
 שהכל יוצא תמיד בסוף בגד. לובש המרוויח
עירומים.
בהח שסירבה חדר באותו היחידה הייתי

 אנשים לראות בעיני מגוחך להתפשט. לט
 בלילה בוערת, אח ליד סגור, בחדר יושבים

 הנודיזם. זה לא בעיני עירומים. כשהם קר,
 החופש פירושו: — נאטוריזם או — נודיזם

להת לרוץ, היכולת הצח, באוויר להתפשט
 לאור השמיים, כיפת תחת ולהשתזף רחץ
השמש. קרני
 לי נדמה הנודיסטי: ההווי של אחר צד

 קינאה של תופעות ראיתי לא שמעולם
 הקיימת הקטנונית, הקינאה נודיסטיות. בין

ה בעולם העירומה. בחברה קיימת אינה
לחו הבגדים יכולים חיות, אנו בו חומרני

חשי יש כן ועל בהופעתנו, עצים שינוי לל
 לטעם לאופנה, לכסף, מוגזמת כה בות

 להגביר יכולים אלה דברים כי בלבוש.
 האדם, של כוח־המשיכה את מכריע באופן

ב בכשרונותיו, גופו, ביופי התחשבות בלי
הטבעיות.' ובמעלותיו אופיו

 כמו מתקבל היופי הנודיסטים, בין ואילו
 בחוץ, ורוגז. קינאה זדון, כל בלי שהוא,
 את רואה האשד, להתקיים. הקינאה חייבת
 כל- לי היה אילו לעצמה: וחושבת רעותה

 יכולה הייתי לזו, כמו כסף הרבה כך
 כשהטבע בגדים, כשאין כמוה. יפה להיות
 את מקבלת פשוט האשה במערומיו, מופיע
 מקום אין ברירה. אין שהיא. כמו עצמה

 בעזרת המצב את לשנות שאפשר למחשבה
והאופנה. הכסף
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נודיסטית

 יכולתי שלא מפני מעצמי צחקתי פנימיים.
 כביום עירומה הולכת, אני שהנה להאמין
ב עירומים, ונשים גברים לעיני היוזלדי,

אחר. אדם הייתי בלבד אחת שעה שלפני עוד
 היו הם במועדון. האנשים עם שוחחתי

 האנשים מן שונים כל־כך ידידותיים, כל־כך
 שם בבריטניה! רגילים במועדונים הנמצאים
לוב־ שהם הבגדים על־פי בני־אדם נשפטים

 להיות אותי לשדל ומנסה אלי בא מישהו
 אחרי אך ממנו. צוחקת הייתי לנודיסטית,

(ב מרצוני שלא זה להזזי להיכנס שפותיתי
 שבוזדאי אך לגמרי, הוגנת היתד, שלא דיר

 אחרות) ולגבי לגבי האפשרית היחידה היתר,
בצער. אחורה הבטתי לא מעולם —

משוח להיות איך להירגע, איך למדתי
עוד קיצונית מהפכה זו אשה, בשביל ררת.

 גברים על־ידי יותר הרבה נמשכתי נית,
מא הריקודים, ברחבת או הטניס, במיגרש

הנודיסטים. במחנות שר
 הוזי של זה מצד להסיק שיש המסקנה

אנ של לדעתם בניגוד כי היא, הנודיזם
 אל המין את מחזיר הנודיזם רבים, שים

ה בחיי הנכון, מועדו ואל הנכון, מקומו
עם רבות פעמים כך על שוחחתי אדם. ־עירום
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נודיסט סוט שר במודעה בישואד, עתה המנקות וינקרו, 1
 מכירים. אותם האנשים על קדום משפט שום היה לא

 עוד זולתם על דעתם את לקבוע הבריות נוהגים
 העניבות לובשים, שהם החליפות פי על הראשונה, ז

 זו, בחברה כאן, שלהם. החיצונית ההופעה ים,
 על בפשטות, זולתם את קיבלו האנשים קיים. ־,יה

והחיצוני. השיטחי המראה פי על ולא
 השקפת־ כל חינוכי, כל מאוד. אדוק קאתולי, :ית

היה אילו הנודיזם. תפיסת את נגדו יום, אותו

 התמונה מגפיים. נעול עירום, גבר במועדון: ופות
 למחזות התרגלתי הזמן במשך במחנה. חדשה :רינה
באנגליה. אחרים רבים במועדונים הקיים מזה

 מבחינה רק לא גבר. בשביל מאשר יותר
 גופנית. מבחינה גם אלא ורוחנית, רגשית

 פגם בגלל מסויים תסביך לה שיש אשד,
ב לגמרי ממנו משתחררת בגופה, כלשהו

 גופות שאין רואה היא הנודיסטים. מחנה
 שהבג איזה פגמים יש אחד שלכל מושלמים,

 מדי, רחבות שמותניה חושבת אחת אשה
 ירכייה או מדי, קטן שחזה מאמינה אחרת

מדי. צרות כתפיה או מדי, שמנות
בול כאלה ליקויים כי לחשוב היה אפשר

 משום־מה אך עירומה. כשד,אשד, יותר טים
 ולגרום לבלוט במקום הנכון. הוא ההיפך

 ובלתי־ טבעיים הפגמים נראים לתסביכים,
 מעין בעייה יש אחת שלכל רואים חשובים.

 ש־ משחררת לחודיה אותך מביא והדבר זו,
במלים. לתארה אי־אפשר

 לראותני יתרגל גבר שאם לעצמי תיארתי
 חדותה. את המינית תחושתו תאבד עירומה,

 ביני המינית המשיכה טעות. שזוהי ׳גיליתי
 האהבה משיכת חלפה. לא חברי ברוס לבין

 זר, שראינו העובדה מן הושפעה לא בינינו
עירומים. זו את

 ראיתי לא נודיסטית, היותי תקופת בכל
הת של סימנים מגלה שגבר אחת פעם אף

 יפה, גוף בעל גבר כשראיתי מינית. רגשות
 הערכתי רק כלשהו. גירוי הדבר בי עורר לא

ה שלמות מבחינת אסטתית, מבחינה אותו
 משפיעה כיצד להסביר יכולה איני גוף.

 אך — המיני היחס על הנודיסטית ההודיה
כך. הוא הדבר
 רגילים, במועדונים כי להגיד יכולה אני

לבו במלוא ונשים גברים מסתובבים שם
 יותר הרבה הרבה מינית מתיחות קיימת שם,

ה המשיכה חדרה אלה במקומות חזקה.
 לתודעתי יותר הרבה הגברים של מינית
מי־ מבחינה הנודיסטים. במועדונים מאשר

 מן יוצאת ללא כולן, הנודיסטיות. ידידותי
זו. בנקודה עמי תמימות־דעים היו הכלל,
 הנודיסטית האשד, כי איש יחשוב אל

 ולי־ מקום בכל להתפשט המוכנה אשד, היא
 והכל בחדר ישבנו פעם מאושרת. היות

 של מישחק זה בפוקר־התפשטות. שיחקו
ו־ מבגדיו, משהו פושט המפסיד בו פוקר

פחות חשוכים הבגדים
י נ ת ^ טי ס י ד  לי נראה שנתיים. מזה ס

י י ח ש *  לנו־ כשהפכתי לטובה. השתנו \
 צורה דברים הרבה אצלי קיבלו דיססית,

 לקשט שצריכים בובה להיות חדלתי חדשה.
 יחסי בךאדם. שהפכתי מרגישה אני אותה.
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 עירומה צעירה — נודיסטית שיחה של אופיינית תמונההטבע בחיק
 עם האדם התמזגות הם. אף עירומים צעירים עם בשיחה

הנודיסטי. בהווי העיקריות התבונות הן המלאכותיות, המיגבלות מכל וההשתחררות הטבע,


