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 שני בחברת הקרקס, מנהלת של הצעירה בתה מדראנו,
 משהו להס תגיש הנערה ני תקווה מתוך (פוני׳ס). ננס

אליהם. חייכה גפרורים, קופסת בידה החזיקה רק היא אולם
גונז* נערת

לגומי. הדומה גמישות

הלול מסגל אחת היא 18ה־ בת קריסטל
 בעל הוא גופה מדראנו. קרקס של יינים

חאוניח. סיפון על גס להתאמן המשיכה היא
י ויו ן■] ו ו

?־ בונל־אביב י<!רח ז

 מקצה שנתיים. לפני באיזמיר, קרה הנורא המאורע שבפילים.
 למקום, מיהר בליי מחרידות. זעקות לפתע נשמעו המכלאה

 שזה ״ידעתי צעיר. בבחור חטיו את בזעם נועץ בייבי את ראה
 בייבי את להרגיז תמיד נהג ״הוא בליי; נזכר פעם,״ לו יקרה

 הודי.״ ומעיל טורבאן לבוש שהיה למרות אותו זיהה והפיל
 )10( טופולינו לשורה!״ חזור ״טופולינו! בליי: הפסיק לפתע
 נאקת־ פלט החדק, את הניע אחד, טון רק בינתיים שמשקלו

למקומו. בצייתנות וחזר מחאה
הט טובלת איננה היא עדין־נפש. יצור היא הלאמה מיקה

 שילמו זאת, ידעו שלא סלוניקאים, נמל פועלי שני רדות.
 הדרום־ הגברת את להכניס שניגשו בשעה ביוקר. טעותם עבור

 אחוריה. על חרות דרך מהם אחד טפח לתא־הפריקה, אמריקאית
 רוק. למקלחת זכו קורה, מה להבין שהספיקו ולפני נעצרה, מיקה

נגמרה הנחיתה★ ★ ★

 זקן בייבי, את המרגיעה המנוסה, הקרקס מנהלת מדראנו,
 לאילוף, ונוחה רוגעת חיה הוא שהפיל למרות הקרקס. פילי

עליה. להשתלם כדי ברזל ועצבי גדולה מומחיות דרושה

 הכבודה כל הפריקה. נסתיימה מאוחרת ?ןרב ?ןת1/ ך*
 נכלאו, החיים בעלי נקשרו, הקרונות הרכבת, על הועמסה ■4
 והרכבת הקטר, שריקת נשמעה מאי־שם נגמרו. המכס בדיקות גם

 הקהל לעבר הזקן פרנץ צעק וידרזהן!״ ״אוף לזוז. התחילה
 אנשי לו השיבו בתל־אביב!״ ״להתראות הרציף. על העומד
נגמרה. מדמו נחיתת הקהל. בין שנדחקו גרץ אברהם של הצוות

 שורות: כמה נוספו הקטנה, הבאלט רקדנית אדית, של ביומנה
 למי אבל אחת, ארץ עוד לתל־אביב. נוסעים אנחנו ״היום

 האם בוינה, הילדה דודה עושה מה כבר. לי נמאס איכפת? זה
״הביתה אגיע מתי מתגעגעת? היא . . .

,סרדאט סאסח ^ ;5
בעלה. מות מאז הקרקס את מנהלת הנמרצת ה ש הא גרץ. הם

וחביביו חתימתי! ,ליצני! ותיו,

ז

וחשובים. ממנו גבוהים הם אתו. להתרועע רוצים אינם יותר
 עם להתרועע נאלץ הוא ברירה. לז׳וזפה נותרה לא וכך,

 ״הנמרים ז׳וזפה: קובע הנמרים. ואפילו הפילים הפוני, סוסי
 מגדרם.״ יוצאים הם הכלוב, ליד נערה כשעוברת נשים. *שונאים
 של הבנה שזאת ייתכן נערות. אוהבים זאת, לעומת הפילים,
 נמל ״זה נקבות. הן בקרקס הפילים כל כי לגורל, שותפות

מקצועית. במומחיות הילד קבע עצלים!״ הפועלים נורא,
★ ★ ★

י?8 ש? זכרון
! ר ה ז  את בליי דוד הזהיר הפילים,״ אל תתקרב אל ^

) / ל / כ  ,56 בליי, האפורות. החיות לעבר שנדחקו הסקרנים |
 מצוין. זכרון להם יש אותו: מכירים הם הפילים. בין תמיד חי

סוב. מדי יותר זכרון להם יש לפעמים
 האדם. בני כמו ממש ואוהבים שונאים בליי, הסביר הפילים,

והותיק השקט בייבי, של התפרצותו את זוכרים מדתו אנשי

הברי ׳על־ידי בזמנו, נקרא כךפיר יבצע ס
 על שהוטל הגדול העוצר טים,

דיזי של לפעולתה זה שם מוענק עתה .1947 בשנת תל־אביב,




