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מחיקויים! היזהרו ״מורלה״,
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 באל־על. דייל הוא )27( איציק כהן. וליזה
 ספורטיבי. ולבושו מתולתל השחור שערו

 ארבע וכבר לשעבר, נוף־ים תושב הוא
שכורות. בדירות מתגורר שהוא שנים

תה ״היא  הי
מכולן״ שוגה

 עם עיקרון לי היה לא פעם !?
י / ש ״או איציק, סיפר לגור,״ מי ■ /

 אלי. שהצטרפו או לאחרים, הצטרפתי
 היה לא בחורות עם שגרתי המיקרים בכל

 על הולך מראש אני כי כלום, בינינו
 מה השותפות. את יהרוס זה אחרת זה,

 שאני זה ליזה, עם שלי בשותפות שטוב
 ולא לדירה, שלי השותפה רק שהיא יודע
 עליה לסמוך יכול אני וכך אחר. דבר שום
 בא שכשאני יודע ואני דברים, מיני בכל

שלי. הפינה את לי יש הביתה
 צריכים שהיו בחורים שני עם פה ״גרתי

 שדרושה מודעה פירסמתי לחו״ל. לנסוע
 מהעניין. צחוק לעשות והחלטנו בחורה,

 ונמשכו בבוקר 7ב־ התחילו הטלפונים
לבחו עשינו המאוחרות. הלילה שעות עד

 והזמנו שולחן ליד ישבנו ועדת*קבלה. רות
 ועד מהדירה היה התור בבוקר. כולן את

 שלנו הקריטריונים והחצר. חדר־המדרגות
 כתבנו הופעה. התנהגות, צורה, — היו
 הראשונית עשר הציונים. את הנייר על
 היא ליזה. ניכנסה שתיים בשעה פרחות. היו

ומסו הגונה ניראתה מכולן. שונה היתה
 מתחרט.״ לא ואני בה, בחתו לבסוף דרת.

 קטנת־קומה, שחרחורת ),22( כהן ליזה
״כש תל־אביב. ליד הקבע בצבא משרתת

 חופשיה,״ יותר הייתי בחורות עם גרתי
 בגדים בלי מסתובבת ״הייתי ליזה, סיפרה
 משתדלים שונה. זה בחור כשיש אבל בבית.
 אבל, בלבוש. צביעות על לשמור יותר

 ביטחון. יותר יש בחור עם זאת, לעומת
 בבית. הטכניים הדברים כל את מסדר הוא

החברים — מישפחה כמו חיים אנחנו

כל
פון,

 תוכניות ולזהבה ליהודה
— דבר לכל עבודה

 הטל־ שיחות את רושם אחד
בבית, ותורנות־הניקיון הקניות

 לחב״ כמובן, פרט, שלו החברים הם שלי
 אוכלים אנחנו לפעמים האינטימיים. רים

 מבשלת, כלל בדרך אני בשבתות. ביחד,
 משתדלת אני לפעמים. עוזר הוא גם אבל

 בחורים אבל הבית, את לנקות לו לגרום
לע אותם לאלץ וקשה לנקות אוהבים לא

 ני־יף סכום נותן מאתנו אחד כל זאת. שות
 פרס מריבות, בינינו ואין הבית, להוצאות
 והנקיון.״ הטלפון לחשבון
 קשה היה שממש בחורה עם גרתי ״פעם
 טיפוס היתה ״היא איציק, סיפר איתר״״

כש צורחת והיתה מתחסדת, בתולה של
 עושה והיתה בחורות, לכאן מביא הייתי

 מוצא שאני היתרונות אחד המוות. את לי
 כאן גרים היו שאילו זה ליזה, עם בלגור

 של ערימות מלא הבית היה בחורים שני
 מנקה. היא נכס. ממש היא ליזה אבל זבל,

 לא אני אחד דבר עוגות. אופה ולפעמים
ה של המוודה הכומר להיות וזה אוהב,

 שבפעם אפשרות שוקל אני לכן בחורות.
לי נמאס כבר כי בחור, עם אגור הבאה
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