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 !111 לא אירס•
 שלו מוייס 1ד

 בן־אזס. לאן
חו אנשים  ס

בומזנא אץ

 מאיבה יודעת לא אני
 היה שאולם׳ השמשות
 אוי שאמי של משמם.

 עם חשו יל׳ שאיו אומתו
סמים שמעוותים אושש׳

 והוו־ש הלש היה אולם׳
 שאסור לו אמדה׳ רע.
 מה, במצב לשחק לו

 החדים ושא ואז
בבית להישאר

ע מנוי לא בכלל זה
וניבש!׳. שאולם׳ לי

ברוסים הוא
וואזו לא ואו*

הצבע את

 אולם׳ את ׳מביאה הייתי
 זוזו לחגים. חביתית
 על כיפה לו שמים

 הזו ׳שלי ואבא ש רא ה
הבונות אח לו מפביו

׳מהים ׳שלי השדים
_____,____ ■

 הורים והס טבעי. זה
 שד י1וא יהח־״ם
28 ובת מסס

 גם היא הדוגמניות. על המלכה היא
 בן־עמי תמי על המסיבות. על המלבה

היא אחד: מישפט רק להגיד אפער
 ההילה וכל הזוהר עלאכיפאק. בחורה

 היא דבר. עום לה עעו לא עמסביבה
 מרמלה, אותנטית בחורה אותה נעארה

לב. וטובת מבהיקה פתוחה,
 גונבת היא למסיבה מגיעה בעהיא

 המדהים יופייה בגלל רק לא ההצגה את
 חתילבועות בגלל רק לא המעגע, וגופה

 אלא עלה, והמהממות יוצאות־הדופן
״כני- עועה היא נכנסת, עכעתמי מפני ^--------------------------------------------

 העניינים, למרכז הופכת תיכף היא סה״.
 ההוא, את מנעקת זה, את מחבקת
 היא ההוא. עם רוקדת זה, עם מדברת
 טורחת לא פעם אף אחד. בל עם מדברת
נודניקים. עצמה מעל להוריד

 אותה למ״ד, שבסיכון בדירתה יעבתי
הקוס על בנה רונן, עם מחלקת היא

 במו ועמעתי עגיא, ליזיקה מטיקאית
נוד על לטלפונים עונה היא איך אוזניי
 להתרגז, בלי לנתק, בלי איומים ניקים
ובסבלנות. בנחת

ח־ מהסוג מארחת היא בן־עמי תמי

 ועוד אותה, לראיין באה את מיזרחי.
נע בבר הפינקס את פותחת עאת לפני

 סלט — טוב בל מיני העולחן על רמים
 הוא בו הדומיננטי עהטעם ענק, ירקות
 עוף חמאה, עם בפרי עחור לחם השום,
ה בעמל. ברוטב ופטריות בירה ברוטב
 גברים, עערה במו אוכלת הזאת בחורה

 בבגד־גוף עבדקיקים. דק גוף לה ויע
מדהי היא ובנעלי-בית סגול בצבע צמוד

 היא עאותו בבגד מאער פחות לא מה
בתצוגת״אופנח. מדגמנת

בנוי עגופה להגיד אי-אפער תמי על

 ה- עבמועגים גוף לה יע אך לתלפיות,
 לפני עד לאגדה. בהחלט נחעב עכעוויים

 פרי, אולסי עם התגוררה קצרה תקופה
 תמי תל-אביב. מכבי על הכדורסל כוכב

 הרבי־ אחת על-ידי פעם הוגדרו ואולסי
 הסנה. של ביותר המרוכל בזוג 'לאיות

 זאת, להגדרה גם בהומור מתייחסת תמי
 האחרים הדברים לכל סולחת שהיא במו

העב בעיתונות עליו או עליה שנכתבו
מת שהם שמועות נפוצו לאחרונה רית.

 תמי, אומרת בך השמועות, את חתנים.
בבריסל בראיון שאמר עצמו, אולסי הפיץ
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