
 ושקול והישמר היזהר לכן יהודיה. אם
אפי שאתה לפני ההיבטים, כל את היטב

 וסתמי מנומס בשלום סרטן בן מברך לו
הראשי. ברחוב בעוברך

ו בדעתם מיושבים אנשים — גדיים
 להם לסרטן. נפלא יתאימו — מחושבים

ממי הנסיגה את לתכנן אתגר זה יהיה
את להרכיב כבר שהספיק סרטן, של טתו

 אגו בעל חתלתול אלא אינו אריה ^
 כמו אכסהיביציוניסט הוא מנופח. * י

 חדר־ לדלת עד — במועדון־לילה חשפנית
שב כולם את לשכנע מצליח הוא השינה
 להסעיר מצליח הוא פגז. הוא מיטה

 המיני במרץ אותו הסובבים את ולהלהיב
ו בו טועים קרובות שלעתים עד שלו,

לטלה. אותו חושבים

 אחר. סיפור כבר זה — במיטה אבל
 באקט מעוניין כל-כך לא בעצם האריה
 והוא החיזור, את מחפש הוא עצמו. המיני

 עמוק להביט יודע ,הוא זו. במלאכה אמן
הבו ומשכנע עמוק בקול לדבר בעיניים,

כשוש פורחות לחייו מחדרי־הבטן, קע
 נתקף כאילו קשה, הופכת ונשימתו נים-

חמור. אסטמה בהתקף

 דיו, וזך טהור מישהו למצוא שה ^
\  אולי הבתולות. את לפתות שיצליח •

 יוכל שיצליח, מי אבל הקדושה. הבתולה
בתו שבני מכיוון העולמות, משני ליהנות

 מתוחים כל־כך נראים שהם למרות לה,
 לקהילת נכבדה תרומה תרמו ועצורים,

ההומוסכסואלים.

 אחרי לטקס־החתונה, המוזמנים רשימת
יס העקרבים גם אחד. לילה של בילוי
 למצי- הנטייה בזכות בעיקר איתו, תדרו
לסרטנים. האופיינית צנות,
 מאוד חוששים הסרטנים להיזהר. יש אך

לה דאגו לכן המעשה, בשעת להיתפס
סק שכנים בלי בודד, בית לרשותם עמיד
רנים.

 — מיכנסיו שפתח מכך להסיק אין אך
 התרגשות בו שעורר האדם של או שלו

 על ילחצו אם בסכנה. שרוי — כזאת
 בהחלט מוכן שהוא יודה הוא האריה,

 על ברצון ולוותר בידידות־נפש, להסתפק
מעייפת. מינית פעילות

צו בעל אדם מסתתר זאת כל מאחרי
ה- כמלך עצמו ולראות לשלוט חזק רך

 לכאורה, אותו, עושה זו תכונה ג׳ונגל.
 על לזחול המוכנים מאזניים, לבני מתאים
 חיי-אהבה אחר חיפושיהם במיסגרת ארבע

 עקרבים, הדבר. כן לא אך — מספקים
 שהינם היחידים המזלות הם וטליים דליים

ש מספיק), גמישים (או מספיק פשוטים
כאלה. הצגות לסבול יסכימו

העוב הוא אצלם ביותר המרגיז הדבר
 נפש ״הגועל על משוגעים ממש שהם דה

 קורה וזה — במיטה לבד כשהם הזה״.
 — נפרט שעוד מסיבות תכופות, די להם

 חנות־מין. של מחסן קמו מוחם עמוס
 כחול סרט למלא שיכלו ההזיות, אך

מעשי ביטוי לידי אצלם באות מלא, באורך

 בתנאי זאת וגם — המיסיונרית בתנוחה
 מאחרי חשוך, בחדר מתבצע שהמעשה

 אנשים הינם ושמשתתפיו סגורה, דלת
נוט שהם הסיכון את המבינים מבוגרים

עליהם. לים
 והגורם כל-כך, אותם המטריד הדבר

בחוז רגליהם את ולהצמיד להסמיק להם
 לטוהר מוגזמת כל־כך נטייה הוא קה,

ש חסודה, עלמה שאפילו עד ולשלמות,
להצ תצטרך מהמיקווה, עתה זה עלתה
הבתו בן אל בבואה מתאים באישור טייד
לה.

 מלמצוא שהתייאשו רבים, בתולה בני
אה רגשי את מפנים המושלם, האדם את

בעלי-חיים. אל בתם
 כן שבתולות הוא לזכור שעליך מה

 היחידה הדרך אם אפילו זאת, עושים
סכידקומנדו. בעזרת היא אותם לשכנע

 המאז־ מבני אחד נאנדי, הטמה ף*
 ברי- לצד — ביותר המפורסמים ניים ■ו
 המין על לחלוטין ויתר — ברדו ג׳יט

 פניית ממש זו היתד. רבות. שנים במשך
 כן, — המאזניים בגי כל כמו כי פרסה׳
למין. משוגע היה הוא — באמת

ולש לארגן חזק צורך המאזניים לבני
 כמוהם, חברותיים לבני־אדם באחרים. לוט
 חדר- לעבר זו תכונה להפנות מאוד קל

 להם, שמתנגד מי כל שונאים הם המיטות.
 הגדולה במהירות הסרים אלה הם וחבריהם

 לעצמו יבחר המאזניים בן למרותם. ביותר
 יתנהלו כיצד יחליט למיטה, השותף את

 את להמרות שיעז למי ואוי — הדברים
פיו.

 ו־. ומחושבים, הגיוניים חבר׳ה גם הם
 לעצמם יתכננו שהם עליהם לסמור אפשר
 — פרטנרים שיותר כמה עם מהנה בילוי

 פשוט או אילוף, שיכנוע, באמצעות אם
הרב. קיסמם בעזרת

לדעתם לדו־מיניות. קלה נטייה להם יש

 להדר-השינה, אותם להביא כשהצלחת גם
 נשלטים בתולה בני תמו. לא בעיותיך

 למצוא לריסון ניתן שלא דחף על־ידי
 דווקא הצער למרבה — וחסרונות פגמים

 במיוחד נעים לא אחרים. אנשים אצל
 תחתוניך כשרק בחדר־השינה, שם, לעמוד

 הבוחנת כשעינו לגופך, ביותר הטובים
 מה דבר בך למצוא מנסה הבתולה בן של

 לסמוך אפשר ימצא, והוא — דוחה
עליו.

 של החדות עיניהם את לנצל היה אפשר
 סמויים סוכנים חשיפת לשם הבתולה בני

 הרבה חיבתם לולא ישירותי־הביטחון,
 לעתים פונים הם זאת, לעומת מינם. לבני

ה האווירה — בחולים לטיפול קרובות
אותם. מרגשת בתי־החולים של סטרילית

 להתמודד מסוגלים וגדיים תאומים רק
בהצלחה. איתם

ותו האפשרויות מיגוון את מרחיב הדבר
גבוהה. לתחלופה רם

מאז בני על ביותר האוהב הדבר אך
 ומפרה משכיל דיון הדיבור. הוא ניים
 כשהאורות אפרודיסיאק. כמו עליהם פועל

 מ־ בוקעת חרישית ומוסיקת־רקע עמומים
 נניח, — על דיון ישמש מערכת־הסטריאו,

 כהקדמה — מרידוד של האנרגיה המצאת
 דין־ודברים שללא היא, האמת למישגל.

 המדינה תקציב כמו משהו על מעורר
 פשוט ׳רבים מאזניים בני הבאה, לשנה
שהת ברגע אך להתחמם. מסוגלים אינם

 בת ליידי מדהימות. התוצאות עוררו,
 ביותר לה המתאים שבן־הזוג מאזניים,

שלי כל מאבדת ותוקפני, נמרץ גבר הוא

 אפילו שהיא כך כדי עד — עצמה על טה
ב תסכים היא להופעתה. לדאוג שוכחת

 לעניינים — מאזניים כבן כמוה — רצון
בשלשלאות. וכבילה הלקאות כמו

 השותפים הם ושוורים תאומים דליים,
מאזניים. בן של היותר המוצלחים
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אותי!״ ידרוס שאיש־בתולה למיקרה נקיים, תחתונים לובשת תמיד ״אני

בנובמבר 22 ־ באוקטובר 23 עקרב:

 מצויין מסתדרות עקרב כנות שים ן
 המאפיין הדבר בתולה. בני גברים עם •
 משיכתם הוא העקרבים של חיי־המין את

למי בתולה בן ולהוביל — לבלתי־אפשרי
 פשוט. לא לגמרי עסק כידוע, הוא, טה

 שידוע כמה עד — מאמינים העקרבים
 ביותר והחשאי השקט המזל הם כי לנו,

 מעבר שהוא דבר שאין — בגלגל־המזלות
במיטה. לכוחם
 שמא כמובן, סמוי מפחד, סובלים הם

יר המיניות שדרישותיו במישהו יתקלו
בע גם פחד-שווא. כמובן זהו אותם. תיעו

 שעשוע־ המציאו לא עד מפליג דמיון לי
העקרבים. את ילהיב שלא מיטה

ה המעניינים, האנשים הם העקרבים
בכל ביותר והחושניים החזקים מסובכים,

ה הסודיות מעטה בגלל גלגל־המזלות.
 התפוצצות תמיד מתרחשת אותם, אופף

 החוצה. הכל את מוציאים כשהם אדירה
 בנייר־אריזה עטופה חבילה לקבל כמו זה

 מזנק הנייר, את קורע שכשאתה פשוט:
 למיטה בכוח אותך הדוחף משהו החוצה

 לשם שלך, הבגדים את לקרוע ומתחיל
שינוי.

 הם אך חיים, סם לעקרבים הוא המין
 במגע איתם שבא מי כל את משאירים

ומש ביותר, שאפתניים הם וסחוט. תשוש
 על לא רק — הכל על לשלוט תוקקים

הצ מיכנסיהם, שלהם. העז המיני הדחף
 דמיונם את מעוררים לגופם, היטב מודים

השני. המין בני של
הבריטי, העצר יורש צ׳ארלס, הנסיך




