
 עושים לא חלק. וחצי מגולגל, ראש חצי
כש ג׳אק נואם חופשי־חופשי,״ דבר, שום
 המטופלת הפאם־פאטאל לקהל. מופנה גבו

 שנמוג שפתיה על חיוך להעלות מנסה
 ימינה — בראשה ג׳אק של חבטותיו עם

ושמאלה.

 לעבר בבקשה. הכאה, דוגמנית ך*
משת הבמה, בקידמת הניצב הכיסא, 1 י

מגול ראש חצי רחבת־פנים. דוגמנית רכת
 השיער גולש השני ובחצי מעלה, כלפי גל

 שעשיתי התיספורת ״למשל, מטה. כלפי
ונפוח, מתולתל שיער קודם היה — כאן

 הבמה, על רוח־חיים להפיח מנסה שוש
מלח היא קיצביות תנועוודגוף כדי ותוך
להז רוצה ״אני המיקרופון: לתוך ששת

 בשביל בבקשה. לרקוד, הדוגמניות אח מין
מת- הדוגמניות לשבת״. לא כאן, אתן זה

1פז0וווןומש הצנומה
 הצי ואחרי מופגן, בחוסר־רצון רוממות

 סיגריות עשן מלווה איטי, סיבוב-עכוז
 טורי שני בין רופפת בצורה המוחזקות

 המושבים. על שוב נופלות הן שיניהן,
 יפה מסתירה ושוש נכשל, נסיון־הריקוד

ייאושה. את
 הרם הכיסא על מתיישבת זה בשלב
הזה ״לסילסול אחרת. מתולתלת דוגמנית

אדישות
שותה

 צבוע שיער בעלת דוגמנית
 חוס־צהוב של שונים בגוונים

נטית. אלא ש נון־ בהבעה קוקדדקולה
בהייה

ובעלת ער

 הב־ משלחת לקהל
 לונדיתקיצרת־השי־

המלאות. השפתיים

 שיער של מיוחדת מאד ואראציה ועשיתי
 אני שטיפה. עבר הראש ונפוח. מתולתל

לע אחר־כך אפשר הצורה. את לה מעצב
בבית.״ לבד שות

אח דוגמנית מתקרבת קידמת־הבמה אל
 צהוב, צבע לה ש״היה אומר ג׳אק רת.

 לעשות אפשר רואים, ואתם תירס. לגמרי
 מזה וגם מתנפח, שיער לה יש יפה. משהו
משהו.״ לעשות אפשר

 ונד צנומה דוגמנית לעבר מתקדם ג׳אק
 שחיוורון- הבמה, של הימני בצד מושקפת,

:מסביר ג׳אק בלחייה. כרגע פושט מוות
 וגם סילסול, קודם לו שהיה שיער ״זה
 הייתי השרוף, את לבטל כדי שרוף. היה

יוש חופפים, סילסול. עוד לעשות צריך
 מוסיקת שמקבלים.״ מה וזה במירפסת בים

מצחקקות והדוגמניות מתגברת, הבי-ג׳יס
־י-ייי___ ־י ו ייזז י זורו י י

דו המסלסל המכשיר כי טוסטר, קוראים
 זה ״במיקרה ג׳אק, אומר לטוסטר,״ מה

 באמצעות התיסרוקת, אח להתאים ניסיתי
הדוג של השובבי האופי לסוג הטוסטר,

עשן. יוצא מנית.״
מח קבוע,״ פרמננטי ״סילסול עם דבי,

 השמאלי שבצד הספה עלעם ישנה הלילה כל קודמתה. את ליפה
פניה שטל טבת־גו דוגמנית

 נחה הבמה, של
של הבעה נמוכה




