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חיי־הרילהו■ לי -נמאסו
 )35 מעמוד (המשך
 או רוק מוסיקת־רקע, סוערת, מוסיקה

 ולא טיפשי מאוד לי נראה זה לכן ג׳אז.
המכי דיסק־ג׳וקים, שישנם מיקצועי,

 ערימת־תקליטים מראש להם נים
 בלי הערב במהלך משמיעים הם ואותם

 דיסק־ להיות הקהל. לסוג להתייחס,
 אימפרוביזציה לעשות זה ג׳וקי,

 עבודה ״זאת אגני, אומרת במוסיקה,״
 הבדלי־מין. אין לאשה. וגם לגבר גם

אחרת.״ עבודה כל כמו עבודה, זאת
 עובדת אגני וטסחיים. טפח

 בדיסקוטק ומבלה בשבוע, ימים ששה
 לפנות־בוקר. 3 או ,2 עד 9מ־ ערב כל

 לירות־שטרלינג 700 משתכרת היא
 כשכל שקל) אלף 185(כ־ לחודש

 כביסה אש״ל, מלון, כמו הוצאותיה,
 ישירות לה משולמים וכרטיס־טיסה

בלונדון. מהסוכנות
,26 בת לרווקה מבוטל לא סכום זה

 ועליה בלונדון, שכורה דירה לה יש
 שליש של בשווי שכר־דירה לשלם

בארץ. נמצאת כשהיא גם משכרה,
 כמו ויפה צעירה בחורה עושה מה

 בשעות עבודתה, סיום עם אגני
 לדבריה, בישראל, הלילה? של הקטנות

 לישון, למלון, חוזרת בדרך־כלל, היא,
 מכורה היא ולהשתזף. בבוקר לקום כדי

 מתחילה בלונדון הישראלית. לשמש
 5,4 עד בלילה וחצי 11ב־ לעבוד אנני

 עם הולכת, היא ואחר־כר לפנות־בוקר,
ארוחת־בוקר, לאכול לעבודה, חבריה

 אני ,!מ־ינציפ,
שת לא  נפג
לקוחות!״ עם

 איזה או המבורגר, ביצה, עם בייקון
 המיסעדות בלונדון סיני. או יווני אוכל

הבוקר. אור עד פתוחות
 סכסיים בגדים לובשת היא שם גם

 היא בשעות־העבודה. ופרובוקטיביים
 לביגדי־ מיוחדות בחנויות אותם קונה

 אם ואנשי־בימה, שחקנים של הופעה
 או בעצמה תפרה היא חלקם את כי

 לרצונה. בהתאם הבגד את ששינתה•
 פה, גוזרת מיספריים, לוקחת ״פשוט
 או בצד מחשוף או שליץ שם, חותכת

דמיוני!״ פי על הכל בגב,
 סכסיים, יהיו שבגדיה אוהבת היא
טפחיים. ויכסו טפח שיגלו
 אורחי האם סגור. בחדר לא

 ״כן, אחריה? לחזר מנסים אינם המועדון
 למשקה אותי להזמין מנסים הם כמובן.

 לא בפרינציפ, אני אבל לארוחה. או
 לוחץ, מישהו ואם לקוחות עם נפגשת

 אס גם קבוע, חבר לי שיש אומרת אני
לי.״ אין

 בת היא ליוורפול, ילידת אגני,
 שהיה מוסיקאי, ולאב לעקרת־בית

 ואף הבריטי בצבא תיזמורת מנצח
 כשאגני מהמלכה, אות־בבוד קיבל
 עם שהלכה זוכרת היא .7 בת היתה
מהמעמד. התרגשה ומאוד לטקס אביה

 ממנה מבוגרים אחים ארבעה לאגני
 מאוד ״מישפחתי יותר. צעירה ואחות

 למרות מעבודתי, ומרוצה בי גאה
 תצא שממני בטוחים היו שכולם

 14 ריקוד למדה היא באלט,״ רקדנית
 לרקוד המשיכה ואחר־כד ,7 מגיל שנה,

 העבודה אבל וג׳אז, מודרני ריקוד
ניצחה. במועדון

 את להאריך הסכימה בינתיים
 חודשים שלושה לעוד בארץ שהותה

 היא יפוג, כשהחוזה אומרת, היא ואז,
 כליל שתפרוש וייתכן ללונדון תחזור

 שזמני מרגישה ״אני מחיי־הלילה.
 להתפתח אפשרות לי אין הגיע, לפרוש

הנוכחי!״ במיקצועי יותר
 בלונדון ברדיו, לעבוד לה הציעו

 משום סירבה היא אך שואו, רדיו
 בחדר יושבת עצמה את רואה שאיננה

 האמיתי מאוויה אנשים. ומראיינת סגור
 לעבוד ילדים, וללדת להתחתן הוא

 חיים לחיות בלילה. ולישון בבוקר
נורמליים.
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