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 כף שעל החמודים החתלתולים שני
חו שלושה — היום שוקלים המאזניים

 בלבד, גרם 700 — הולדתם אחרי דשים
 הלידה. בשעת ממישקלם יותר שבע פי
 של כף לך שיושיטו מהם תצפה אל אך

 קטנים כי בו־אדם. אתה אם בעיקר משי,
 בר חתולי טרף: חיות אלא אינם אלה

ה בדרום־אפריקה, שמוצאו נדיר, מגזר
 הלאטיני בשמו או רגליים, שחורי מכונה
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 בגן־החיות נולדו הללו ז;שגרירים שני

 ד״ר של גאוותו כך ועל פראנקפורט, של
לעיתים־ רק שכן הגן. מנהל פאוסט,

המאזניים על רגליים״ ״שחורי כר חתולי מיני־
גרם 700 — חודשים שלושה

 בר חתולי בין זיווג מתרחש רחוקות
 שחורי־הרגליים, הבר, חתולי אצל בשבי.

שעות. כמה ההזדווגות נמשכת

 זועקים הקטנים שני :בכלוב שמח היום
 את להם הדביקו ומשום־כר נמרים, כמו

לתוך להכניסם אפשר נמר־כיס. הכינוי

 בהתחשב אבל — מותנית של קטן כיס
 ובציפורניים שלהם הרגזני בטמפראמנט

לנסות! כדאי לא שלהם, החמודות

 אלה שורות כותבי משני אחת לפחות
 שבו בגיל כימעט החי עולם את גילתה
מהפך! היה וזה לצייר. ואן־גור התחיל

 הביתה הגיע קלאודיוס שבו היום מן
 שם, אותו, רואים הישתנה. פשוט העולם

שה אחרי חבר-חתול, עם יחד למעלה,

רופוס כלכו עם מטייל צ׳רצ׳יל וינסטון סיר
והפודל הסיגר

 שנון, יוסי הזה, העולם של הגראפי עורך
פוטוגני. פוטדמונטאז׳ איזה עשה

ה הכלב הוא הנ״ל הקלאודיוס ובכן,
 פיינרו, בית של חודשים) שישה (בן פרטי
 שאינו הזה שבבית היחידי היצור אולי

 ברגע רלבאנטי שעוד מה לקולנוע. משוגע
 הקיסר מן ירש שהנ״ל העובדה היא זה

 ביום בטלוויזיה, בעיצומו (שהיה הרומי
 לפני לא־ידוע, באי־שם הגור, שנולד

 את לא אך החוכמה, את צער־בעלי־חיים)
הגימגום.
 קלאודיום, של לכיכובו הנוספת והסיבה

 אישיים רשמים מעט לחלק היא הכלב,
 הם כלבים כי לפתע שגילו אותם עם

 מה עדיין יודעים אינם אך נפלא, דבר
 קטן גוש אינו בבית כלב כי להם. מצפה

 ללטף שנועד פוציניו, קוציניו פרווה, של
 להתקבל שירצה חי, יצור זה כלב ולגפף.

 להתקדם בחוצפתו וירצה כבן־מישפחה,
 השכונה ושל הבית של החשיבות בסולם
בכלל.

 את להכיר משמע, כלב, בעל להיות
 מי לפתע לגלות חדש: ■ממעמד העולם

 מי מפלצת. ומי בן־אדם הוא מהשכנים
 להלשין עתיד ומי כידיד אותך מעריך

 אתה פיתאום לפתע במס־הכנסה. עליך
 מיספר על־פי שלך השכונה את רואה

הפוטנציא העצים מניין שלה, החצרות
 שבהם הגינות ושרידי להשתנה, ליים

 אנשים אותם כל חדשה: חברה תכיר
 היום שעד משום פשוט כאן, היכרת שלא

 מחזרים אותם כל כלב, בעל היית לא
 להתחיל כדי הכלב עם המתחילים חדשים

ה שבפינה המיסעדה בעלי הגברת, עם
הקונדי ובעלי העצמות, את לו שומרים

בפירורים. אותו המפנקים טוריה
 לראות ומצליח ספורטאי אתה פיתאום

 הופך אתה בעיר. השמש זריחת את
 הופך אתה — הים את ורואה תייר

 בעיר שקילקלו מה על וזועם אדריכל
 אתה חדשים דברים הרבה כל־כך הזאת
 לך יש זמן כמה למשל, כמו, מגלה

מ מבסוט אתה ,עכשיו זהו. !פיתאום
למו הבא ברוך מחדש. נולדת עצמך:

 אתה בחברה, מעמד בעל אתה עדון,
כלב. בעל

קו? לו גם האם
 והוא חם דם לו שיש אמנם, נכון,
 אומץ שבטרם גם נכון בפרווה. מצוייד
 בלי בחורף לו הסתדר הוא האדם על-ידי

 שסרגה פסים, של אפודה ובלי דובון מעיל
 חם דם לו שיש אפילו נכון אמא. לו

 ובכל- לאדם. כמו קבועה גוף וטמפרטורת
 לא החורף שבה בישראל, אפילו זאת,

קר. יהיה שלכלב ייתכן גם ייתכן נורא,
 הטמפרטורה כאשר לקרות עשוי זה

 יימצא שלא והכלב, מאוד נמוכה החיצונית
גופנית פעילות של בעיצומה שעה באותה

 מידת את לאזן יצליח לא אינטנסיבית,
 הבדלים של ברגע ואז, גופו. של החום

 חום לבין החיצוני החום בין קיצוניים
קר. לו להיגת מתחיל הכלב של הגוף

 מתכרבל הוא שכאשר אומר זה אין
 התנוחה היא ההתכרבלות — לו קר

 סימנים כמה ישנם אבל עליו, האהובה
 מנסה הוא רועד. הוא ראשית, אחרים:

מת שלו השיער מיסתור. לעצמו לחפש
 בלי החוצה לצאת רוצה לא הוא רומם.

 להניח (ויש הדעת על מתקבלת סיבה כל
 במצב- להבחין יודע כבר כלב בעל שכל
ידידו). של הנכון רוח

 טוב יישן שכלבך רוצה אתה אם לכן,
 קטן, גור זה ואם מלונה. לו עשה בחצר,
 רועד וכולו הראשון בלילה אליך שבא

 לו להשאיל תתבייש אל וחסר־מנוחה,
 החם הגומי בקבוק את שניים או ללילה

 ממיז- יותר זולה המצאה סבתא׳לה, של
רון־חשמלי.
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