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ת כירים  אדם שבהן הקריקטורות א
 בשערותיה? אשה אחריו גורר קדמון ■יו
 גם יש טלה. בן הוא שהאיש ספק אין

 האשה, לשיחרור התנועה של הגירסה
גור חיה בעור עטופה אשה רואים שבח

לת שהצליחה מה בכל גבר אחריה רת
טלה. מזל בת כמובן, היא, גם — פוס

 אגוצנטריים החלטיים, תמיד — הטליים
ב מין לענייני ניגשים — מסובכים ולא

 היו אילו בולדוזר. של ובזהירות עדינות
מת היתה טלה, מזל בני ויוליד, רומיאו
ש מכפי אחרת המירפסת סצינת רחשת
 בוודאי היה רומיאו שקספיר. אותה תיאר
 הערצה, מעורר בניתור למירפסת מזנק
מת היה ואילו התלהבותו. כנפי על נישא

המעקה על מטפסת היתד, יוליד, מהמה,

מת הם אין רעבים. תמיד והם — בים
 ואין ובקינוחים, ראשונות במנות עניינים

וחריגים. יוצאי־דופן ריגושים מחפשים הם
 הומוסכסואלים הטליים בין יש אומנם

 לא אך — המינים משני — מעטים לא
 הם בחדרי־חדרים. זאת העושה הסוג מן

 החוצה פורצים בגלוי, כך על מכריזים
 מבקבוק שנחלץ פקק של ובשימחה, ברעש

ושימחת־חיים. מרץ מלאי שמפניה,
של היא במין שלהם היחידה הבעיה

ועוד. עוד רוצים הם :להם די לא עולם
 להיות שונאים וחזק, בריא גוף בעלי הם

 שכושר סמויים מפחדים וסובלים חולים,
 לשלוט רוצים הם ייפגע. שלהם הביצוע
 בבני- שולטים שהם כפי בדיוק בגופם
העדר, כמנהיגי עצמם רואים הם אדם.

טלה:״ אני גם מהר! ״כמה

זרו אל חופשית בצניחה עצמה ומשליכה
המצפה. רומיאו של עותיו

 שאחרים כפי למין מתייחסים הטליים
 אומר זה אין בפיתה. לסטייק מתייחסים

 הם הוא. נהפוך בעניין, מזלזלים שהם
רע שהם אימת כל אותו חוטפים פשוט

 לגלות מעז כשמישהו מרוצים לא ומאוד
.לשתלטנותם. התנגדות סימני

 שור, בני עם היטב מסתדרים הם במיטה
 נותר ונשלם, תם כשהכל אבל וגדי, אריה
 על־ ולעבור להמשיך מרץ די עדיין בהם
כולו. גלגל-המזלות פני

בטאי 20 ־ באפריל 21 ו:1ש

ה את עושה אשר הראשון הבר ך*
העוב הוא לטלה, מתאים בן־זוג שור י י

מבחי מהטלה. יותר בריא אף שהשור דה
 ביותר החזק המזל הוא השור גופנית נה

 בשור לחשוד אי־אפשר בגלגל־המזלות.
 שהם למיטה, בצהרי־יום הנכנסים ובטלה,
מחלה. מסיבות זאת עושים

השוו חריג. מין מחפשים אינם הטליים
 הנקודה בפנטאזיות. לוקים לעומתם, רים,

 יתלהבו הם לכן הגרון. בגופם: הרגישה
חלש. גרון בשם סרט פעם יצולם אם מאוד
של הוא אם בעיקר לגוף, משוגעים הם

 ידם נמצאת היכן היטב לבדוק כדאי הם.
 כל עם איתם. שמתעסקים בשעה השניה

המפו הבעלות ורגש חמימותם חושניותם,

להת עלולים הם — תאחר אם שלהם, תח
בלעדיך. בחגיגה חיל

שהת ברגע אבל לאט, מתעוררים הם
ל בביטחה אך באיטיות נעים הם חממו
למ אוהבים הם כי באיטיות, יעדם. עבר
 בעיקר — סוף אין עד העניין את שוך
- המישוש. שלבי את

הו היטב, איתם מסתדרים בתולה בני
 בני שלהם. והאירגון הסדר לאהבת דות
יוות חסרי־תקנה, מציצנים שהם גדי, מזל
 שכזה אהבה מעשה יראו אם כנראה, רו

 כמו זה יהיה בשבילם חור־ד,מנעול. דרך
שח־מט. מישחק בעת לאורגזמה להגיע
הצ לחוויית יזכו שהם להניח קשה אך

מאמ יחסכו לא השוורים כי שכזאת, צה

 ברבים. יתגלו הקטנים שחטאיהם שייתפסו אפשרות כל למנוע כדי צים
לעקרבים. להפליא מתאימים הם בכך פחד־מוות פוחדים הם המעשה. בשעת

ביתי 20 - במאי 21:תאומים

 בצ־ (בבוקר, שתעורר שאתה ך*
* • / לש תמשיך אל בערב) או הריים /

מה מייד וצא קום — כך סתם שם כב
 בשלב זה מישפט שמענו רובנו מיטה.״

 בראש נועד הוא אך חיינו, של אחר או זה
 החריף שיכלו תאומים. לבן ובראשונה

 אלף מייד ימצא וההפכפך הקליל ומיזגו
במיטה. להישאר כדי סיבות ואחת

 מצב. לכל במהירות מסתגלים התאומים
 תענוג — רעיונות מלאי פטפטניים, הם

ל מתייחם אינך אם בחברתם, להימצא
מדי. רבה ברצינות המיטה ולענייני חיים

המי פני על מקפצים תאומים מזל בני
 של חבוי חלום לבטא בנסיון כולד, טה

 שבהן ובלתי־מסובכים, ילדותיים יחסים
 מעין — עליז שעשוע אלא אינו המין

ם״מ. 180x140 של בשטח תופסת מישתק
 נטייתם שלהם, המשתנים מצבי־הרוח■

להת שלהם והקושי כולם עם לפלרטט
 מביאים אלה כל — ובתמים באמת אהב

התנהגו הפכפך. מיני דחף לגלות אותם
הי להסתדר להם ומאפשרת מפתיעה תם
עצמם את המתאימים מאזניים, בני עם טב

 ״לעשות בלי התאומים של לשגעונותיהם
עניין״. מזה

 ברשת- סוף־סוף שנלכד תאומים בן
 להודות ייאלץ לרגליו, שנפרשה אהבה
ש מה מכל מתמדת בבריחה חי שהוא
המח את סובל •הוא אין יציבות. מסמל
 לאדם ומסור נאמן להיות שעליו שבה
 כשאנשים כל-כך כועס הוא לכן אחד.

למישכב. נופלים מסביבו
 היחידה בעצם — ביותר הטובה הדרך

 לקום ממנו ולמנוע תאומים בן לתפוס —
ה באזיקים. אותו לקשור היא ולברוח,

להפ עשויות והתוצאות משתלם, מאמץ
 וטרנסוורסטיזם סאדו־מזוכיזם תיע.

 אותו ולסקרן עניין בו לעורר עשויים
 תזדקק אך למדי. ארוכה תקופה במשך
 כי חדשים, ולרעיונות דמיון של לשפע
 יתחילו וד,שלשלאות בגדי־העור אפילו

מסו בתולה בני מהרה. עד אותו לשעמם
 מי כי אם רע, לא איתם להסתדר גלים

 חייב זמן לאורך איתם להיות שרוצה
ניחושים. במישחקי להצטיין

בי!זי 20 - י1ביו 21:סוסו

מעיי בראש עומדים ורבייה דייה מ
 לא אותם סרטן. מזל בני של ניהם "

רו במיסעדות או אפלים בבארים תמצא
 של בגדי־הילדים בקומת אלא מנטיות,

על חושבים רק לא הסרטנים ר,משביר.

אה לצד הסרטן, של הבולטות תכונותיו
 ולהיות האהוב על להגן והרצון הבית בת

 שאפשר הדברים שאר (וכל ידו על מוגן
 החשש'פן לולא ואבא, מאמא בכיף לקבל

תו־ אם עריות). גילוי על השכנים יחשבו

 שיקית למה אבל — לגילך כקשר לי ששיקרת ״מילא
שלך!״ המזל לגבי לי

 לפני לכן, מאוד. פוריים גם הם רבייה,
 כדאי סרטן, עם שנייה פגישה קובע שאתה

 ולמכונית מרווח לבית בדחיפות שתדאג
מישפחתית.

מ אחת היא הזהירות המזל, למרבה

שנו את לבלות הסיכוי עם להשלים כל
וב חיתולים בהחלפת ביותר היפות תיך

בפר בתמורה תזכה זבים, חוטמים ניגוב
 ומסור. רומנטי רגיש, טנר

כל של חייה חלום כמו נשמע זה כל




