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הדיאודורנט
האהוב על
האמריקנים

יאודורנט רי חני-י ב ש,
רי )וא011-0מ( .ו הל הי ט
ריד א ב ק ה ק ל ה .ר עננו ת
שך כל היום! ׳־אריד׳־
של ק ר ק ר וו אל א ס,
שיג בפרפו מריו ת,
ובר ש תו ת ה שיווק.
י ם גע־־ מ.
 ,מ בו ק ר ו עד ערב
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)המשך מעמוד (73
הגיבורה ,קריזיס ,למאהבה הגבר נשזנח,
״אשה היא כלי מושלם .מכך רגל ועד ראש
נוצרה באופן מופלא ביותר לאהבה בל 
בד .רק אשה יודעת איך לאהוב .רק אשה
יודעת איד להיות נאהבת .משום כך,
זוג המורכב משתי נשים הוא כליל־
השלמות! אם יש בו רק אשה אחת ,הוא
מושלם למחצה ! אם אין בו אף אשה אחת,
זהו סתם צמד אידיוטים.״ ביסודי אני מע 
דיפה גברים על נשים ,ואני רואה את
עצמי כהטרוסכסואלית ,אך יש פעמים
שבהן אני משתוקקת לאשה במיטתי .באו 
תן פעמים אני מסכימה בכל ליבי עם
קריזים.
י • כמה מן הפסיכיאטרים סיווגו את ה 
לסביות כצורה של חוסר-בגרוח .דומה כי
קראו רומנים רבים מדי שנועדו לתלמי 
דות ,שבהן מופיעה הלסביות אי-שם בין
מישחקי הכדור והקקאו החם .באותן נובלות,
מחבקות ילדות קטנות ורודות־לחיים זו את
זו ללא הרף ותמהות לנוכח התחושה
הנהדרת האופפת אותן .למען האמת ,לס 
ביות היא מישחק לנשים בוגרות באמת.
< טעות גברית שלישית מוכיחה את
האימרה עתיקת-היומין כי ״ידע מועט הוא
עניין מסוכן״ .אחרי שניכתבו חמישים
מיליון מילים על הדגדגן ,החליטו הגברים
לבסוף להכיר בחשיבותו — אלא שאפילו
תורכים אפשר להרוג יתר על המידה.
 1הטעות הגברית הרביעית משולה
לדיבור בפה מלא ליד שולחן־הסעודה .הם
מדברים שעה שהם ממלאים את פיהם.
כוונתם היא לטובה ,בלי ספק ! בדרך-כלל,
רוצה גבר כזה לספר לנערה כמה היא
מתוקה וטעימה ,אך אין דבר שיסיח דעתה
של אשה יותר מקול עמום הצף לו ועו 
לה מבין רגליה ,ואומר ,״אממ-ממ .איזה
טעם משגע יש לו מותק! הייתי יכול
לאכול אותך בכפית.״
>• אני מעדיפה  341על  ,69וכמוני,
אף נשים רבות שבהן הרבצתי את התורה
הזאת .רובן טוענות כי קנילינגום* דו-
סיטרי משגע מדי את השכל ,ואי־אפשר
ליהנות ממנו בנחת.

״>0ג מאליון המאהגוז
בוויגראטוד שלה״
• ייתכן שנראה לכם שעליכם לדלג
על פרק זה )״הדומינו הדו־מיני או מדריך
לזרם ישר וזרם חילופין״( — אבל לא כדאי
לכם! לבי-סכסואליות — הדו־מיניות —
כמה צדדים קלילים ומענגים .כמו שאומר
וודי אלן ,״הדו־מיגיות מכפילה מייד את
סיכוייך לפגישה ביום שישי בערב.״ הר 
שו לי ,איפוא ,להעיף מבט בעברה השני
של המיפשעה ,ולאו דווקא מבס מפוכח
וחד־סיטרי.
• כל אשה חבה תודה לאריקה ג׳ונג
מחברת פחד גבהים ,על שחשפה את הסוד
השמור ביותר בהיסטוריה של המין ה 
נשי .לא תמיד אנו מבקשות אהבה ,רו 
מנטיקה ,פרחים ,חיזור או כל אחד משאר
הדברים הנחמדים שאנחנו אמורות לרצות.
לפרקים אנו משתוקקות ל״זיון חסר־הרוכ־
סך ,איש זר חסר-פנים־ושם שאותו לא
נשוב לראות לעולם.
י • הילד ,כך מספרים לי ,הוא אביו
של הגבר.
!• האם כדאי לצבוע את תלתליה של
חווה הקטנה? למען האמת ,קשה לי להע 
לות בדעתי סיבה הגיונית לכך ,אלא אם
כן צבעת את שערך השחור-כעורב בלבן
בוהק והחלטת בוקר בהיר אחד לצאת
ולשחות בעירום בבריכה שבכיכר ה
עירייה .אם כך תעשי ,קרוב לוודאי שיהיו
לך דאגות גדולות יותר מאשר הצבעוניות
המסויימת הזאת .כמה מן הספרים המו־
דרנים עוסקים אף בצביעת שיער־הערווה,
אם כי לא ברור לי בדיוק איך הם עושים
את הייבוש.
• הגרי מילר טוען כי ערווה מגו 
לחת נראית כמו קרפיון פת .רוב הגברים,
כך גיליתי ,נהנו מן המראה השיחי בין
רגליה של אשה .הבדיחות הרבות על ״הזקן
של משה רבנו״ מעידות כאלף עדים על
אהבתם של הגברים למראה השיער.
!• מוסד לאבריינים^ ___ _______ .
״ • '"גברים המבקשים להעניק לאשה את
הפתעת חייה ,יקנו לעצמם זוג מיכנסי-
*

מגע אורלי עם ערוות אשה.

מלחים מעודפי הצי בעלי פתח מרובע
המתכפתר בחזית — זה בעל שלושה־
עשר הכפתורים המנציחים את שלוש-עש-
רה המדינות המקוריות של ארצות-
הברית ...פתח מיכנסי־המלחים משול למיג־
בעתו של קוסם ,אשר מתוכה מזנק לו
השפן המגודל )יש לקוות( להפתעתה
ולהנאתה של כל נערה קטנה האוהבת
לשחק בכפתורים.
י • כשאת פרוצה במיקצועך ,הרי רצוי
שעסקייך יהיו מהירים ,כאילו ניהלת דו-
כו־סטייקים .אין לך זמן לסעודות ממו 
שכות ,אלגנטיות וטעימות עם ארבע מנות
של מישחק־מזקדם לפני המנה העיקרית.
עם זאת ,מכירה אני רבים הזוכרים בחי 
בה את הסטייק בפיתה שבלעו במהירות
בלילה רעב.
• תביעותיהן החדשות של הנשים ל 
תענוגות ,חוללו אצל גברים רבים געגו
עים ניסתרים לימים הטובים ההם ,כאשר
היו חופשיים לעשות בנשים כאוות נפ 
שם ...עד כדי כך הגיעו הדברים שגבר
אחד ממכרי אמר לי באחרונה  :״אנן אש 
מע עוד מילה אחת על הדגדגן המחורבן
הזה ,אצטרף למנזר של שתקנים.״
• המישגל המהיר המפורסם ביותר
שייך ,בלי ספק ,לנשיא ארצות-הברית
וורן הארדינג ולאהובתו ,נאן בריטן ,ש 
עשו את זה בארון כלי-הלבן של הבית־
הלבן .איזו דרך נהדרת לחסוך בסדינים!
<• האיטלקים ,אם לשפוט ממינהגיהם
של לקוחותי מן המאפיה של ניו־יורק ,או 
הבים להיכנס ולצאת מוקדם ככל האפשר
בבוקר .שניים מהם ,דום ואל ,נהגו להגיע
בין שבע לשמונה .או ששוטטו בחוץ כל
הלילה וקפצו אל ביתי בדרכם לכנסייה,
או שתיכננו קרב-יריות לשעה מאוחרת
יותר של היום והעדיפו לירות תחילה את
מיטענם האישי.
• אני משוכנעת שרוב האמריקאים עו
שים אהבה לפני השינה כדי שיוכלו מייד
לאחר מכן לשקוע בחוסר־הכרה וכך לח 
מוק ,לפחות לשעות אחדות ,מתחושת-
האשמה הגואה בהם על שהעזו בכלל לע 
סוק בעניין זה.
• אין בעייה לשמור על ייחומו של
גבר מול הטלוויזיה ,כך שיהיה מוכן לפעו 
לה ברגע שתסתיים התוכנית .זכרי ,הוא
עצמו דומה למכשיר טלוויזיה מן הדור
הישן .תחילה יש לתת לו להתחמם .אחרי
הכל ,הוא לא בנוי מטרנזיסטורים.
>• השחקנית החביבה על האנגלים מ 
תקופת הפלך אדוארד ,הגב ,פאטריק
קאמפבל אמרה פעם :״לא חשוב מה עו 
שים הבריות בחדרי-השינה שלהם ,כל זמן
שאינם עושים זאת ברחובות ומפחידים את
הסוסים.״
• המישגל הצבעוני ביותר שעליו שמע 
תי ,התרחש בתא־הגבייה של גשר־האגרה
של פנסילווניה ! הגובה )ממין נקבה ,כמו
בן( נתפסה כשהיא עושה את זה עם נהג-
משאית )שמשאיתו חסמה אגב־כך ,את ה
מעבר(.
• באחרונה כתבה לי נערה חמת־מזג
ואוהבת־מין על בעייה חמורה .היא נש 
מעה כנערה נבונה ,פרט לכך שלא הק 
פידה לשנן את המיתולוגיה היוונית .על
המיכתב חתמה בשם סיג מאליון והסבירה
כי התאהבה בוויבראטור שלה.
• אל תיסחף לתוך המבט הזגוגיתי של
רודולפו ואלנטינו בשעת ריקוד הטאנגו.
הייתי עדה להצגה כזו בבר ניו-יורקי
אחד ,שבה נעץ גבר את מבטו העורג ב
אשה .עיניו ניפערו עוד ועוד ,עד שלפתע
נשרו מתוכן עדשות־המגע שלו והוא ניכנס
לפאניקה והצטרח  :״לא לזוז ! ״ כמה נשים
פרצו בצווחות  :הן חשבו שזה שוד מזויין.
• מאז שהפכתי סופרת גיליתי תופעה
נפלאה הקשורה במיקצועי החדש .כשאני ן
גוחנת על המכונה כדי למחוק משהו )ואני
גוחנת הרבה ,בין אם יש לי מה למחוק
ובין אם לא( מתחוללים דברים מייוחדים־
במינם בפיטמותי הנוגעות בה .החמימות,
הרטט המזמזם מפלסים להם דרך מן ה-
פיטמות אל ביודהשחי .אין לך זימזום נה 
דר מזה.
שעשועי מין של קסאווירה הולנדר ישע 
שע הקיץ את הישראלים ,כפי שהספר
משעשע מזה שלוש שנים את הנשים והג
ברים ברחבי העולם .אין ספק שקסאווירה
הולנדר ,עם חוש ההומור שלה ,היא בחי 
נת אשד .אגדה.

דן עומר !■
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