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 עריץ הטשוף הרוה אופות כרגע,

תתפ היא אגו רדעת טש\ז טגטגטט.-
תו תישאר או (האופנה^ ברוזוב שט
הנשיי. הטירוף שר ההיעטוריה רת

 הוו־ כרוטר — הכף תוכרע אט אך
 ברירטה עצתך את תטצאי — וייה

ר־ רצאת האט גירוי־רב• שר טטורה

 או—טוייה ררא שטופה בטורצה רטוב
 ורהטת־ רעצטך אוצרותייך ער טור ש ר

טודרגית. ורא טצטיטה רהיראות כן
 ערך תבטרי, בטה טושג רטבר כרי
ייצו רא טישאר־בוט האשהיי ״מורט

 הטוה אופות תתפשט טטר ״אט גי.-
רהצטרף?" טוכוה התהיי — הטשוף

אלמגור גילה אטאס רחל

 בחזה כהן: עדינה פקידה •
 שאם מפחדת רק אני כן. אולי חשוף?
 את לעניין יחדל החזה בזה, יתחילו
ואבוי!). נאוי הגברים

 בחזה :פרמטום לארי רקדנית •
 הולכת אני חזייה בלי אבל אלך• לא חשוף
תמיד.
 חזייה בלי ורדי: מתי פקידה •

 חזה עם הולכת. אני היום כבר בטח. —
ילכו. כולם אם רק אלך חשוף
אלו :גכריאלי מרים שחקנית •
 אם רק שקופה בחולצה או חשוף בחזה
 חזייה לובשת אני בינתיים ילכו• כולם

 (חוכמה רגילה. הדוקה חולצה עם שקופה
גדולה).

אני חבקין: דרורה מלחינה •
חשוף לחזה אשר חזייה. בלי הולכת בכלל אוניקובסקי זירמן

!

בשבי דמארי: שושנה זמרת +
 בחזה ללכת אפשרי בלתי זה אישית, לי

 (והמבין חזייה בלי אפילו או — חשוף
 שושנה את שיראה מבין, שלא ומי יבין,

 לא בהחלט אני בפרינציפ אבל בפרופיל).
 להעמיד יש מה? אלא בנידון. שמרנית

תלוי. חזה לא רק אנא, לדעתי: אחד, תנאי

 מתנגדת :אמאס רחל שחקנית <•
שקו לחולצות אפילו חשוף. בחזה להופעה

שמרני. אדם אני מתנגדת. אני פות
לא :אדמגור גילה שחקנית •

 מעוניינת. לא — מעוניינת לא — מעוניינת
לצעוק). צריך לא — בסזר (בסדר,

 ברוריה ראש־העיר אשת •
 באיזו אבל תלוי כן. חשוף? בחזה :נאווי

היממה. של שעה
אוניקובסקי: ז׳רמן שחקנית •

 אפילו חשוף בחזה ללכת מוכנה בהחלט
 להיות אני. גם אלך ערומים, ילכו אם

 לא באפריקה יש, מה יפה• זה טבעי
 בינתיים, הולכים?) (כן ערומים? הולכים

חזייה. בלי כך הולכת אני
ל כףבסט: יהודית פקידה •

 לא — לאחרות יפה. זה יפה, חזה בעלות
 כרגע מעדיפה עצמי אני אסטטי. כך כל

הצניעות. את
: חנה חיילת • ק ד  חזה כן. קו

 אסטטי לא רק זה ויפה. מקורי זה חשוף
 של ■ הסגנון (נו, טובה. לא כשהסחורה

צה״ל).
דיין: אחרונה אשת־שחקן •
.אה אני? מי, חשוף? בחזה מה? . .אה . . .

דמארי שושנה קודק חנה דיין אהרונה בן־בסט יהודית
.אה חשוף? בחזה — אני . .אה . . .

 מותר להסמיק. צריך לא — הבנתי (הבנתי,
לא?) לשאול, לבן־אדס

 היפה הגדול,
והמכוער

עפרון: יונה ?בוטניקה מורה •
 — ללכת שיתחילו רק לכל. מוכנה אני
אצטרף. מיד אני

:אמדורסקי מיקי אשת־שחקן •
ובחול חשוף בחזה ללכת מסכימה בהחלט

 כלל בדרך הולכת אני כיום שקופות. צות
ולטבע. לחופש התנגדות לי אין חזייה. בלי

 כדאי אולי עדיין. דיעה לי גיבשתי לא —
זאת? בכל בלעדי. משהו על לשמור
 שמרנית אני :להב רותי מורה •
 לא חשוף בחזה בבושה. מתביישת ולא

 — רגילה חולצה עם שקופה חזייה אלך.
 אבל — יפה אשד, של הערום גופה כן.
ברחוב. לא

 נהדר ״מישטח
לתכשיטים״

אלד לא דורון: רות משוררת •
 יש אם כולם שיידעו לי למה חשוף. בחזה

אני חזייה בלי אבל לא? או יפה חזה לי

בתק לי חוסך גם זה בעיות. בלי הולכת
 להמשיך בדאי נהדרת. חיסכון (שיטת ציב.
הסוף). עד המחשבה את

:סוסטיאל דרורה עקרת־כית •
 כבר חשוף. בחזה ללכת מוכנה אני כן,

 פשוט זה חזייה. בלי ללכת נוהגת אני כיום
, נוח.  אקבל אני אם!?: שרה ציירת •
 והייתי פתוחות, בידיים החדשה האופנה את

 שמנה לא לבחורה לכולן. זה את מציעה
 ונותן לקיץ מאוד פרקטי וסקסי, יפה זה

 ביום בינתיים לתכשיטים. נהדר מישטח
בכלל. חזייה בלי הולכת אני

חזה :רודינסקי עלים דוגמנית •
)31. בעמוד (המשך


