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 הנערות שכל בוודאי חשבתם עקרב. הוא
 זאת עשו בנשיקות עליו להתנפל שנהגו

לא גם ולא. לא בלבד. פירסום מתאוות

 או אריה מזל בנות כולן היו שהן נכון
 שהן הוא הדעת על מתקבל יותר שור.

 את לו ולעשות להקדים החליטו פשוט
להן. לעשות עמד שהוא מה
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 ב־ בשעון מביטים שהקשתיס ך*
 אין ביותר, הגדולים התשוקה רגעי

 רק במעשה, עניין איבדו שהם אומר זה
 בפחד חיים שהם היא לכך הסיבה זח. לא

 כל את לעשות יספיקו לא שמא מתמיד
לא הדבר כולם. עם — ובעיקר שברצונם,

״כמד־מהירות להסתכל ״ותפסיק :

 במיטה, שלהם לפרטנרים נעים כל־כך
 הכביש על כתמרור פעם לא המרגישים

 גם מה הקשתים. דוהרים שעליו המהיר
 אהבת־ הוא הקשת של נוסף אופי שקו

שלהם. הנסיעות
ה הסוכן פתיסמונת בעצם כאן מדובר

 מ־ והדגים המוזרים האריות שרק נוסע,
ה איתו. להתמודד מסוגלים מזוכיסטיים

משע וחיות, מרץ מלאי חברה הם קשתים
 דחף להם יש נעימים. ובני־שיחה שעים
 באותן במובן, עוזר שהוא מאוד, חזק מיני

 בכבישים. מבלים שהם ארוכות שעות
 היא המכונית שלפיה הנפוצה, האימרה
 הגברי, המין אבר של מלאכותית הארכה

לקשתים. בעיקר מתייחסת
 הוא אותך, אוהב שהוא אומר כשקשת

הר באותו — הכנות במלוא לכך מתכוון
 כנות של מידה באותה מכריז הוא אך גע.

שית ברגע אותך לעזוב יהסס לא שהוא
 יותר חדש יותר, טעים מה בדבר קל

יותר. ומלהיב
לפ נוטים שהקשתים לדעת, גם חשוב

 ואגן־היר־ המותניים באיזור מחלות תח
המטור ריצתם את במקצת מאט וזה כיים,

 לא אך העולם. אוכלוסיית פני על פת
 הן חולים, להיות שונאים הם רב. לזמן

 הן פיסית, אותם מגעיל שהדבר משום
 יקומו הם יקר. זמן גוזל שהוא משום

 לעמוד מסוגלים יהיו שרק ברגע ממיטתם
 יצליחו לא קביים אפילו רגליהם. על

מהם. זאת למנוע
ש בהם, מושרשת כה הפרפרית הגישה

 מ־ להפיק שתוכל ביותר הגדולה ההנאה
 תצליח זמן כמה לראות היא הקשתים
אחד. במקום ■אותם להחזיק

 הקפד קשת, עם למיטה נכנס כשאתה
ולהט שלו, שעון־היד את להסיר כל קודם

 זה גם אם ידו. מהישג רחוק אותו מין
 ולמרוח דבק־מגע, לקחת עליך יועיל, לא

לנוע. המסוגל איבר כל על אותו
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 מזל בן עם הראשונה הפגישה פני ^
 בארורהבגדים לחפש תטרח אל גדי, •

 בדוק זאת, תחת ללבוש. הולם דבר שלך
וה השלשלאות השוטים, מלאי את במחסן
המחודדים. מגפיים
 הגדול שתחביבו האחד זה המזלות, מכל
 הצעצועים אותם כל איסוף הוא ביותר

 מפן^ קטלוג לפי בדואר, אליך הנשלחים
וחביבם. אלמוניים מפיצים על-ידי רט,

 הגדי של גישתו את מגלה זה תחביב
ה רותחים, מים לדוד מתחזה הוא למין.

האנר שניצולת למרות — קיטור משחרר
 הקופסה של מזו יותר קטנה היא שלו גיה

מש שהגדי ברגע מתגלה וזה — השחורה
ונכ שלו מציוד־הקרב חלק לפשוט תכנע

למיטה. נס
 לשיחרור בשסתום הגדיים של הצורך

מרו קרירים להיות נוטים והם — לחץ
 את בחברתם לשכוח שאפשר עד חקים

 זאת, לעומת ולרכוש, האהבה מילון כל
 לחומרי- לחנות השייכים במונחים שליטה

שא כל־כך שהם מהעובדה נובע — בניין
 מכניסים הם כי עד ורודפי־כוח, פתניים
 משמש המין בלתי-נסבל. ללחץ עצמם

הזה. הלחץ לשיחרור אמצעי
 להוביל ועשוי ויפה, טוב נשמע זה כל

העוב לולא במוזרותן, מרגשות לחוויות
 מעבודתם. לעולם נפרדים לא שהגדיים דה
 עובדים כשהם גם עובדים, הזמן כל הם

 הממונים על להתחבב כישרונם עליך.
 השאפתני במסעם להם מסייעים עליהם,

 לאלה ביחסם שונה המצב אך לצמרת.
 מתייחסים הם אלה אל מתחתם. שנמצאים

ובחוסר-התחשבות. בגסות על־פי־רוב

 או לגדי מתחת אתה אם לב שים לכן,
במיטה. והן במישרד הן — מעליו
 שיג־ כל את לסבול מסוגל אתה אם

 לקשר בתמורה תזכה הגדי, של עונותיו
 להגיע שעתיד ביצועיסט עם ונאמן יציב

 לספק יוכל הוא סרטן, אתה אם רחוק.
 הוא בתולה, אתה אם מקסים. בית לך

אמיתית. התלהבות בך יכניס

>
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 — שמיים של הגדולה ףיעייתם
 עוסקים כשהם במיוחד מתגלה והיא ■י•

 שהם היא — המין כמו אישי בתחום
 כתפיהם על נושאים הם כאילו מרגישים

 כפרט האדם כולו. העולם בעיות את
 לכן, לחלוטין. אדיש הדלי את ישאיר

מחיי ולא סתמיים ביחסים המדובר אם
 כל־כך אוהבים לא שהדליים (למרות בים

 לרמוז הוא ביותר הטוב כאלה), יחסים
 הומניטרי גוף אלא גוף, תם8 שאינך

רחב.
 ביחד להיכנס עומדים ״אנחנו :דלי

לך...״ קוראים איך מושג לי ואין למיטה,
מוישה/רותי לי ״קוראים :בן־הזוג

 שמכיר מי כל אבל המיותר) את (מחק
צעד־בעלי־חיים.״ אירגון לי קורא אותי
 חן ימצא מאוד זה אך מוגזם, קצת זה

דלי. בן בעיני
 בצורה אם גם מתעניין, הוא במיטה

 חריג, שנראה מה בכל מסוייגת, קצת
רחבים חוגים על מקובל שהוא בתנאי

ביר לאחרונה שתואר משהו למשל, —
 חיי־ על סקר במיסגרת מכובד, מדעי חון

באפריקה. שבטים של המין
 מוזרויותיו את יבקר לא לעולם הדלי

 חוסר מתוך כנראה למיטה, שותפו של
מתוח שיחות מאותן באחת ממשי. עניין
 הוא לנהל׳ נהנה כל-כך שהוא כמות
 שתקפץ עקרונית להסכים אפילו עשוי

אינדיא צ׳יף של נוצה כשרק הארון על
 משהו לומר טעם כל אין אך בשיערך, ני

 את ולדגדג תורך,״ ועכשיו ״יופי, כמו:
 כשמגיע בנוצתך. בחושניות הדלי שותפך

 חשיבות מרוב המנופח הדלי, של תורו
במישחק. להשתתף מסרק הוא עצמית,
 בכך, הוא הדלי של מיתרונותיו אחד
 שלמרות עד בעצמו, מרוכז כה שהוא
 לא אפילו הוא ונאמן, טוב חבר היותו
 תקופה למשך מחייו שנעלמת בכך יבחין

 לקשתים. מאוד מתאימה זו תכונה ארוכה.
 שהם חוסר־הוודאות את אוהבים התאומים
 מטורפים לגמרי והמאזניים משרים,
אחריו.

במארס 20 ־ בפברואר 19:דגים

 לתוצאות תגיע הדגים בן 0 4*
 זה איתו. תשחק אם ביותר הטובות 2
 מה אבל ביותר, סכסי נשמע לא אולי
 אמת־או־ במישחק להיכשל יכול כבר

■ ? חובה
אנשים על-ידי מושפעים כל־כך הדגים

 לשחק יכולים כשהם מאושרים .הדגים
 גם הם המעונה. הקדוש תפקיד את

 לנסות וכדי להגיון, גדולים מתנגדים
 לזכור יש המוזרה התנהגותם את להבין
מחוב דגים שני הוא שלהם המזל שסמל

קשה הפוכים. בכיוונים השוחים רים,

מרגש:׳׳ לקטע כדיוק מגיע אני תפסיקי: ״אל

 בהם, שישלטו אוהבים וכל־כך אחרים,
 הבקבוק, את לסובב שהתחלת שברגע

מיו בכיםך. שהדגים בטוח להיות תוכל
בחובה. תמיד יבחרו שהם לציין תר

 את הפעילו לעשות...״ עליך ״חובה
 כל יעשו הדגים ההמשך. לגבי הדמיון
 נועז יהיה שהדבר וככל עליהם, שתצוו
התלהבותם. תגדל כך יותר, ומוזר
 קצת ובהיותם הפתעות, אוהבים הם

 על ישמחו הם עצלים, ומאוד ביישנים
השני. מהצד שתבוא יוזמה כל

 שונים ביותר, מוזרים אנשים גם הם
 וקשתים עקרבים לכן, אחר. מזל מכל

 — המכסימום את מהם להוציא יצליחו
 הדברים אחד מה. זמן במשך לפחות

 לך שכשנמאס הוא אצלם המקסימים
 ללכת עליך ״חובה תלחש: אם די מהם,

וילכו. יתלבשו בשקט, יקומו הם עכשיו.״

המור אישיותם של לעומקה לרדת מאוד
 לכך אידיאלי שהוא במצב אפילו כבת,

 יסבירו לא הם יעזור. לא זה במיטה. —
 הכעס התפרצויות את שלא בוודאי דבר,

 לגמרי הנראות שלהם, הפיתאומיות
בלתי־מובנות.

 רגש, ומלאי רומנטיים הם הדגים
 אך מלהיבות, הזיות מתרוצצות בראשיהם

 בחיי- ועיקביות כיוון מגמה, חסרים הם
 על לדבר אוהבים הם שלהם. המין

 אחד, אהוב שותף עם ורומנטיקה אהבה
 להמשיך בזמן ובו עד- לעולמי שתימשך

 את לספק כדי זז, דבר כל אחרי לרדוף
חדשים. לריגושים הבלתי־נדלית תשוקתם

 חסרי־תקנה, אכסהיביציוניסטים בהיותם
 הם דרמאתיות, להתפרצויות נטייה בעלי

 אדם של בדישתו על־פי־רוב נופלים
מהת מתרשם שאינו והגיוני, קר־רוח
המטורפת. נהגותם
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