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זה״ בחוף

בסאו החדש גו־העדו
־***״*״/

 להשתזף, או במים להשתכשך החוף, על
סבי המונית להתקהלות מייד לגרום !מבלי

 בה.
 ללבוש שכחה כשמישהי ודאי התחיל דזכל

 ששיזפה מישהי או שלה, הביקיני חזיית את
 ושכחה מהחוף לפתע התרוממה גבה, את
 הרגישה היא המגבת. על שלה החזייה את

 הפך והמיקרה קורה, לא דבר ששום אולי
 הבליקיני אופנת נפוצה בינתיים לאופנה.

 חזה האדום. הצעיף מסעדת שליד בחוף רק
 רק אבל זה. בחוף שבשיגרה דבר הוא גלוי

כש כך, מופיעות וחטובות יפות צעירות
בשיעמום. מסתכלים מסביבם הגברים

 מליאון, 19 בת זבנית דובה, רומיניק
הבי למכנסי עד מאוד ושזופה צרת־מותן

 זעי־ ממחטה כמו הנראה שלה הירוק קיני
 כמו שרשרת, רק עונדת היא לחזה ;רה.

 על ״ויתרנו זה. בחוף הבחורות 'מרבית
 כדי ״לא דומיניק, אומרת העליון,״ החלק
 כדי אלא אנשים, בפג■ החזה את להציג

 להשתזף יותר נעים פשוט יותר. ליהנות
גלויות.״ שדיים עם

 טומסיני, פול הוא זה בחוף הזכיון בעל
 מסעדת את המנהל לשעבר, מתאגרף ,30

 המקום את מחזיק הוא האדום. הצעיף
 הוא כך אחר אוקטובר. עד ממאי פתוח
 שם וישן בפרובינציה הקטן לכפרו נוסע

שהמ הוא אומנם פול לא מאי. חודש עד
 אחר מקום בשום אבל הבליקיני, את ציא

והגב כל־כך יפות הנערות אין בריביירה
 בחוף כמו כל־כך, ושלווים מאופקים רים

 בקפדנות דואג פול מיקרה. לא זה שלו.
״לכ עצמם. לבין בינם יישארו שהאורחים

 מקום אין מכוערים, ואנשים ילדים לבים,
כזה.״ מיפעל יהרגו ״הם אומר. הוא .כאן,״

 תפארתן שעל והיפות, התמידות הצעירות
 למרות הזה, היום עצם עד סאן־טרופז יחיה

 כותרות, עושה לא כבר מהן אחת שאף
 המקומי, השוטר אפילו למקום. .נוהרות

להתרגש. הפסיק מבר
החוצה! המציצים

סאן־טרופז,

ת בצל  חוף שעל הקש סככו
 ליד האדום הצעיף מסעדת

ת צעירות מטיילות פו שו במקום היחידה התקנה חזה. ח

 כמציץ, שמתנהג מי עיניים. ללטוש אסור היא: גברים על החלה
 באד מתבקש הנערות, את המביכה בצורה עיניים שנועץ או

פן שנתיים תוך אחר. חוף לחפש כיון בעל ה לעש החוף של הז

וציץ,
יבות
שיר.
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