
 בלבד ספורים חודשים .1956 ביולי 5ה־ טנסי, ממפיס,
 החיות ההופעות בסיבובי החל פרסלי שאלביס אחרי

וצורחות. משתוללות היסטריות מאזינות שלו: סימן־תיכר שהפכו מחזות־הטירוף החלו כבר

 בוקרים בתילבושת אלביס |וי
 הוא טופלו. הולדתו בעיירת 1

מהאזנה. לנגן למד תווים,

1 13 בגיל אלביס 711 1
אופ ביקש הוא 1111-1 11 £9<!

גיטרה, וקיבל ליוס־הולדתז במתנה ניים

 1965ב- סת פרסלי ארון דכים
יוותר. ,או פחות אחת שנה בקירוב,

 כאשר זו. בעובדה לכפור התעקש רק הוא
 (ארץ־ .בגרייסלנד 42 בגיל השבוע בסטר
 לכלאו ושהפכה שלו גויהעדן אחוזת החן),

 בלבד. קלינית עובדה זו היתד, הפרטי,
 קודם רבות שנים התרחש האמיתי המוות

לכן.
פרסלי, לאלביס ׳שאריעו הדברים סל כמו

 מ' חקלאי ועובד מתפרה פועלת של בנם
 אליו יבא המוות גם יכך מ״סימיפי, מדינת
בכך. שיבחין מבלי

של סרט
ס טוני טי קוי

•  שידע מבלי לכוכב בין־לילה הסד וא ף
 יום עד בלעדית שנשא האיש כלל. זאת 1 1

 ששלושים הרוק״; ״מלך תואר את מותו
 200כ־ גרסו ■כיכב בהם הסרטים וחמישה

 מיליון 250 ,נמכרו שבחייו :דולאר -מיליון
 תק־ !מאשר יותר — שיריו של תקליטים

 סיגטרה פרנק קרוסבי, בינג של ליטיהם
 בסרט להזות הלך — יחד גם והחיפושיות

 לראשונה השמיעו כאשר קדרטיס טוני של
 בתחנת שלו הראשון המסחרי התקליט !את

טנסי. !מדינת !ממפיס, של הרדיו
ש -הוריו, .1954 יוני בחודש היה דה

 לבית- רצו לשידור, להאזין !בבית נשארו
 ■שהדיסקג׳וקי 6ש א לבשר כדי הקולנוע

 פעמים 14 התקליט את להשמיע -נאלץ היה
 שלא המאזינים בקשות פי על -ברציפות׳

לתתנה. לצלצל הפסיקו
 הלם לא הוא לכך. התכוון לא אלביס

 לשום התכוון לא הוא כוכב. להיות מעולם
בחייו. סימל או שעשה דבר

—י—י 48 -

רו 7111 סופו א
 !שכל שעה — גידל הארוך השיער את
 שיער קצוצי הלכו בבית־הספר חבריו

 אז!באופנה) שהיתר, הקרדקאט (בתיספורת
 טיפח, העבות הלחיים פיאות ואת —

 לפני יותר מסוגרת תדמית לשוות כדי
 ל־ זו אופנה הפכה בזכותו -שלו. התינוק

 * בל־עולמית. אופנת־שיער
׳.מפול !היקר, שא ■המותניים -נענועי את

 עוד !בממפיס, בכנסיה כושית כת של חן
גע בפומבי. אי-פעם להופיע שחשב לפני

 האירופית ההתרפקות בצירוף ;אלד, גועים
 שיגעו המסחרי, סימא שהפכו הגייטדה, יעל

הטיפש-עשרד, בנות את הביאו -שלם, דור

ל החמישים שנות באמצע אמריקה של
 ש־ מבלי זד, וכל קולקטיבית. אורגזמה

מראש. זאת תיבנן אלביס
 את שעשה — אלביס ד,״ד, לא !מעולם

 איזה שעשה ביותר המסהרחות הקאריירות
 שהוא לכך מודע — !בעולם בדרן שהוא

 שהוא סשום קרר, זה לדור. סמל הפך
הנכון. בזמן במקרה, נולד,

 עדיין -הלכו סד, בתקופה הופיע הוא
 שחרשו בתלמים אמריקה של בני־הנעורים

 ממרוכעותם. לחרוג העזו ולא הוריהם
המישו לפני ומתחת !שהצטבר עצום מתח
באמ לפתע פורקן א ימצא החברתיים רים

 הרוקנ׳רול שירי אלביס, של השירים צעות
השונים. המקצבים בעלי

 המאפיה
ס של ממפי

 הגיש ביה והצורה ס בי אל של ירי* ן**
טוטא מילחמר, כהכרזת היו אותם ו

 בעולם אז מקובל שהיה הסיגנון על תלי
 הסאכריני הסיגנון האמריקאי, הלהיטים

 ,1956 שנת קול. קינג וגט בון פט של
את שיגער, -באמריקה, אלביס שנת ־שיהפכה


