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חדשים ציצאות
חכס פטנט

 שאחריו, החזה, על נרחב די עמק השאירו
התמקמו. הן מיד, מיד

ו שנפל במיוחד, הזה לחזה ככה. אז
 הוא פעם כמו כזה ויפה מעט, התגלגל

ומק מקומית ניתוח טכניקת יש כבר־לא,
 מותירה לא ישראלי. רופא שהמציא סימה,

נהד תוצאות נותנת נראות, צלקות שום
קטן לחזה רק טובה הזו הטכניקה רות.

הפיטמה מעל הסהר מיקום
צלקות שוס רואים לא

 תקחו שלא מאיפה הבנתם, כבר אם הזה,
המיכלים. בעור מתמקד אותו,

 העתיקים שבימים מלא, חזה לבעלות
טכ יש לעזאזל, יפה היה ההיסטוריה של

 העוטפת, זו, העור. שקית הקטנת של ניקה
 העסק גודלה ובשל השנים, עם שנמתחה

 החזה בעור מכסחים לא־עומד-כמו־חיילים.
 העור את מפרידים עצמו. בשד לגעת בלי

 יוצרים שם, גוזרים פה, מצמצמים מהעסק,
 שתול כקדם, עומד וחזה תופרים, ״פנסים״,

 מפואר. ספרדי בלקון כמו החזית על
 הצלקות. בדמות בה, וקוץ אליידדשמנה, ,

 עיקבות, מותיר בלבד העור הצרת עצם גם
 שלא הפיטמה, סביב זר חזה: הקטנת כמו

 ומטה מהפיטמה מאונך וריצרץ רואים,
 דוהה רואים. שכן אופקי, פס עם חסום
 הזו, הטכניקה לכן נותר. אבל בסוף, אמנם

גדולה. כך כל עכשיו, שאספר
 מרשים הרופא. אל באים עושים. מה אז

 מיקצועי, באופן הסחורה את מעט למעך לו
 ככה אסור־לחסום־שוורים. כתבו בתורה כי

 גניקו- (אמר עם־מי־הוא-מדבר. יודע הוא
בעבו רכון !בתור הבא !בתור הבא :לוג
 בוקר- או! כפיו. ספק זיהה. פתאום דה,
זליבנסקי!) גברת אור

שלנו. לעניינים נחזור אבל
 סביב המזרק עם דוקר הוא כך אחר
 שנת לישון ראשון ציצי משגר סביב,

ישרים.
 בעט מצייר הוא לספר, שכחתי זה, לפני
 קטן- סהר צורת מיוחד סטרילי, שחור,

 ודואג הפיטמה, מעל שיקולו, לפי או־ענק,
 המשה־רבינד בשני סימטרי יהיה שזה

החשובים.
 עודף כל את גוזר הוא ישן, כשהעסק

 אותו ומקלף שצייר, הסהר שבתחומי העור
 לו שנותר מה כעת, השד. מעל בעדינות
 ולא עדינים תפרים בכמה זה לעשות,
 ה־ את ולחבר לתפור כך, אחר נראים
והעסק הנותר, העור שולי עם פיטמה

□ ציצאות<ופ< שי חד
שזק ציצקאלאך עם קטנה חברה לי יש

 שזה תגידו ואל — שנים בחמש עליה נים
 ווללה האיבר, של הרגישות בגלל קצת.

 אחת ציצקאלה שנת כלבים, אצל כמו זה
 שלה הנפשי הלחץ שנים. שש לאיזה שווה
״עומ להם זקוקה היא מחד, מנשוא. כבד

 קשיים לה יש ומאידך, מיואש, באופן דים״
ארבע. על היום כל של בביצועים צפויים

 מהונדסות, חזיות של מיטען בארונה,
ה כישרוניות. סומכות־נופלין ממש שהן

 ההסרה. בזמן להתרחש מתחילה קטסטרופה
- תהומה מידרדרים המפוארים המיגדלים  י

 שבאוויר- חברתי, של המבועת מבטה תחת
יעצרו. סוף סוף איפה מסתכלת היא כלוא
פעם, לי בכתה לך״ אומרת אני —״

 יסתבכו הם תראי! עוד את אחד, יום —״
ברגליים!״ לי

 מה מעשיות. יללות אוהבת נורא אני
 אותם להניף תוכלי תמיד הצעתי. פתאום!

 בתור אבל — לכתף מעבר אלגנטי באופן
 העיניים. של הברזים את פתחה תשובה,

 בסך פראי. מגזימה היא שלי. מילה —
 מלכת היתד. היא טוב, נפול. מעט הכל

 שתי פעם שהיה מה כואב. זה אז הציצי,
היבשות. כל כמו מעט, זז בריאות, גבעות

 תחילה, אבל אותה, אספר תיכף בינוני. עד
מילים. מיספר

 המקובלת, האבסולוטית לדעה בניגוד
 צ׳אנס יש הפיס. מיפעל זה וציצים הריון

 אישה אצל אבוד. תמיד לא זה לזכיות. גם
 לא. — אחרת אצל מתדרדר, העסק אחת
 עצמה, אישה באותה אפילו זאת. רק ולא

 — ומישנהו חללים, לה מפיל אחד הריון
 זו עור־נמתח. של שאלה רק לא זו לא.
 מוצקה ואיננה שמתדלדלת, השד ריקמת גם

 להיפך. שדיים. הורסת לא ההנקה יותר.
 שב- ההרזייה לתלפיות. אותם מתפיחה היא

 יש העניין. שורש היא העסק עיקבות
 בגיל קורית שהלידה שככל בעובדה, ממש
מש העניינים קטן. לגוף הנזק יותר צעיר

התיקו ובקלות. מהר, יותר הרבה תקמים
 עולה. שהגיל ככל בעייה זו העצמיים נים
 חבלנים שני לעשות. מה בעולם. צדק אין

 המפורסם, הכובד כוח זה בעסק עיקריים
 הציצי-עם- עור את שאולה אלי שסוחב

דראס באופן והשמנה־עם-הרזיה הבפנים,
הספור כל ריקים. שקים שמותירה טי,

דנה של אמא להיות

ר פו ת צי ר בו כנף ש
 הקטסטרופות, שסיפורי חשבתי כבר

 אצל רק עלי. פסחו האימהות, שזורה בהן
 הגרון, מתוך ג׳ולים לשלוף צריך אחרות
 מהאוזניים. ופסוייאס האף, מתוך אופנים

 בכל עומד הטף אחראיות הלא אצל רק
לי, תשומודלב. מחוסר להתפגר דקה

ותע בחדווה, לי מצטלצלים פעמונים יון
 שנייה זהו. אז בראש. שוטף אדיר נוג

 שה־ שקט אוספת בדומייה, שכבתי אחת
 וב- מרשים, מספיק יהיה חאפ־חאפ־חאפ

 מהריצפה, בתי את אספתי כבר מישניה,
מאתיים עוד התלהבות. מרוב הגיעה לשם

מסוכנים מישחקים
אמא עם

 שלי הבת יקרה. שזה צ׳אנם אין חשבתי,
התי אבל בעיניים. לי דבוקה החיים כל

 עיפעוף, בתי, בשביל זריז. עם זה נוקות
 רגע רק לביצועם. מספיק ארוך זמן זה

לת כבר יכולתי אחרי, ודקה עיפעפתי,
 זה. זהו גדולה: דיסקית צווארי על לות

אותה. אכלתי
כני זכות הגעתי. אבל מאוחר, הגעתי

 העממי־אוניברסלי למועדון לי קניתי סה
 שיער־מתות איומות־רשלניות־מורטות של

 היס- סף על אשמה מיתות־חשות אלפי
מכולן. כאן טריה*םליחה

 מהמישחקים אחד את בתי עם שיחקתי
המי על שלנו, הקבועים האינטליגנטיים

 יושנת־ עצמי עושה אני בחדר־השינה. טה
 ומחרחרת כנחשול, מתרוממת ופתאום מתה,
צווא בתוך פיתאומי חאפ־חאפ־חאפ איזה

בצ מתפקעת מצידה, זאת הקטנה. של רה
 הבטן. את קורעת !זה מה משוחרר. חוק

 ה־ מרוב צלילים לה יוצאים לא לפעמים
להצ חדש. אוויר שתופסת עד היסטוריה,

מיל- ובעצמו. בכבודו הפנו זה אותה, חיק

 רגע מכה. על — נודעו לא לגבהים נוסק
 של במיקרה זאת כל נגמר. לא עוד רגע.

דראס הרמה של במיקרה בינונית. הרמה
 הפיטמה יותר), ענק (סהר יותר טית

 בייזבול. כדור צורת עלינו, לא מקבלת,
 גם חריץ. בצורת פיטמה מצחיק, קצת זה

 יורד הוא אז דבר. אותו חושב הרופא
 שם גם גוזר הפיטמה, של התחתון לחצי
 מעור לא ברובו הפעם המורכב קטן, סהר
 הצורה את קוטם פיטמה, מעור אם כי חזה
עגול. אותו מחזיר החריץ, של

 וחצי חודש איזה תומכת חזייה לובשים
 להדבקת עד לחץ שום יהיה שלא כך, אחר

 התפרים, על מרפא קרם מורחים העניינים,
 צלקות אין סופית! יש חודשיים, ואחרי

 לא איש הפיטמה. זר בקו הן כי נמראות,
 מציצים חוץ דבר, רואה לא איש יודע,

 עיזדדפזיזה, כמו יוצאים חדשים. לוסטרא
 — נשי מורל המון חדש. אוויר נושמים

 דיירו גם קופץ עולה, שזה איך בחזה. גר
השמיים. עד

 יותר מעט העסק תמורת משלשלים
 צ׳ארטרים עיניים. מתיחת עבור מאשר
 לכאן. באים לתיקונים סחורה עם שלמים

 ווללה בדיוק? בפונטים יוצא זה כמה
מזה. חוץ לברר, דאגתי הכל לשאול. שכחתי

 מסורת מיטב לפי דבר. שום אבין לא שנה
 צבונציק־ בגובה מיטה לנו יש הפושעים,
 — עבה כה שטיח הריצפד. על צנטימטר.

 בעלים בטוח, מיסתור מוצאים סיביו שבין
 המפריעה אישתם, מפני משתמטים —

 בתי התחילה זאת, ובכל זאת .ובכל
נוראות. לצרוח

 הכל, אחרי נבהלה. שפשוט חשבתי
 בורג רבע עם באוויר סאלטות שתי לכבוד

 ממנה גדולים ספורטאים הנחיתה, לפני
 הבית, בכל אתה רצתי שנים. מתאמנים

 ביצעתי מנורה, כל לה וכיביתי הדלקתי
 המשיכה והיא הנחמה, רפרטואר כל את

 השני אחרי אחד נחמה מערך לצרוח.
 כשאני המבועתות, עיני מול התמוטטו

 כל מתמוססים איד קולטת ובאימה לאט
 בחיים המשמעות. ומה הבטוחים, הקלפים

 צעקות לא דבר. כזה שמעתי לא שלי
 אלא מנגינה, ועם תוכן עם ניג׳עס של

 עוצמה במלוא ישר, שזועקות צרחות
בנשמה. ומפלחות מהגרון,

 קטן תינוק בלהות. של חלום לעבור זה
 לזוז מוכן לא תזזית, בכוחות בך נדבק

 שכל ואת, בשחיטה. כמו זועק מהתנוחה,
 פתאום — אלוהים־הכל־יכול תקן על הזמן

 החידלון כל את להרגיש זה חסרת־אונים.
 זו המייסר, האשמה רגש את העולם, של

 את קח אדוניי, עם גדולה הכי העיסקה
רפא. ילדי את אך חיי,

 ולפתע הקטינה, התעייפה הרצוף מהבכי
 רק לי עזור אלוהים חשבתי: נרדמה.
 שמחה. תקום שהיא עשה אנא, הפעם!

 והמשיכה קמה, היא קרה. כך לא אבל
 פינתה הפאניקה, אותי עזבה בצרחות.

לרופא. צילצלתי לשכל. מקום
לעבוד. והתחיל הגיע, האיש

 הוא (בטח בתחינה שאלתי הגב? איך
 מישש האיש החיים). כל יכאב שבור,

 לזוז.״ אפשר אי שבור, גב ״עם בחוליות.
קייז. לא זה זז, הילד אם שתדעו, אז

 מפיש החריפות. עם (גמרנו ? הראש אולי
 ״כשראש — בדק. האיש לי). מגיע גאון.

 מהמירפס חוץ בגולגולת, שקע יש שבור,
 אייזן לאל. תודה היה. לא אז המתחבר.״

לבתי. אבטיח
 חושב״ ״לא — בקועה? צלע זו אולי

 קשה שבורות, צלעות יש ״אם — אמר.
בצר שמחתי ראשונה פעם אפילו.״ לנשום

העמוקות. חות
בטישות אד באגן, נקע זה להיות יכול


