
החוגג. לרחוב יוצאים מלידס ובדילוגים באף פונג פינג ביד, בלון ענק,

 עבה. בקו העיניים את מאפרים
 הפנים. על ונוצצים מבריקים שמים

 בכלי- בין בהם מחזיק שאינו מי
 בפרפומריות. להשיגם יכול האיפור,

 כחול, בצבע צובעים השפתיים את
מושלם. איש־חלל — והתוצאה

יכו תחפושת על ששומרת מי
ולהחליף הבאה לשנה לשמרה לה

הרוצים לילדים
נשום הפיזוווו ..

 פאנק של רצפט כאן מוגש אדם,
המישפחה. לכל

 את זרקו שלא ואמהות בנות
 הרכבות עם השחורים הניילון גרבי

 זוג קחו זרקו, שכן לאלה תשמחנה.
 בו ועשו זול, ממין אבל חדש,
 חצאית ליבשו ושם. פה שמות
קצרה באמת אבל — שחורה מיני

חלל אנשי להיום
זוג לוקחים וזול.

ם ״ ס נ נ חולצה םי נה ו י שא
קונים ישנות, נעליים בשימוש,

צבע חוסים בניין חומו׳ נהנות |
שיבסיפו הבגדים על ומתידם כסו
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סיכות־ביט־ הרבה בה ותיקעו —

 לא בצורה שונים בגדלים חון
מסודרת.
ו ישנה טריקו חולצת הוסיפו
 לא בצורה אותה וגיזרו צבעונית,
ארוך, אחד שרוול — סימטרית

 ו- חררו קצר. והשני בפראנזים,
 הרבה הוסיפו בושה. בלי גיזרו

שונים, בצבעים פלסטיק שרשרות
 כתובות עם צבעוניות סיכות וכן
לכן אין אם הפאנק. אלילי של

------------------------------נ

ב אחרת. בתחפושת חברתה עם
 לשכנה, למכרה גם אפשר עתיד

 איזו תלוי להשכירה, אפילו או
את. אשת־עסקים

 סאגקיסט
ולורד

ם די ר  ולאלה החלל, מן ליו
ה כאחד להיות רוצים שאינם *

!
קר קחו כאלה, צבעוניות סיכות

ועי משולשים גיזרו עבה, טון
 ב־ ורישמו אותם ציבעו גולים,

והז הלהקות שמות את לורדים
 לבגד זאת ותיפרו הנערצים, מרים

 לאלה סיכת-ביטחון. עם חברו או
 ז׳קט ליבשו להן, קר שתמיד

ממידתכן. גדול רצוי ג׳ינס,
 תסתרקו. ואל השיער את נפחו

 אותם פוררו ציבעוניים, גירים קחו
 על שונה צבע ושימו לאבקה,

 הפנים את אפרו שיער. קבוצת כל
וה הלחיים את הדגישו בטאלק,
אפ וחזק. אדום בשפתון שפתיים

 מוגזמת בצורה העיניים את רו
 עגיל הוסיפו רועשים, בצבעים

 לכן, אין אם אחת. באוזן ארוך
 כמה קצר עגיל על הוסיפו כזה

מהדקים.
 מיכנסים לבשו ולאבות, לבנים
 ב־ ציירו ישן. ג׳ינס או שחורים

 של ושמות סיסמות שמן ציבעי
 צבעוניות חותלות שימו להקות.
 חולצת ליבשו מסודרת. לא בצורה
 שמנו שפיץ. ונעלי מיושנת טריקו

 לאחור אותו וסרקו השיער את
 בצד. או באמצע שביל עשו או
ב אחד עגיל לשים תשכחו אל

 העיניים את הדגישו האוזן. תנוך
ב בנעימים ובלו כהה בעיפרון
והרוק. הטוויסט מסיבת
 יש לכם גם האנטי־פאנקים, לכל
ה הלורד בצורת והוא מזור,

 לשני מתאימה התחפושת אנגלי.
יחדיו. להופיע הרוצים המינים,

זוג ילבש הגבר, כלומר הלורד,

רוזן. ונדה של הס הציורים

 חצאית האשד, שחורים. מכנסיים
 שחורים ניילון וגרבי שחורה צרה
חול ילבשו שניהם מאחור. פס עם
 לכם אין אם לבנה. תחרה צת

 רגילה לבנה חולצה קחו כזאת,
החו בקידמת תחרה לה והוסיפו

שהק כך השרוולים, ובקצה לצה
התחרה את הז׳קט. מן ייצאו צוות

ולורדית לורד
כמעט לובשים שמוזחפשיס. טובה

 שלא מרובעים להורים נהדרת תחפושת
 עושים וגם מעצמם צחוק לעשות רוצים

ולבן. בשחור הרגילים הבגדים כל את

 לפי סידקית בחנות להשיג ניתן
יקר. כל-כך לא וזה מטר,

ה על שיילבש השחור הז׳קט
ש כמה עד שיהיה רצוי חולצה
 סאטן קטיפה, עשוי מהודר, אפשר

 העליון בכים סמוקינג. אפילו או
 או מתחרה לבנה מיטפחת תיקעו
ברו קטיפה מסרט אדומה. ציפורן

 הכינו סנטימטרים 3־2 של חב
ה בשביל גדולות, פרפר עניבות

 יותר קטנים ופרפרים חולצות,
 השחורות. הנעליים על שיודבקו

 והשחילו לבנות כפפות השיגו
 בריסטול קחו לתוכן. ידיכם כפות

 גליל בצורת אותו גיזרו שחור.
 למעלה הדביקו ראשכם. בקוטר
ב או בדבק וחברו נוסף, עיגול

מוכן. הצילינדר והרי סיכות,
 כמו עדין, יהיה הפנים איפור
 להיראות. צריכים ליידי או שלורד
 שפם לגדל חלם חייו שכל לגבר,

 שתצמיח או הזמן. זה עכשיו —
 שתסתפק או פורים, לכבוד אותו

 שחור עיפרון על-ידי שפם בציור
ג׳ינג׳י. או

ובורסה
 לכלהמיפשחה. פורים ליצני בלי י אי־אפשר תחפושות, אס ר

לתו הכניסו רחבים. מכנסיים קחו
 מנוקדת חולצה הוסיפו כרית, כם
 ה־ את תשכחו ואל משובצת, או

 פפיון שימו למכנסיים. שלייקס
 צבוע, בריסטול או בד עשוי ענק
 חיתכו אדום, פינג־פונג כדור קחו

 מחט בעזרת לשניים, כמעט אותו
 שיסו דק, גומי לתוכו השחילו

 הגומי את וקישרו האף על אותו
אדו שפתיים ציירו לראש. מסביב

הטבעי לקו מחוץ גדולות מות

ליכליד

 העיניים את הגדילו הפה, של
 מעוגל חיצוני קו ציור על־ידי

הל את הדגישו העין, גבת מעל
 צביעת על-ידי בולטת בצורה חיים
 לכם והרי אדומים, עיגולים שני

המישפחה. לכל קלילה תחפושת
ל צריכות שהאמהות ולילדים

 פעמיב שלוש בגדיהם את החליף
 חגיגה הוא פורים חג ביום,

 להתחפש תוכלו עתה כי מדוע?
ארו למנקי — באמת שאתם למה
 וחולצוז מכנסיים זוג קחו בות.

מג פלוס בשימוש, שאינם טריקו
 או לילד תנו שחורים, גומי פי

 כאווו עצמו את למרוח התענוג
 שיקשקע שחור. בעיפרון נפשו

 הפנים את וילכלך הבגדים על
 הראש על ישן כובע לו שימו
 מעי והכינו דיקט קרשי שני קחו

 חתיכו קחו שלבים. עם קטן סולם
 מבר מיני כל עליה ותלו ברזל
 שתמצא הזבל וכל ישנות שות

 ארובות למנקה ושמתאים בבית
 ו הסולם על תלו זה כל את

 להר הקטן לליכלוכון תנו עכשיו
מנקה־ארובוח להיות זה איך גיש

 התחפושו בלי לסיים ואי-אפשר
 לפוריו אקטואלית והכי חמה הכי
 זכויוו הבורסה. היא הלא ,83

 קפליו? לרחל שמורות הרעיון
 נ הפסידה, ולא הרוויחה שלא
 בעם? היתד. לא פשוט היא

 ב בגד־גוף על תחפושתה: והרי
 בצב בגד כל על או אחיד צבע

 ססגוני בצורה מדביקים ניטרלי
 לציי גם אפשר כסף. שטרות
 למיני צמודים וכן כסף שטרות

 ספקולטיביב נאמנות, קרנות הם,
 ד על וכר. רונית פיבי, תירוש,

 יהי שעליו סרט מוסיפים מצח
 תורה אין בסף אין ״אם כתוב

 ושא לי״ מי לי אני אין ״אם או
 לרחו צאו וזהו. מישפטים, מיני
 עילצו ריקדו ולמסיבות, בות

צהלו.
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