
111*^ # 1

 המכונה מקנדה, גדול־המידות מן דונאלד האכסנייה, שלהחיה הווה
 ״הבחורות תפס. וגם חתיכה, לתפוס לאכסנייה בא ״דב״,

אומר. הוא במיוחד.׳׳ נחמדה באכסנייה שהיכרתי ואחת מאוד נחמדות הישראליות

 לי הולך האנגליות. על מת ני ^
 כבר אפשר וחצי יום אחרי איתן. טוב

 גבאי :מוטי טוען למיטה!״ אותן להכניס
 :לעומתו טוען אשד, עופר מירושלים.

 אפשר אותן ההולנדיות. הן טובות ״חכי
שעות!״ כמה אחרי כבר למיטה להכניס

לי לשני הזוגות־ללילה, ונוצרים השונים
יותר. ממושך לזמן אפילו לעיתים לות,

 שימצאו משתוקקות היפה המין בבות
ה המין שבני מידה באותה בדיוק אותן,

 בעיות כל אין ולכן אותן, מחפשים חזק
לירקון. הנשקפת באכסנייה תיקשורת של

 ימים שלושה באכסנייה נמצאת גודרון,המעופפת ההולנדית
ל־ הישראליים הבחוריס את וחושבת

 איחה מתחיל :משמאל למטה אומרת. היא ידיים,״ עם מתחילים ישר ״הם גאוותנים.
הצגות. עושות שהישראליות הטוען מקנדה, בולמס אלאן אלא ישראלי לא ידיים עם

אבסנ״תאל לו תואות־חוץ? לטעום רוצה
תאהבה

מאיטליה סיסי
דוברת שאינה צחקנית,

 אחדים ימים הכירה אותו הספרדי, ידידה בחברת
ה סיסי הבונגלו׳ס. שברחבת הדשא על קודס־לכן

שלה. החדשה מהמציאה מאוד מרוצה נראית אנגלית,

 כל במקום, המבקרים הישראלים לגבי
 קת על נוסף חריץ היא .נוספת זרה חתיכה
 זה הירי — בחריצים המרבה וכל הרובה,
ה הנערה הזרים, הבחורים לגבי משובח.

 את להכיר נוספת דרך היא ישראלית
מבקרים. הם בה הארץ

 יעצור מי
ז הטבע בעד

 לאכסבייה באות הזרות כהורות ך*
יותר פתוחות והן שניים, או ללילה ! ן

 מחר — הכול כבלוח יחסי-קירבה. ליצירת
 הישראליות, אחר. במקום כביר תהיינה
 של ליחסים התרגלו לא עדיין זאת, לעומת

 הזמן על מרה קובלות ומרביתן קח־וברח
יומ תוך לרשותן. העומד מדי הקצר

משמעותיים. יחסים ליצור אי־אפשר יומיים
 האוסר המקום, של החמור החוק למרות

 אפילו או האכסנייה, בתחומי מעורבת לינה
 קשה האחר, המין בגי בחדרי להימצא

 ■בו במקום כאלה יחסים היווצרות למנוע
קו הטבע רבים. כה בני־נוער יחד שוהים

שיצליח החוק נולד לא ועוד להם. רא

 בהולנד מימיהם ביקרו לא ומוטי עופר
 הנחרצות מסקנותיהם את באנגליה. או
 משתי היפה המין בנות של התנהגותן על

 לאחר הסיקו הללו, האירופאיות הארצות
 תל־אביב, של באכסניית־הנוער שביקרו

הירקון. גדות על העיר, בצפון הממוקמת

 — חתיכה כל
ת על חריץ ק ה

 בו כמקום ■האכסנייה של ימעה ***
א  יצא בקלות- חתיכות לתפוס אפשר /י

ה את פוקדים ומדי-ערב־בערבו למרחוק,
 הבאים רבים תל־אביביים צעירים מקום

הזר. הפרי מן לטעום
 המתאכסנים הזרים הבחורים גם אבל
המקו הטעם את לטעום מצליחים במקום

 בחורות ■תמיד כמעט שוהות במקום מי.
 קבוע ■ובאופן בחופשה, הנמצאות ישראליות

הצבאי. שירותן במיסגרת חיילות בו גרות
הראשו ההיכרויות נערכות בו האתר

 הדשא, על שם, הבונגלו׳ם. רחבת הוא ניות
 מקנדה מן דונאלד של הגיטארה לצלילי
הלאומים בני נפגשים הירח, של ולאורו 38-1 ■ ■


