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למישקפיים
 בגדים, — דבר על פוסחת אינה האופנה

 ואפילו תיסרוקות בגדי־ים, נעליים, איפור,
 תמונות על מבט תעיפו אם מישקפיים. —

 שנה, ארבעים או שלושים מלפני ישנות
 מאורכת, צורה היתר, שלמישקפיים תראו
 המיסגרת וגם עבה, האוזן את המקיף החלק
 אחר-כך רבה. בעדינות מצטיינת אינה

 אופנה גם והיתה הקו. את לעדן החליטו
ה והנה. מהמיסגרת. לחלוטין שהתעלמה

זה. בתחום חידוש יש עונה
 מישקפיים לנו מציעים המישקפיים יצרני
 או זוהרות, באבנים משובצים גדולים,

 שבקושי ומאורכים צרים קטנים, מישקפיים
 לקחת צריך שלא מובן העיניים. את מכסים
 מן הרבה בזה יש רבה. ברצינות אותם

בבק שונה, משהו רוצה את ואם הבידור.
 שמיסגרתם קטנים, עגולים, מישקפיים שה,

 של כשהעיגול שחור, או לבן בצבע צרה,
 נטיה עם מעלה כלפי מסתיים המיסגרת

 לב שימו היפנים. את קצת מזכיר החוצה.
 האוזן. על היושב החלק פני על לקישוטים

 הקישוטים את במיקצת מזכיר זה גם
היפנים.
 להצמיד אפשר עצמן הזגוגיות על אגב,

 ושם שמך של הראשונות האותיות את
 הזגוגית, בקצה זאת עושים מישפחתך.
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 תמימה. שנה כמעט לו חיכינו מגיע. הוא
 להודיע דרכים כמה לו יש מגיע. והוא

 ההדרים. בפריחת מתחיל זה בואו. על
 אחר-כך החמימה. הערב רוח אחר־כד

 כנף בעלי מיוחד. לרוגע מגיעים הים גלי
 שהוא מרגישים הם גם בשיר, לפצוח מרבים
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 צריך בגד. איזה עוד סתם לתכנן אפשר
 הם מה אז אביבי. משהו מיוחד, משהו
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 בעלת חולצה מפלנל, רכים מכנסיים

 שנרכסים ז׳קטים בייבי, קטן, צווארון
 עשויים הם גם בלבד, כפתורים שני בעזרת

 ניר־ ,רחבים מקורדרוי, ז׳קטים נוח, מבד
 רחבים, ז׳קטים אחד, כפתור בעזרת כסים

 כחול, או לבן בצבע כותנה מבד קצרים,
 בעלי ז׳קטים במיוחד. צר צווארון בעלי

 כפתורים, על־ידי נרכסים סיני, צווארון
 ז׳קטים, גם למעשה שהם בלוזון חולצות
 השולטים הצבעים רוכסן. על־ידי נסגרים

 כחול או לבן הם הללו הדגמים בכל
אדום. ואפילו

 בצבע גם לבחור תמיד יכולים השמרנים
 סבורים האופנה מתכנני הבהיר. החאקי

 מרבית יוצאים השנה של כאלה שבתקופות
 קלים הבגדים ולכן לחופשות. האנשים

 אפשר זאת, לעומת אצלינו, במיוחד. ונוחים
 או לדייג דווקא לאו אלה בגדים ללבוש
 לקונצרט, אפילו אלא חוף, אל מחוף למסע
 בחופש, שנמצא ומי גן. למסיבת או גאלה
אלגנטין! ייראה שלא מדוע


