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 לבית חזרה
התיכון הספר

חצאית
וכל סרוג,

 וחולצה סוודר עם פסים
 כובע־צמר מתאימה,

בקולג׳. הפנאי לשעות זה

 ספורט לא בספורט. מעט נעסוק בואו
ל תרגילים פשוט קלאסי. אלא שיגרתי,

 האישית. וההרגשה הכללי המראה שיפור
 המילה את שומעים שרק כאלה מכירה אני

 עם העניין אצלם מתקשר מיד ספורט,
 בביצוע הכרוכה מאמץ של סבוכה מערכת

 כלומר, נגד. הם מה, משום ואז, התרגילים.
 אחר מישהו אם אישי דבר שום להם אין

וחלילה. חס — הם אבל מתעמל,
 עכשיו. כבר להרגיע רוצה אני אלה את

 בספורט גופני מאמץ להשקיע צורך איו
 להשקיע אולי, צריך, נעסוק. אנחנו שבו

שאודותם הדברים אחרי בחיפוש מאמץ

טמפונים
מוצמדים מצמר, או

מ ומלאים עגולים
 מלאכותית פרווה

אלגנטית. נעל על

 התיס־ בעלות גם הראש. על שערות לגדל
ה מהקשת ליהנות תוכלנה הקצרה פורת

ה הקשת צבעי הראש. על מתיישבת
 אדום מבריק, ירוק זהב, הם שלנו פרטית
כסף. וגם מבריק

 אהובה הנוצה בראש. עדיין נתעכב
 ארוכה נוצה לך מצאי מצויץ. ז עלייך

ו מרשים, אחר כנף בעל או טווס, של
 חובשת, שאת הקטן לכובע אותה הצמידי
ש מי מטה. כלפי מופנה הנוצה כשקצה
 שנתקל לרגע יחשוב הצד מן בך יסתכל
 יודעת את לך. איכפת מה אבל בעורב,

הו כנף לבעל הוקדשו יפים שירים כמה ז
 יבולה את שברשותך האלגנטית לנעל
 בסיג- מלאכותית, מפרווה פומפון להדביק

 ל- זאת מצמידים היו פעם הפודריה. נון
 להיות הפך זה עכשיו אבל נעלי-בית,

 נעל גבי על מופיע כשזה גם מודרני
 הפומפון שעשוי החומר מאותו אלגנטית.

 את למנוע בכדי פשוט בתי־יד. גם יש
 אלגנטי יותר הרבה בכיסים, הידיים החזקת
 זה שכאלה. בתי־יד לתוך אותם לתחוב

 הנצמדת והגברת אופנתי, וגם מחמם גם
עליהם. לוותר תוכל לא לאופנה
שקט. האחרונה. הצעקה זוהי

 במציאת מאמץ להשקיע אולי, צריך, נדבר.
 הדברים את לרכוש בכדי פיננסים מקורות

 הכל מזה, חוץ אבל עליהם. נדבר שמיד
בסדר.

 לאופנה קשור מדובר שעליו הספורט
 העליזים בית־הספר לימי הכמיהה החדשה.

 מתכנני של עיניהם לנגד כנראה עמדה
ל חיקוי מעין מהווה היא שכן זו, אופנה

 את המכבד ,קולג כל בית־הספר. תלבושת
 הבלייזר דש על סימלו את מטביע עצמו

 לך מגישה החדשה האופנה תלמידיו. של
 בסימלי מעוטרים בלייזרים של מבחר
 ברמודה, שלושת־רבעי, מכנסי או קולג/

 וגם מחוייטים מכנסיים צרות, חצאיות
ב הבדים, משבצות. בעלת רחבה חצאית

 והצבעים נקי צמר או פלנל בדי כלל, דרך
 הבלייזר, של הכהה הכחול הם המסורתיים

אפור. הבקבוק, כצבע ירוק
 ב־ הפנאי לשעות תלבושת שיש כשם
 האופנה יצרני לך מציעים כאן גם קולג/
 כובעים מתאימה, חולצה ומתחתיו סוודר

סקו במשבצות חצאיות ברטים, סרוגים,
 בעלי קצרים ז׳קטים זאת, ולעומת טיות;

 האחרונה בגיזרה כשהם סקוטיות משבצות
בכריות. ומרופדות רחבות כתפיים המביאה

 להיות יותר טובה דרך לך יש גברתי, אז
ה בית־הספר לימי לחזור מאשר צעירה

עליזים.

 את ולגוון לשפר שנועדו קישוטים מיבחר
 הגברים. אצל עניין ולעורר הנשי המראה
צורך אין לשיער. קשת למשל, קחי,

הנעל על פזמפנן
 הקישוטים למראה קינאה נתמלאת אם

ה כניסת עם אצלנו, גם שהופיעו השונים
 שה- מתברר הנה החדשה, האזרחית שנה

 האופנה. עולם על גם פסחו לא קישוטים
 האחרות, הדתות מבני להיות צריך ולא
ב- המדובר אלה. בקישוטים להתהדר כדי

דש ער סעדם
:התיכון של האחידה התילבושת

 המיקטורן בחוץ־לוורץ. הקולג׳יס מסורת לפי המיקטורן
 כציבעי הס שלו והצבעים הבלייזר, בסיגנון הוא
צמר. או פלנל הם הבדים ואפור. בקבוק, ירוק כהה, כחול
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החדשה. האזרחית השנה לכבוד שהופיעו הקישוטים בהשפעת אלינו שבאו החדשים

 למסיבות ואלגנטיותדומאתית
 הלילה שעות של

בעורף. נוצה נעיצת על־ידי המאוחרות,
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