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 אסור שם־מישפחה. בלי דנה, ככה
בע די שהתראיינתי. יידעו שההורים

ככה. גם להם עשיתי יות
 הוא לי. כאב פשוט זה לי, כאב זה

 לעשות עלי לחץ ולא שלי חבר היה
 והוא יגיע, זה אחד שיום ידענו כלום.
מו שאני בטוחה כשאהיה שרק אמר
אהבה. נעשה אז כנה,

 החלטתי למה בדיוק זוכרת לא אני
הת הפעמים באחת אבל הרגע, שהגיע

 מובן בכל למין, שיגרתי מיזמה פתח
המילה.
 כך בעיניי, חשיבות לבתולים אין

אותם. לאבד במיוחד הצטערתי שלא
 בתולה אגיע שלא ידעתי תמיד

 לא הזה הטיפשי הקרום לנישואין.
 לעשות יכולה גם הייתי כלום. אומר

 בחו״ל, או בקיבוץ מתנדב עם זה את
החבר. עם דווקא לאו

 משהו אולי היתה הראשונה הפעם
 חווייה לא זו כי זה", את ״לעבור של

 לומדים משתפרים. אחר־כן־ נעימה.
וטוב. חלק יותר זה את לעשות איך

 כרוכה היא גם היתה השניה הפעם
 הרגשתי השלישית בפעם ורק בכאבים,

אמיתי. ממין להוציא אפשר מה
 גם אהבה. בלי מין לעשות אפשר

 מיני כל אצלי שברה הראשונה הפעם
 תופים עם יהיה שזה חשבתי סטיגמות.

 הים, אל נופלת שמש לאור ורעמים,
 או שלי בבית במיטה סתם היה. לא וזה

וחוד 16 בגיל בכלל, זוכר מי שלו,
שיים.

 לילה בדרן־־כלל זאת, למרות אבל
 לכיוון אצלי מתפתח תמיד מישהו עם

 על ושומרת מתפרפרת לא אני הנכון.
באדיקות. שלי החבר

שבנוחות הסוד את מאוחר למדתי

 יכול יותר טוב כמה הבנתי לא הגלולה.
 קונדום הזה. הקטן הגופיף עם להיות
 כדי באמצע עוצרים הכל. את הורס

 לגינקולוג. ללכת פחדתי להתלבש.
 ואפילו ברופאה, הבנות, כל כמו רציתי,

כזה ברופא, רוצה אני מאז קיבלתי.

 כדוגמת משהו ולא ומבין, טוב אבא
 בדלת לי שנתנו המירשעת, המכשפה

 היא לצעירים). (אירגון־עזרה פחותה
לי. הכאיבה ומאוד מוזר מכשיר לקחה
 כלל, בדרך למין. טובה תדירות אין

מסרבת אני נענית. אני רוצה, כשהחבר

 שאני או חשק, לי אין באמת אם רק
 בכלל זה ואז שיכור שהוא או עייפה,

 שני לפני. להתקלח חשוב קטסטרופלי.
הצדדים.

 כחול סרט ראיתי לא אחת פעם אף
לי. הספיק שראיתי המעט במלואו.

 מאוד. אישי עניין עדיין הוא מין אבל
 להסתכל. מרשה לא אני לחבר גם

 זו ביחד" ש״לגמור בספרים, קראתי
את שכתבו מי אצל אולי אגדה. סתם

 עובד פשוט זה אצלנו כי הספרים,
תמיד. כמעט־כמעט

 יחד הולכים אחרי. רעבה תמיד אני
 בסוף מגיעים ותמיד בבית, עירומים
משהו. לטרוף למיטבח

בהת העירום. של הזה העניין גם

 בחושך. קצת זה את עושים עוד חלה
 להסתובב מתביישים לא הזמן עם אבל

 שלי החבר בבית. לחלוטין עירומים
 להיות נוח לא ופשוט עירום, תמיד

לידו. לבושה
מיי־ דמות להציג רוצים אתם אם

המיויוח חוויותיה□ על מספרי□ עשרה בני
 המין את הופך משקף, לא כל־כך הכל

פתוח, בן־אדם אולי אני הכלל. לנחלת

סיפוויס נמה הנה
אינטימיים אישיים

וער נ ־ י 1ב של
באקראי. שנבחרו
ר, ב ן נ ו ר
מדווח פו, בו

 לי מתארת אני אותי. קחו אז צגת,
 את הקוראים ההורים, שכל עכשיו

 פסיכית, סתם שאני חושבים הכתבה,
 אבל חריגה. — חשוב והכי מסוממת

 הבנים או הבנות אם לבדוק להם כראי
 רומה ברקורד זכו לא שלהם הפרטיים

לשלי.
 שום אומר לא גלויה יותר שאני זה
 היה זה כאלה, כולם שלא חבל רבר.
ובעיות. מבוכה הרבה לחסוך עשוי

וטלי: אגי
צמד

 שלהם, ה,ביחד׳ על וטלי, בי ^
£  לחור. אחר כל על וקצת \

טלי:
ושוודי. גבוה שרירי, ,22 בן היה הוא

 ועשינו ערימת־חציר לאיזה נכנסנו
 חבל קצת לי היה מאוד. גשמית אהבה

 אבל לאיבוד, שהלכה הרומאנטיקה, על
הדברים. התגלגלו כך

 להת־ להן איכפת שלא בנות יש
 כמה עם חדשה) (מילת־סלאנג מצמץ
 יקראו שאפילו יהיו הזמן. באותו בנים
 אבל נגדן, רבר שום לי אין זונות. להן
מופנמת. יותר הרבה פשוט אני

 אבל אובייקטיבית, לא אני אולי
 הוא רומאנטיות, פחות במילים אבי,

 חושבת לא לי. שהיה חזק הכי המיספר
משתעממים. שאנחנו
 לא וגם במיטה סנוב להיות אסור

 וגם זה, את זה לענג צריך שחקן. להיות
לע ומה לעשות איך לבן־הזוג להגיד
להשתפר. כדי שות,

 הם הבנים שלא לאללה שמחה אני
 היו אז כי מניעת־ההריון, על שאחראים

 עם כדור־הארץ. על אנשים יותר הרבה
הזכרים. לא־אחראי, מאוד
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