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המקופח. המיז אנו
חנו איל כי לטעוו בנפשם עוז המרהיבים ועמי־אהצות. בורים יש  בכלל מיו אנ

מיז אנו אולם ת זקוקים אנו איל לכל• מכל בנו יש המושלם. ה הזולת. לטובו
ה, להתניה נאלצים אנו איל ל בלבד. לעצמנו אלא לו/

צלי אלה, חצאי־אדם בנו מזלזלים זאת ובכל ם הם ההכרה. מפו אי צי  לעצמם מו
ש, המינית, אפסותם את המוכיחים עתונים עוד לנברת לאי ד. ו עו ו

שמיע שעתנו הניע עתה אולם  בקול עוד. נשתוק לא ברמה. קולנו את לה
סי חמם. נצעק גבוה אנדרונינו

ס זאת, בכל עד שהעתול תחשוב אל יקר, אנדרוגינו  אמנם לך, ורק אך מיו
עד הוא ם שני נם אך העליוו, למיל מיו שיי, הנברי הנחותים, המיני ם והנ מני  מוז

א המוכרים. לידי פרוטותיהם את לשלשל עד הו שפחה, לכל מיו ך/ נם המ על ב  ל
״ I i אשתך. .fcillJ

א המבקשים אלה ואת  בו, להכניס מבקשים אנו איז אשר את בעתוז למצו
סי. עתוז זה איו : מראש נזהיר רנונינו ם הענינים פו ם המיניי  לחנך ורק אך באי

ם לבני־הנעורים ולעזור ולהסביר, שות האנדרוגינוסי חלקיהם. שני ביל היכרות לע
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הקצוות שני
שומאכר אלפונז־מאריה מאת

 שוקקים שוקקים, הקצוות שני
שו לא אך לער, יפג
ם בו יום ער  יחדיו וארץ שמיי

עמדו שפט. כם לפני י המ
ש מכייף, הפיל שפ מסייף, הפי

זעמי־. בוער בי אני,

 משולהבת אני
 נרגשת

נלהבת.
הב אני בעצמי. מאו

 רוצה רוצה,
 לר,צה שקצה

אש, של נשיקה ישק
 יונק־שד כל אך

נו מי א ש  אחד הו
ת: אומר טו ש פ ״ ״את ב ! ש פ טי

 גם די שיר אשיר
פראנו  ובאם בסו

ער, ינוני ברוב הסו
 אצפה עוד אך

 יפה יום שיבוא
ימהר. קצה אל וקצה

f שערות להצמחת המכון ;
 לאנדרוגירוט קוראי לרשות שרותו את מעמיר

! רצון לפי אחרים ובמקומות ורגליים חזה שער הצמחת • ;
\ המזמיו/ה

אישי לטעם בהתאם מידה, לפי לחוד אבר כל חיטוב • ■
»________מובטחת הצלחה — חדישות אמריקאיות מכונות • :
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הראשו הפעם זו העולמי, ציבור
 הדו״ח מתוך מובחרים קטעים נה,

 האמריקאי איש־המדע של הבא
מ אנו אין והאובייקטיבי. הנודע
 אולם ;מסקנותיו כל את קבלים

הדב פירסום כי אנו משוכנעים
 המינית ההכרה לגיבוש יעזור רים
מיננו. של

ך • ת 7854 מתו ם זוגו  האנדרונינוסי
אד מעטים מקרים רק מצאתי שחקרתי  מ

שפחה חיי של ם. מ שלמי  האנדרו־ רוב מו
ם ת התקשו נינוטי א ת במצי ב / מת זוג בז

אים.
שר סוד א האו אנדרוני־ זוג בכל כי הו

סס:' נבר 100% להשתלב חייבים נופי ס/י  ו-
שמע, אשה.  כולל אחד אנדרוגינוס שאם מ
3ו־ גבר 65%  לחיות יוכל הרי אשה, 5%

ם חיים  אנדרוגינוס עם רק מלאים מיניי
א אשה. 65%ו־ נבר 35% שהו

ם החיים היו מקרים 654ב־ *  המיניי
ת של ם הזוגו  יותר מלאים האנדרונינוסי

ם של המיז מהיי שי שח החד־מיניים האנ
ם קרתי בע, הדבר שלי. הקודמים בדו״הי  נו

שרות מו ספק, בלי ת התדירה האפ  בזונו
 כזוג פעם כפולה, לאורגזמה להניע אלה

אשה־גבר. בזוג ופעם נבר־אשה,

 ברור היה הזוגות מז 60% בקרב ®
 ב־ להריוז. יכנם השניים מו מי מראש
אין. אחרי רק כד על הוסכם 18% שו  הנ

 מילדים. בכלל להמנע החליטו 1370
שיו מקרי שרוב לצייז מעניז  והטכ־ הנדו
ם  בקרב דוקא התרכזו המשפחתיים סוכי

9ה־  הצדדים הגיעו לא בהם הנותרים, %
בנדוז. הפכמה לכלל

מתי?... עד
פט כם בפני^ שו הו ה  עמד יפתה ירמי

 היה מזרחי יונה בבכי. ממרר ’וברגש
שוי שנכח לשמחה, שנה רק נ  לדעת כ

פן בו שבנדה או ם בני עם שיטתי ב  מיני
א אהרים.  היה כדרר אולם לחיפה, נטע הו
א שטפון  כאז לביתו. לחזור נאלץ והו
 שכבה שמחה :נודאה אפתעה לו חיכתה

א נבר־גבר. בזרועות  תפס למטבח, רצה הו
כה בחימר  והשחיל הקרח דקר את שפו

הם... את שני
פייני ונמרץ. קצר היה פסק־הדיו שו או ל

שם את לדון צריך ״הייתי זה. פט  הנא
פט, כבוד אמר למאטר־עולם,״ שו  ״אולם ה

פה :השאלה מזדקרת א אי ה את לכלו
ט ? נאשם מן לא כמע א ה כי יי  כה במדינ

שראל, ונאורה, מתקדמת  קיימים כמדינת־י
ף לגברים אנך רק אנ ם ו  בבית־ לנשי

כון המחוקק חשב לא ועדייו הסוהר,  לנ
חד לאנף לדאוג ם. מיו  לכן לאנדרונינוסי

ממ אני הנאשם. את לשחרר נאלץ אני
 הבאה בת־זוגו את לבחור לפניו ליץ

מ הדקר את להרחיק או זהירות, ביתר
תו.״ בי

. . . ! ! ! ת' ס נ א ת ה
מ... שושנה יצחק מאת

 !שמות רק אמיתי. ספור זהו
 I כדי שונו בו הנזפרים האנשים

 I על מספר הוא אי־נעימות. למנוע
 ן היכולה ביותר המזעזעת החוויה
 f בחייו/ה. אנדרוגינוס על לעבור

5 גם בלילה מחר לקרות יכול זה
I לו״.
שר. זוג הייתי  חיי חלפו 25 גיל עד מאו

ם שר המשותפי ושלווה. באו
תו אולם  הלכתי ונמהר, מר ערב באו

 את לדעת מבלי שפת־הים, על לטייל לתומי
לי. האורבות מזימות־הזדון  מערב בפאתי '

מים שעת השמש. שקעה מדו  עלי. אפפה די
 הארוכים תלתלי את בידרה קלילה רוח

 המעקה, על נשענתי שפמי. את וסילסלה
לפתע... כאשר בהירהורים שקועה

ת מזדחלת גברית יד הרגשתי  על בעדינו
שימתי. את עצרתי מותני.  רצו חום גלי נ

שה בשרי שדרתי. בחוט הדודים. הדודים נע
 את הפניתי עצמי. את זכרתי לפתע

 שלי היא שהיד בזוועה וראיתי מבטי
אן, ״לך עצמי. ל,״ מכ  אבל לחשתי. מנוו

 לצעוק. נסיתי בחזקה, אותי לפתה היד
ה ידי אבל שני עה פי. את מתמה ה  בתנו

 הארץ, על השניה היד אותי זרקה אלימה
 נאבקתי בנדי. חלקי כל את קורעת כשהיא

ש, כוח בשארית או  ניטשטשח הכרתי הי
לחלוטין...

פן  התחלתי בכי, כדי תוך מכאני. באו
לו בגדי את ולהחליק ליישר  פדרתי אפי

טמי. את חת היתה ולאה תשושה יד חו  מונ
ל־ התפללתי שלי. ידי זאת היתה לידי.

שה הנליון שזה למרות  של רא
ם,״ ה למשפחה, העתון ״לאנדרונינו

 שכבר כאלה לממדים הצלחתו ניעה
עו מכתבים. אלפי אלינו הני

 אתה להתבייש. מה לך אין :לאנדי
 לכחור יכול אינו שלבך לי כותב
חנן ביו פנים בשום  אל לדינה. יו

זה, עם פעם לבלות צא תמהר.
 את מיו ימצא לבסיח זו. עם פעם \

מינו.
 עקבים אם יודעת אינך :להרוגי

ם גבוהים 1 מי תב אם למקטרת. מתאי
תו הרי ן או ה זה יהיה לא צבע, ב שונ  מ

ה זוהי להיפר, כלל. ת. הארמוני מצוינ
 הכריות אם מורם. בראש ברחוב לכי י
קנאה. אלא זו אין בך, מסתכלים 1

 בירה שכבר אומרת אתה :לנופי
 לא זה מריבות. בינד פרצו הדבש :

הס של תקופה יש זוג לכל נורא.
 להיות לוותר, למדי הדדית. תגלות
לפעמים. עצמך, את קצת פנקי נוהה.

בן. צודקים, הוריך :לחתלתול כמו
ד היית  ולא קודם יותר להיזהר צוי

 עתה צעיר. כה בניל להריוו להכנם
ם אנו איו מלא הפלה על ממליצי

ת. ! תי  כל עקר להישאר עלול אתה כו
חייד. ימי

ש הב אתה : לטיוא  אך בעצמך, מאו
ש י ך כך כדי עד מתביי  יכול שאינ

ת אל אתה .אהבתך את לעצמך !לגלו  שו
בכן, בעצתנו. ׳ ט. די זה ו שו  את הזמו פ
קד לנשך אחר־כך לקולנוע, עצמך !  רי
ת. לעצמה חלק דים. ן  כך אחר מחמאו
מה. ההזדמנות תימצא עוד 1 המתאי

שתד לחסרת־הסכלנות: כו אינה ני נ
 השני לחצי להניח חייבת את נה. ו
ד1 ל לו לדבר. ש משעמם, וה אם אפי
לו פנים העמידי ) אי  אם מעניו. זה כ
 אין האלה, בפעם הבדיחה את תשמעי [

מה. אפתעה לו הכיני צחקי, !דבר,  נעי
j אלתו המענינים בשטחים התעניני 
 הנאה לו ינרום זה בשיהה. והשתתפי !
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ת אלוהים ס״, חידוש ' המנוול לאנם היתה לא שלפחו נו י נ ו דו אנ ל ר ״ שו  זו- באי
שון. אקדמיה מהלת־מין.... לל

״דאנדרוגינוס־׳ כידי שמורות כישראל הפרסום זכויות כד

 האשה־הגנו פרשת
*בר־אשה שהפכת

ל״ד) פרק ,153 מספר (המשך

 מיני והחלפת חיי פרשת אין —
ם שאי  של הבטלה סקרנותם לסיפוק נו

שים משקיפים  לעיון חומר אלא ;אדי
 הסובלים יצורים, אותם לכל ולמחשבה.

לף, בעולמם  שלי עולמי פעם שהיה המסו
סי. אשה־גבר הייתי פו  לשחק אהבתי טי
ול סיגאר לעשן גרביים, לסרוג סדורגל.

ת שבת מכונת־הסילסול. תחת שעו
עי־ אחרי בחילה, אותי תקפה אחד■ יום

לפני.״

...אחרי

 שאיני גיליתי לתדהמתי הפינאר. שוו
 אינו השחור שהצבע סטיק, לבשל רוצה

 לו מתאים הבלונד וכי לשערי מתאים
תי בהלה אחוז יותר. א לרופא. פני  בדק הו
מי, על טפח אותי, ה שכ  בידידות: לי הפכי

ני, אדו  דבר לא זה לניתוח. זקוק אתה ״
שה נדול. תו נע  הכל ושתיים. אחת או
 לדאוג.״ מה לך אין גברתי. בסדר, יהיה

ם שהיתי עיי  יצאתי בבית־ההולים. שבו
מנו  מלאה אשה־נבר, עוד לא : חדש אדם מ

ת, והפרעות תסביכים מיו נבר־ אלא פני


