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 וכשההתלהבות בעיניים, בידיים,
 ומדברת ממקומה קמה היא גוברת,

 מזכיר שלה סיגנון־הדיבור בעמידה.
 שאניטה למרות רוזנבלום, פנינה את

 לתואר הקולגה את מסמפטת אינה
המדינה". ״של

 יפה לא היא אותה. אוהבת לא ״אני
 היא מידי. יותר בפעם צבועה בעיניי. י״י

 ומבקשת אני, פוסקת נחמדה!" לא גם
הנושא. את להחליף
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 לה הנראה מסויים, מישפט על אומרת
 מושיטה היא עוזר, זה אין ואם חשוב,
מטופחת, ציפורן שבקציה ארוכה אצבע

 על אותה מניחה היא באדום. הצבועה
 זה את ״תכתוב שנית: וחוזרת הדף,
כאן!"

 עיני אטרקציה. מהווה היא בפאב
 לכך מודעת היא אליה. נשואות הכל

רצונו. את לקהל ומספקת היטב,
 פרובוקטיבית בצורה הולכת ״אני
 מכריזה, היא בלבד!" עצמי בשביל
 ״אני לשיחה. מלא שותף הוא והקהל

 אלא בי, שיביטו כדי זה את עושה לא
 יש המראה. מול טוב שארגיש כדי

 ללכת רוצות שהיו בחורות הרבה
 אני אומץ. די להן אין אבל כמוני,
 גם אבל מסתכלים, שהגברים יודעת
 מסתכלים כולם בג׳ינס, הולכת כשאני

גרמ פעמים הרבה הערות. לי וצועקים
 הסתכלו נהגים לתאונות־דרכים. תי

לדרו!" לב שמו ולא עלי
כשהיא בשביעות־רצון מחייכת היא

 קולו לאניטה לתת הבטיח ספינקו יעקובנשיקה תשות
לעצ וקנתה נישקה אניטה נשיקה. תמורת

בה. לתמוך גם והבטיח כהנא," על עדיפה ״את אמר אחר נוטף. אוהד מה

 מאושר זרח מגיבעתיים בורשטיין, איתירשילטו! הנועו
 הוא המועמדת. של החשוף החזה למראה

למענה. פוליטית לפעילות חבריו את לגייס הבטיח ואף בה, התעניין

 והמתירנות החופש בעגייני־המין.
 נוגע כשזה דלתה. סף עד רק מגיעים

נוקשים. הכללים לה,
 הביתה אלי מעלה לא פעם אף ״אני
 לא פעם אף איתם. יוצאת שאני גברים

 אותו אהבתי שלא גבר עם שכבתי
 שימשוך גבר אפגוש אם גם באמת.

 עליו לאונן אעדיף אני מאור, אותי
 בפעם איתו לשכב ולא בבית,

הראשונה!״
 קצר חשבון עושה מפסיקה, היא
לא השנה פברואר ״מחודש ומודה:
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עזבו." הם אותו, מקבלים לא שהם
 לבדו בלילה חוזר המיני הסמל

ריק. לבית
 אותי שיאהב גבר על חולמת ״אני
 בי שיש מה את אותי, שירצה באמת.
 מתחת מסתתר מה שיגלה בפנים,

 אוהבת להיות רוצה אני לקליפות.
 הרבה לי שיש יודעת אני ונאהבת.
 כי למה? רע. עלי שמדברים שונאים

 הם ואז רצו, שהם מה להם נתתי לא
כעסו!״

מאוד קשוחה הישראלית צ׳יצ׳ולינה

 סמל־מין, להיות לה נוח זה. את מספרת
 פחות צדדים גם לזה שיש מסתבר אבל

 חפץ אל כמו אלי ״מתייחסים נעימים.
החיצו הדברים אל רק מתייחסים מיני.
 את תוכי, את לחפש מנסים ולא ניים,

לי. מפריע נורא זה בפנים. לי שיש מה
 גברים. עשרות עם בחיי ״יצאתי

 גם ביניהם היו אלפים! מעשרות, -יותר
 אבל ומכובדים. מפורסמים אנשים

ראו כשהם אחד. דבר רק חיפשו כולם

חופשי, מין -
חופשית. אהבה

מצ׳יצ׳ולינה גם
אוה כמה צחקו.

לה. יש כבר דים

לרוץ רוצה
הדגל לכנסת.

פללי אניטה
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