
שיש...׳׳ מה וואה השטח, אח וסוהו דחוף בבוקר מגיע ,.א[׳
הבת עם להתחתן ״אפשר באנגלית:

שלח"
 אתה .מה ואמרה: צחקה האמא

אותה:" תשאל אותי? שואל
 שלי כוח־השיכנוע כל את הפעלתי

 לבת ופניתי אצליח. שאני ההרגשה עם
איתי?" להתחתן רוצה ״את ואמרתי:
במבו קצת האמא על הסתכלה היא

 שאני לה אמרתי לא? למה וענתה: כה
 היא איתי. לשבת אותו והזמנתי המציל,

השי לפי ■הבנתי, וישר התפעלה מאוד
 מתלהבת מאוד שהבחורה בינינו. חה

איתה וקבעתי שעתיים שוחחנו ממני.

 מאמריקה. אליי מצלצלת והיתה תביס,
 ובמיכתבים. בטלפון שנתיים נמשך זה
 שהיא לי הודיעה היא אחר שיום ער

 שלה האמא עם באה היא לארץ. מגיעה
זה. את שידעתי בלי איתי. להתחתן כדי

 לי חיכתה היא במלון. פגישה קבענו
 לי: ואמרה בריצה אליי ובאה למטה

 אליה רצתי אני גם אותך!" אוהבת ״אני
 שונה קצת שהבחורה הרגשתי אך

 פחות קצת והרגשתי הקורמת, מהפעם
 רציתי לא מזה. ברחתי אבל נמשך.

 את פגשנו התחיל. זה וכך לזה. להאמין
קטי ״עוזי. לי: אמרה והיא שלה, אמא

לריב. התחלנו ואליומים. לוקחת וגם
 על טובים דברים רק לי סיפרה היא
 הרעים. הדברים את כשגיליתי עצמה.

 ולא אותי, לקנות שרוצים הרגשתי
 רבנן והתפרצתי. בזה לעמוד יכולתי

 לפני ימים שמונה לדבר. והפסקנו
 והיא לבלות יצאנו השלמנו, החתונה
 ונכנסה והשתכרה. זולה בצורה התנהגה

 את ביטלנו פושעים. מיני כל עם לריב
החתונה.

 הפרת־חוזה על קטי את תבעתי
 ערב באותו ועוגמת־נפש. נישואין
שהיא לי הבטיחה היא לבלות, שיצאנו

 רמזו מה ואין גושו רא שאני רה אומו ■1..א
הנאה!״ רק זה תקבר שהיא מה וכל ממני

 בי התאהבה הבחורה לערב. פגישה
 נפגשנו יום ומאותו ראשון. ממבט
 ובאיזשהו יום־יום, שבועיים במשך

נקשרתי. אני גם שלב
 עשירה מאוד אמריקאית היתה היא

 שמאוד הסיבות אחת גם וזו ממישיגן.
 נסעו, הן שבועיים אחרי אליה. נמשכתי

 שהיא הזמן כל בכתה היא שנסעו ולפני
 שתבוא ואמרה יתי.1$ להישאר רוצה
 מאוד חשוב שופט של קרובה היא שוב.

בארץ.
כ־ימ הזמן כל כותבת היתה אחר־כך

 זה להתחתן. רוצים שאתם אומרת
 עקב אבל מוכן. הייתי לא אני נכון?״
 לפאניקה. נכנסתי לא שלי. הנסיון
אמ והיא קטי, על הסתכלתי כל וקודם

 לאמיא כן אמרתי אז הראש. עם כן רה
שלה.

 אמא עם נפגשה שלה שאמא אחרי
 שקודם החלטנו עיראקית, שהיא שלי,
 ברמת־גן דירה שכרנו ביחה נגור

 חשבון על הכל לחתונה. תאריך וקבענו
 חדשים, רהיטים קנינו שלה. אמא

 ואז טוב. היה הכל הזמנות. שלחנו
אלכוהוליסטית שהיא לי נודע פיתאום

 שתתה זאת ובכל יותר, שותה לא
 וזרקה להשתולל והתחילה והשתכרה

 ״לעזאזל ואמרה: טבעת־האירוסין את
 צו־עיכוב־יציאה לה הוצאתי החתונה!״
 לשבועיים, אותה עיכבתי מהארץ,

ידי בלי נסגר שהתיק הסתברתי בסוף
עתי.

 לבחורות. להתקשר לי קשה מאז
זיונים. זה לי שנשאר מה וכל

 אחר־כך אחת. בחורה עוד היתה
 אחת ותפסתי טוב, לא זה שכסף חשבתי
 כוונות עם ישראלית זהב, לב עם צנועה
בררן מדי יותר שאני ראיתי ואז טובות,

 לעשות כדאי שיותר והחלטתי וקנאי,
בנות. עם חיים

 נשים עם כיף יותר שזה החלטתי
 מבינות. יותר שהן במיוחד מבוגרות,
 ולא אותי, מפרנסות גם הן לפעמים

זרות. או ישראליות הן אם חשוב
 — האלה בגילים נשים הרבה

 בבתי־ בים, איתי מתחילות — 50־35
 שיש מקום בכל במועדונים, קפה,

 קש, משלמות גם נשים אותן אנשים.
רוצה. שאני מה בזה לעשות יכול ואני

 ונתנו בגדים לי קנו שגם כאלה היו
 מתנות לי ששלחו וכאלה תכשיטים. לי

 נורא אני כסף. מעדיף אני אבל מחו״ל.
 אוהב גם אני האלה. הדברים את אוהב

 של הרגשה לי נותן זה בעולם. לטייל
 צריך שאני אותי מגעיל לא זה ניצחון.
למיטה. איתן להיכנס

 להדוויה ^
טו בטו

י :  מקשי־ שאנשים אוהב נורא ^
ם £בי  בחיים, הנאה מחפש אני לי. \

 עם המקסימום את להוציא מנסה ואני
 שאוהב אדם אני התאמצות. מינימום

 בלחץ להיות אוהב לא החופש, את
 אותי. שמלטפים אוהב ונורא־נורא

 זה בשבילי, סטייל, אחת. כל שלא ברור
מקובלת. התנהגות גם זה יופי, רק לא

 אני בחורה עם יושב כשאני למשל:
 אותי שואלת היא שפיתאום אוהב נורא

 זה את מקבל אני לשתות. רוצה אני מה
 שהבחורה כמו בדיוק כקומפלימנט,

 לי גורם זה מגבר. קומפלימנט מקבלת
 לבחורה לתת רוצה גם אני ואז הנאה,

 עשיתי עכשיו שנגמרה בעונה ליהנות.
בחורות. 600

 איתי. שמתחילים אוהב נורא אני
 תוצרת־חוץ, במיוחד בחורות, הרבה

קומפלימנ לי ונותנות איתי מתחילות
שה דברים יפה. מאוד אתה כמו: טים

עושות. ולא אומרות לא ישראליות
 עבור תשלם שהבחורה מעדיף אני

לש קשה שלי מפני בערב, הבילויים
 וגם עובד, לא אני בים מהצלה חוץ לם.

 ים בלי ואני קבוע. לא אני בהצלה
יכול. לא ובחורות

במיק־ ג׳יגולו. לי קוראים לפעמים
נכון. זה מסויימים רים

 לחתונה. בנוי לא שאני חושב אני
 אותי. הרתיע לי שקרה המיקרה אולי
 שכל חושב אני פסיכולוגי. זה אולי

 להתלבש. לישון, לאכול, צריך בן־אדם
 מתאים אחד שלכל חושב לא אני אבל

 שאנשים ועובדה חובה, לא זו להתחתן.
מתגרשים.

 אני עצמך. את לפרנס זה להתחתן
 שאני למה אז עצמי, את מפרנס בקושי
 זה בהם? ואפגע לעולם ילדים אביא
דבר: כזה לעשות פשע

 כוונות יש שלישראליות חושב אני
 של והמעמד הכסף אבל טובות, מאוד

 אצל בשבילן. שקובע מה זה הבחור
 הגבר של ההתנהגות קובעת הזרות

כלפיהן.
 שוות הן אם לבחורות, ג׳נטלמן אני

 במיטה. מתחשב אני בשבילי. זה את
 הבחורה מה תלוי כשמתעלסים, במין,

 יש בה. גם ותלוי הגבר, אצל קולטת
 גברים יש לגמור, יכולים שלא גברים

 גברים יש להם, עומר לא שלפעמים
 את יודעת הבחורה אם מהר. שגומרים

 לתת יכולה היא הגבר, של הנקודה
 בעצמה היא וגם ליהנות, מהם אחד לכל

המת ההתנהגות יש דבר לכל תיהנה.
אימה.
 אוהבת היא מה בחורה שואל לא אני

 אותך. להרגיש צריכה בחורה במיטה.
 נהנה אני אותה. מרגיש שאני ברור

 יותר שלה, מההנאה בחורה עם במיטה
 רואה כשאני שלי. מההנאה מאשר
 אני ואז אתגר, לי יש אז שנהנית, בחורה
 הרבה קרו יותר. ניהנה ואני שהיא רוצה

 מפני זה שוכבת, סתם שבחורה מיקרים
 לפעול גם צריך גבר מבינה. לא שהיא

לבחורה. להראות או ולהסביר
 את להציע רוצה גם אני מזה חוץ

 מחפש אני בטוטו. שמבין כאחד עצמי
 .13 להביא שיטה לי ויש משקיע,

 ארבעה לוקח וזה גדולה, ההשקעה
 אדם לאותו מבטיח אני אבל שבועות,

ירוויח. רק יפסיד, לא הוא שכסף

איתי...״ מתחילות שהן אוהב ״אני




