
ו של מאמה על מגיבים ונשים גברים נ ג האוסטרל ה
בו לענג יודעות אינן תנשים ב׳ שטען גונו את מכירות ואינן ג

עז דא ך* בפתי מאמין הוא בדבריו. נו
 הטוב. הסוף עד סני־האדם, בין חות • ׳

 שלמדו וידידות ידידים המון לו יש כן,
 כאלה שיחות כמוהו. בדיוק ולנהוג לחשוב

 הזיות על ספר כתיבת הולידו ידידים עם
 אמר הוא בשיחה ונשים. גברים של מין

 בכתבה לפרסם שניתן ממה יותר הרבה
זו.

 צבי פולני, ואבא תימניה לאמא בן
 חוג.0ו... קפה מגיש 34דד בן צוייגנברג

 שסמים מה לי עושה אומר, הוא הסחוג,
אחרים. לאנשים עושים

צוייננברג: צגי אומר
 אותנו, הכניסה האשה של אורגזמה ך*

 המישפט מפחיד. לתיסכול הגברים, י י
 נטל הפך הלילה,״ אותי סיפק לא ״הוא
 על וגם המבלה, הרווק של כתפו על כבד

השיגרתי. הנשוי
 שעתיים־ ? הנשים דורשות בעצם מה
ל יכולים משותפים תענוגות של שלוש

 סיבה בגלל שהאשה, ברגע כבועה התפרק
״לגמור״. הצליחה לא כלשהי,
 להביא נסיונותיו כל אחרי עייף הגבר

 הוא לעיתים הנאתה. לשיא האשד. את
 נותר מר וזיכרון חשק, בחוסר זאת עושה

במוחו.
משוכ אפילו או חושבות, רבות נשים

 את ופותחות נשכבות שהן שברגע נעות,
 גדולה טובה עושות הן לרווחה, רגליהן
 על־כך. אסיר־תודה להיות עליו לגבר.
 תחשוב כך, לנהוג יעז גבר אם אולם

מופרע. שהוא האשד.
 גם אותן. שמענגים הן הנשים תמיד
טיים״! ״גוד רוצים היו הגברים
 רוצים היו שהגברים מה על נדבר הבה

 מכירות אינן נשים להן. תעשה שהאשה
משוכ הנשים רוב !במלואו הגבר גוף את

 מצוי הגבר של תענוגותיו שמרכז נעות
ה ואז מתפשטים, בני־הזוג באיבר־מינו.

 הוא לעשות טורחת שהאשה מכסימום
 מחזיקה אבר־מינו, את באגרופה ללפות

 לאורכו ידה כף את מעבירה קצר, זמן בו
 את שמילאה חשה היא בזה ממנו. ומרפה

 מצד התגובה להמשך וממתינה תפקידה,
 דעתן על מעלות אינן רבות נשים הגבר.

 הדגדגן כמו בדיוק רגיש הפין של שראשו
 לוחץ מדי, חזק ממושך, טיפול האשה. של

בלתי־נסבל. לגירוי גורם מדי,
למעשה, צריך, אבר־המין בראש המגע

י האטה!

 הזה״ ״העולם כגיליון שפורסם האוסטרלי, הגבר של המאמר
 הגברי״, המין ״מיסתורי הכותרת תחת שכועיים, לפגי )2307(

 בכך ותדהמה. הזדהות של כיותר חריפות תגובות כמצופה, עורר,
 של מאמרה כעיקכות שהתעורר לוויכוח המשך המאמר היווה

).2288 הזה״ (״העולם שבועות 20 לפני האוסטרלית האשה
 את ששינה גילוי המאמר היווה רבות נשים לגבי רק לא
 רכים, גברים כעיני גם אלא כיחסי־המין, מקומן לגבי תפיסתן

בה. עד לבטאם שחששו דברים כמאמר היו הגילים, בל כני
 שגבתה רפואה, לענייני הזה״ ״העולם כתבת רזין, גילה
 מאמרה על וגברים נשים של ותגובות עדויות האחרונים כחודשים

אלה. כעמודים בכך מבדטיכה האוסטרלית האיטה של

 האשד. של היד כשכף מהיר, קצר, להיות
 אחרי ממנו ומרפה ראשו אל מבסיסו עולה

קצר. טיפול
ב־ להחזיק שסתם מבינות אינן נשים

 שאינה פעולה זו הגבר, של אבר־המין
 תדע שהאשה חשוב תענוג. לו מביאה

!בו לעשות ה מ
שהן הזה שהשירות חושבות נשים

 אותו לעורר כדי נועד לתת מואילות
ה שאותו התענוג, נוספת. בפעם לזיקפר.

 הלשון תנועות את לחוש הוא מבקש, גבר
אבר־המין. ראש סביב שלה

 הוא ביותר המפחיד הדבר לב! שימו
 הרגיש במקום שיניך נעיצת את לחוש
 להתעקל לשפתיך לתת עליך לכן הזה.
 למנוע תצליחו זו ובצורה השיניים, סביב

והעדין. הרגיש בעור מגען את
 לדחוף להן שאל יבינו שנשים חשוב

 כזה תאור לגרונן. עד עמוק האיבר את
 הרבים הפורנו מסיפורי קלטו בוודאי הנשים

ש הגברים רוב בדוכני־הספרים. המופצים
 רחוקות שלעיתים סיפרו, שוחחתי עימם

ה אשר. עם מינית בחווייה מתנסים הם
 שלדעתי כך באבר־מינם, לטפל איך יודעת
ה את להנחות שביקש האוסטרלי, הגבר
וה הסלחנית בצורה אליהן פנה נשים,
ביותר. עדינה
 יהיה הטיפול אם גם יגמור, גבר כל
 ש־ כדי זה בסימן די שלא כך — גרוע

 וגרמו נכונים היו שביצועיה תחשוב האשד,
לגבר. לעונג
 האוסט הגבר של לטענותיו מצטרף אני

 חשיבות מייחסות אינן שנשים שאמר רלי,
 של הנוספים הרגישים אבריו למיזמוז

הגבר.
 מן ובעיות היסוסים המון לפתור אפשר

 הגברים כל כמעט גלויה. בשיחה הזה הסוג
 הם מה אותם שתשאל לאשר. מייחלים
 היו בדיוק מר, העדפותיהם? מה אוהבים.

להם? תעשה שהיא חפצים
 שהטיפול מניח, אני כך חושבות, נשים

 יכולת- את לאבד להן יגרום הגבר בגוף
 ליהנות יכולתן את וימנע שלהן, הריכוז

 נוספת סיבה זוהי לדעתי להנאת־שיא. עד
 באופי (שוני האוסטרלי הגבר שציין זו על

 ואשד, גבר בין מיני גירוי והמשך התנועה
שיא־ההנאה.) בשעת

 אין שכמעט דבר להזכיר לי מתחק
 ואל תתעוותי אל ואנא, עליו. מדברים

 שיגעו אוהבים גברים !פרצופים תעשי
 להיות יכול המגע בפי־הטבעת. — שם להם

 לפי זאת להבין תוכלי לגבר. מגבר שונה
 לעבר ישבנו את יטיל הוא שבה הדרך

 הוא מה בדיוק להבין תוכלי אצבעותיך.
 לפתח חדירה אפילו או מישוש — מעדיף
 הנמנעים גברים שיש משוכנע אני האנוס.

ל־ תחרוץ היא פן מהאשה, זאת מלבקש
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