
 המיעוטרה עם הסתבסיותיו עד מסבו תבור■ שימי ,הבובוראו הומו
 הניתאומ״ם נישואיו עז וסמים, גנוב ובוש החזקת שר בעניינים

כסף רו איו פופולארי היותו שלמוות העובדה ועל אמריקאית דוגמנית עם

 לא משתזר אף
נסן. על לרבו

 מונו שאגי נעס נל
 עלי מתלבשים נסך ער

ממסיההננסו■

 אתת בתחלה־חמונוית
 הדופק את מרגיש
 משמיעים אס האמית״.

 סימן - סוף בלי אותו
סוף! בלי אותר שאוהבים

 פלאטו־שרון של כשתשיק
החרטה׳ חיו,

 מאמריקה לחזור לא
 לו לסייע ולא

במעוכת־הבת׳וזת

 מיכתבים מקבל אני
 שאבטל שרוצים מאנשים

 בפסטיבל השתתפותי את
 1נש שאני!מפני החסידי1

ללא-הודיה

 אצל סמים תפש
 שלקחתי טרמפיסט

 עוון לא אני באוטו.
 מ׳ לכל חיפוש

איתי שנוסע

 עם נאבקתי לא מעולם
 בתיו, עווני־תונניות

 מיכתבים שלמתי לא
 התלוננתי ולא

אות׳ ומשמיעים שלא

דנו ר ץ! מן י אר ״ ה
 לכל תופעה. הוא תביי־י ימי **י

שמו. את תשמע תלך, שאליו מקום
 ־1 צועד הוא בשערוריות, מעורב הוא

החב את עוזב הוא הפיזמונים, מיצעדי
מח הוא מתחתן, הוא שלו, הקבועה רה
 שהיא נאמר שעליה — מכוניתו את נה

באמ — בארץ ביותר הארוכה המכונית
 ויוצר עוגה לקנות יורד מרכזי, רחוב צע

 שאלנטיות, בנון ואחר-כך, תנועה, פקק
 המעריצים, לכל חותם שהוא לפני ולא
הוא לדרכו. וממשיך למכונית חוזר הוא

חתי עם חוזר בניו״יורק, להופיע < נול
אש שהיא מספר משגעת, בלונדית כה
 לעיתונאים לגלות מהסס אינו אל תו,
ב אותו עוצרים תנאי. על אשתו א שה
במע יושב הוא סמים, החזקת גת אס
 אופקים במישטרת שעות 24 של צר
 היה הוא החדשות, מהדורות לכל ס וננ
עש וישב גנוב רכוש של בפרשה ■רב מי
 של בעסקיו מעורב הוא במעצר, ימים רו
 שרון, פלאטו שמואל לשעבר ״כ הו
שיטים.. אי-כיבוד על לדיו אותי נע ות

הקטי קולו מקום• בכל נמצא שימי
 אחרי ברדיו, הרף ללא מושמע פתי

 ראו- אשר אמרגנו, התרוצץ שנים שבמשך
והת למשניה, אחת רדיו מתחנת בני,
 את להשמיע התוכניות עורכי לפני חנן

 ממוסד, זמר הוא שימי כיום, שיריו.
 בטלוויזיה הופעות מעריצים, מועדון עם

בפסטיבלים. ראשונים ומקומות
 האמריקאית, אשתו עם מתגורר הוא
ש- בבלי בשיכון שכורה בדירה ג׳ניפר,
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 ה״שברולט״ מכונית על-פי מייד. הבית
מכו בחזיתו. שעמדה המפוארת קאמרו

 דורסני עוף מצוייר שעליח לבנה נית
 ומיספר נפתח זכוכית גג ובעלת כחול,

ניו-יורקי.
רו כשהוא הדלת את לנו פתח שימי

 וחצי שלו, הג׳ינס מכנסי את עדיין כס
עירום■ העליון גופו

 הוא שימי עוול. לו עושות התמונות
 והוא מטרים, 1.80 גובהו נאה, בחור
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