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 וגוניות תחתונים

 אוננה גס אלא
וציבעוניות בטוב

 חשוף, גב עם לאופנה שחזרה השובבה,
שקל. 627 הכל בסך שמחירן

 למצוא תוכל בשוקים שמסתובבת למי
חול טריקו, עשויים ותינוקות ביגדי־ילדים

 ב- מצויירות או מודפסות צבעוניות צות
 הקונות ובפיות. בסינדרלות מיקי־מאוסים,

בעלות אלא עניות, אמהות דווקא אינן

מקווקוות, שיחלהשנונות
ומבליטה, חושפנית

הנועז. והראש המושלם הגוף לבעלות
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1!■ * ■״ 1 ומוצ־ חשוף כשהגב צ׳רלסטון, 1
עלה הטריקו בד החמסין. לימי אידיאלי בגד־ים, בסיגנון לב

 לו יש צבעים. בשלל האופנה בפיסגת ניצב והיום ככוכב־שביט
 במכונה. וגם ביד גס נפלא מתכבס והוא נוחה בו ההרגשה שיק,

שונים. בשווקים ילדים, עבור גם בגדים שלל למצוא אפשר מטריקו

לק לעצמן להרשות היכולות אלה הממון,
נובו של ובבוטיקים בחנויות״יוקרה נות

 את מחפשות הן דווקא לילדים. רישים
 הרי הילדים כי המשתלמות, המציאות

 ביג- על סכומי־עתק להוציא שחבל גדלים,
יום־יומי. לשימוש ילדים די

 היא האיכות אלה שבמקומות נכון
 סוג פחות, טובה או יותר טובה לפעמים

חס לא קטנים דפקטים וגם ב׳ סוג או א׳
 להשיגם שאפשר הוא היתרון אבל רים,

בכמויות. ולקנות זולים במחירים
 והוא חיסרון, גם יש יתרון לכל אך

 למדוד, ואי־אפשר בדוכנים היא שחקניה
 אלה כי וגם בתאים, חיסרון מפאת גם
 בעיני תמצאי־חן אם אבל — החוקים הם

 את למדוד לך ירשה אולי הוא המוכר
ו טרחת כבר אם הקטנים. על הבגדים

סטריפ יעשו פשוט הם אתך, אותם סחבת
והפרחים, העגבניות דוכני ליד קטן טיז

מת לא ואם טוב. זה אם ויראו ימדדו
 אפשר העולם. סוף לא זה גם אפשר,

וזהז, בעינים בוחנים — העין לפי להסתדר

להפ יש כבר מה — נפלנו נפלנו כאשר
 שקל. 100 או 50 סיד?

 בשוקים. מדי גדולות מציאות אין לנשים ■
 נכון אופנתיות. בשמלות כשמדובר לפחות

 ומתנפנפות התלויות בשפע שמלות שיש
 שימלונת לבית, קטן משהו — וקורצות

 קצרצר סרבל איזה או לאחר־הצהריים,
 ממש אבל לבריכה, וחולצת־גופיה לגינה
כאן. רואים לא אופנה
 מאלה מיני, חצאית מוצאים ושם פה

 אלינו שהגיע המיני, העולם. את שכבשו
 ה־ הרגליים על והתלבש אירופה מבירות
 לוהטת בצורה הישראליות של קייציות
 האופנאים ידעו כאילו בזמן. בא ביותר,

 מאיתנו שלרבות הקרה אירופה בבירות
 גם ושיק! לברך שמתחת המידי נמאס כבר

 אותן. לגלות שרוצות יפות רגלים בעילות
ה המקווקו, המיני של האדיבה בעזרתו
טוב. להיראות יכולות הן והחלק מנוקד
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