
 לסמים החחנרות! הגומני, החוק עם הסתננות! ער מסט־ עוברם אבי
 30 נאדיר הצלחתו להיגמל, שהצליח עו שעבד הגיהינום ■סור■ קשים,

החדשים וחייו שיקומו עוכרים, אסתר עם יחסיו חייו, והרס שגרמה

ו שקעתי ס  ללא נ
 התמנות־ תחתית.
 היה ולא לסמים,
סוף לזה

ה סיפר נשו אל יג ל לי * 
 גום 40 סלי שולה שלי

 אותה אללה׳ ואני קוקאין,
של* פליטת־הכה ביגלל

 בבית״חמעצו ■שפתי
 שהוא שטולה״ם,
 הנוקשה בית־המעצו

באיחפה ביותו
ה נ י י א י ו ר ת1ע ■ ״ ו ע י

 נאוץ אותה ל׳מוו
 גרמנים, לשנוא

 לראות לי בא1
מקתב ■פלצות המ את

 ״אגנו ואני אסתו
 את בגרמניה
 ׳היפה, הישראלי

הספור ולהווי לעומת

 לנתוב עיתונאים כשבאו
 להצעיר, התג על

 והמאושו, המצליח
הצגה להם עוזכים היינו

 בכפר עופרים אבי הזמר את פגשתי
 שם גילה הוא באילת. נלסון רפי של

 שגררה. בשם גרמניה צעירה עם חופשה
 והוא שלו החברה היא אם אותו שאלתי

 רוצה.״ שאת איך לזה ״תקראי :לי אמר
 בתסרוקת מסופר שזוף, עופרים, אבי
 מאוד פתוח היה פאנק, פסבדו שהיא

לי הסביר הוא איתי. בשיחה וגלוי״לב

 להסיר רוצה הוא ולתמיד אחת שפעם
 בו. שדבקה הפלייבוי תדמית את מעצמו

 במעט לא עזר עצמו שהוא הודה הוא
 כך כעת, אבל הזו התדמית את לטפח
שהת אדם חדש• אדם הוא בפני, הדגיש

 בעזרת מבראשית כמעט חייו את חיל
ש ואחרי כמעט, על״אנושי רצון כוח
גיהינום. מדורי שבעת עבר

ה הקאריירה את התחיל עופרים אבי
 אט- אשתו, עם ביחד כצמד, שלו סוערת

 מטי- להצלחה זכו השניים עופרים. תר
למיל והפכו ובאירופה, בגרמניה אורית
 הפן ואבי התגרשו, הם לילה. בין יונרים

 דירות — הקלאסי בסימון ל״סטאר״
 וכמובן יקרות מכוניות חתיכות, פאר,

פי עברי אל אותו הביאו הסמים סמים.

 התמכרותו על איתי מדבר הוא פחת.
 ו- הרואין קוקאין, כמו קשים לסמים

הטי על בגילוי-לב מטפר הוא אופיום.
 האל- מסעות בעיקבות בו שאחז רוף

 להרגיש לו שגרם טירוף שערך, אס־די
 כמו או הנוצרי ישוע כמו גורו, כמו

 לנתיניו. חסד הנוטה קטן אלוהים
בחור של רושם עושה עופרים אבי
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