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יפסיק? השלם אתאבד, אם
)17 מעמוד (המשך

לך? אין גם חברות •
לא. גם לא.
 על אותך מציגים איך •

הבימה?
זלמן־שושי.

בהופעות? לובש אתה מה •
 גארבו גרטה כמו פרחים, עם כובע
 שורטס, גרבי־רשת, .20ה־ בשנות
 עם הקטן את מחביא קצר, תחתון

יבלוט. שלא פלסטר,
כואב? זה •

 ניתוח כמו זה לזה. רגיל אני לא,
וזמני. קטן כירורגי

זיקפה? לך אין לעולם •
פעם. אף לא.

לאורגזמה? מגיע אתה •
 מפותח לא איבר זה אבל מגיע,

 אפילו ומכווץ. קטן היה תמיד אצלי.
 לא כדי בישיבה, עושה אני פיפי

האסלה. את ללכלך
פביכולוגי? בטיפול היית •

בעיה לא אני הפסקתי, אבל כן,
 אליי באים הקליינטים פסיכולוגית.

אותם. ארגיע שאני כדי
במיוחד? אותך מחפשים •

אותם. שתרגיע זונה מחפשים
עולה? זה כמה •

 החול על בשכיבה ש״ח, 45 בעמידה
 150 מכות ש״ח, 100 מציצה ש״ח, 85

עושה ש״ח.,אני 175 ולהשפיל ש״ח,

 ד יהיה -תמיד
 ורגשי־ קומפלקס
 תמיר נחיתות.

 בן נוח לא אוגיש
 ובין לחיות וצוו
להתאבדות״ חנון

 של לדרישה מסרב לא מעולם הכל,
• ומעבר. מעל נותן הלקוח,

גבר? שאתה יודעים •
אשה. שאני חושבים לא,

מישגל? רוצה הלקוח ואם •
במחזור. שאני אומר אני
קבועים? לקוחות לך יש •

ושב. עובר — בנק כמו אני לא,
לך? נותן זה מה •

 האנשים, של הבעיות את לראות
 לי נותן מהחיים, ללמוד אותם, להרגיע

 מתגלגל. הזמן כל אני פנימי. בית־ספר
 קליינט מביא שאני סיפוק לי נותן זה

לאורגזמה.
בהם? מזלזל אתה •

 זה ועסק. בנק כמו לא. בקליינטים?
מיפעל.

מם? משלם אתה •
 לקבל. מוכן לא מס־ההכנסה לא.
 לא זה כי מוכנים, ולא לברר הלכתי
 הופך אני במישרד־הבריאות מוכר.

 פעמיים אותי שיבדקו כדי שולחנות
בחודש.

מחלות? הרבה לך יש •
 הסדר למען נבדק אני אבל לא,
 עושה גומיות, עם עובד אני הטוב.

 את בודק ושתן, דם בדיקות חיסונים,
 הכל בגופי היום ועד גופנית עצמי
חלק. עובד

מאיידס? פוחד אתה •
 זה הומוסקסואל להיות גורל. זה
 גורל, זה נורמאלי גבר להיות גורל,
 מחלת ולקבל גורל זה אשה להיות
 רק מאמין אני גורל. גם זה איידס

 זו בכבוד, האיירס את אקבל באלוהים.
 מאיידס, פוחד לא אני אלוהים. החלטת

 ובזמן גומיות, עם עובד נשמר, אני אבל
חדר־ניתוח. של כפפות גם האחרון

נהנה? אתה •
בוודאי. כן,
לאורגזמה? מגיע אתה •

 מהכסף, רק לא, מהקליינטים?
 עגנון ש״י את אוהב אני מהשטרות.

מאיר. גולדה ואת

 שמהנה מיני מגע יש •
אותך?

לא. היום לא,
מיטרד? זה •

לא.
 שתתאהב חושב אתה •

שוב?
 אין מומחיות. לי יש לא. כבר היום
 אני בגבר, אמונה ואין באהבה אמונה
דובון. או כרית במיטה מחבק

מהזיקנה? פוחד אתה •
 יודע פיקח אדם לפחד. צריך לא

 זקן, גם הוא תינוק שכשבן־אדם
 אותו. ומאכילים אותו לוקחים

 אי־אפשר אבל זקן. להיות כואב זה
האוריגינל. נגד ללכת
הזנות? עם תגמור מתי •

 בשוק. דרוש לא שאני כשארגיש
 שרעב מי סגורות, כשהחנויות בשבת,

רקובה. עגבניה גם יקנה
 פחות בך רוצים היום •

שנים? 10 לפני מאשר
 מביא וזה מיתון, יש גם בוודאי. כן,
 10 עושים היום קליינטים. פחות

.40 עשינו ופעם בלילה, קליינטים
 זונות עם שלך היחסים מה

אחרות?
 מחוץ שנמצא האריה נקרא אני
 לי להגיד יכולה לא זונה שום לכלוב.

לעמוד. איפה
אלים? אתה •

 אני היבלת, על לי דורכים לא אם
אלים. לא

בתיק? סכין נושא אתה •
, בעיקר•

אותך? לשדוד מנסים •
אני. מי יודעים לא,

 לא אתה למה משמין. אתה •
שלך? הגוך על שומר
 עצמי. את מפנק ממתקים, אוהב אני
 שוקל אני היום קילו, 120 פעם הייתי

 תורכים קליינטים לי יש .80 רק
שמנמנים. שאוהבים

ברחוב? עליך מצביעים •
האצבע. להם כואבת לא. כבר היום

פירסומת? אוהב אתה •
 המילחמה את לעשות אוהב אני לא.

אני. זה הפירסומת שלי.
 האידיאלי המצב מה •

אליו? שואף! שאתה
 בן־אדם הוא שהומו מודעים שיהיו

כולם רגליים, ושתי ידיים שתי עם

 אמא. של מבטן ויצאו דבר אותו בנויים
 אותם כולנו ברית־מילה, עשינו כולנו
אלוהים. של ילדים
 אוהב הכי אתה מה •

לעשות?
אחר־ זנות. — שלי המיקצוע את

 בתים וירק, ודשא עצים אוהב אני כך
 חזקות, דראמות סרטים, אוהב ביערות,
 מנורות פסלים, ציורים, לבכות, הצגות,

ותיקווה.
שונא? אתה מה •

 לעבור צריך זונה להיות להגיע כדי
 הרבה צואה, הרבה בחיים, סבל הרבה

 אמביציות הרבה מגעילים, דברים
 במציאות, שמתבצעים קשים וחלומות

 קטן חלק רק לקבל אפשר ואז
 קטן ניצוץ הזנות, של מהשרביט
הזנות. של מהשרביט

 לשנוא צריך זונה להיות להגיע כדי
 טראומתי גועל־נפש לעבור עצמי, את
 מחרידים דברים הרבה לעבור גופי, על

 צריך הבן־אדם ייסורי־תופת. ומזעזעים,
 לכן זונה, להיות כדי גופו על לעבור

עברתי. זה את כי לשנוא, מה לי אין
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