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Ufortynnet  
vagabondblod

 
Stillheten i manesjen er vond. Frank Buglers klovneøyne fylles av et mørke som 

speiler mer enn fraværet av lyskasternes glans ... Han førsøker å finne svar på 
hva han vil gjøre hvis han ikke lenger kan jobbe i sirkuset.

tekst vibeke montero   foto www.photito.com
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D
e t e r si r kus e l l e r i nge n t i ng. Et halvt minutts 
stillhet må til før sirkusdirektøren omsider 
finner et slags svar. Han vrenger det påmalte 
smilet i motsatt bue, og innrømmer at noen 

plan B har han aldri hatt. Etter stillheten å dømme er det 
som om tanken ikke engang har streifet ham.

spa r k e l sm i n k e. Vi er i Andalucia, Spanias sørligste fylke. 
Gule støvkorn virvler i klam ettermiddagssol. Det er over 
to måneder siden siste regnskyll, og rundt meg forbereder 
sirkusartistene seg til kveldens forestilling. Esmeralda, 
sirkusdirektørens kone, legger sminke med sjenerøs hånd. 
Ikke fnugglett foundation av typen Hollywood-kvinner 
som «fortjener det» bruker, men en sparkellignende masse 
som skal tåle førti varmegrader og silende svette. Samtidig 
varmer trapesisten opp deffa leggmuskulatur mellom rek-
kene med campingvogner. En liten jente på ti år står bak 
teltet og øver med rokkeringer. Hun skal opptre om et 
kvarter. 

B e t e n t t r a Di sjon. Zirkus Berlin reiser Spania rundt og 
underholder på gammeldags vis. 

– Det er dette som er sirkus, sier Frank når jeg nevner 
moderne sirkuskunst som Cirque de Soleil. – Ikke misfor-
stå, det de moderne sirkusartistene gjør er vakkert og krever 
enorm innsats, men det er dette som er tradisjonen tro. 
Han peker rundt seg, på elefantene og tigerburene. – Sirkus 
uten dyr er ikke sirkus!

Mens vi prater stelles elefantene av en mann fra Roma-
nia. Han bruker en piassavakost for å klø og vaske de 

enorme dyrene som ruller seg i støvet. De kjenner ikke 
til noe annet liv, og ser ut til å trives. Hvor mye smerte 
som ligger bak bragdene deres i manesjen, skal jeg ikke 
spekulere i. Men jeg vet at det er unaturlig for en elefant 
å stå på ett ben, å balansere på en smal planke og å danse 
rumba med sirkusdirektørens kone. I dag går det knapt an 
å snakke om sirkus uten å nevne dyrenes rettigheter. Jeg 
skal allikevel prøve. For sirkus på gamlemåten handler om 
å akseptere et gammeldags syn på dyr. Samtidig er det ikke 
til å unngå å legge merke til at tradisjonalistene ser ut til å 
grave sin egen grav.

k ron i sk rot l øs. Zirkus Berlin er to grener av samme fami-
lietre med én felles lidenskap, livet i manesjen. Der andre 
ser slit, smerte og et fattig liv, ser sirkusartistene drømmer. 
Det høres kanskje ut som en klisjé, men faktum er at sir-
kuset fortsatt er et sted preget av eksentriske underholdere. 
Familien Bugler har holdt det gående i fem generasjoner, 
og faren til Frank reiste helt til Japan med dyr og artister i 
sin tid. Frank har tidligere jobbet på et norsk sirkus, og han 
forteller at dersom det dukker opp et jobbtilbud fra Norge, 
hadde han ikke nølt et sekund med å sette kursen nordo-
ver. I dag holder de seg i Spania på grunn av en hestepest 
som brøt ut for tjue år siden og begrenset omreisingen. De 
besøker de samme landsbyene hvert år, og på spørsmål om 
han ikke går lei, svarer Frank at nettopp den mobile livssti-
len er noe av det han liker aller best med sirkuslivet. 

– Vi treffer stadig nye mennesker, og selv om det kan bli 
monotont å rigge opp og ned teltet, så har vi en rotløshet 
i oss som tvinger oss videre. 
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Jeg har kommet 
for å snuse på et 
liv jeg alltid har 
latt meg fasci-
nere av.

Stille regn over vemodige 
fortau i St. Petersburg.
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si r kusBa r n. Men hva med den vesle jenta på ti år. Har hun 
den samme rotløsheten? 

– Jeg kjenner ikke til noe annet, svarer hun med en vesle-
voksen mine som står godt til de tungt sminkede øynene. 
Når hun ikke opptrer eller øver, lever hun et ganske 
normalt liv inne i campingvogna. Hun ser på «Hannah 
Montana» på tv, gjør lekser og leker med de andre sirkus-
barna. Undervisningen blir gitt av en spansk lærer som 
reiser rundt med dem. Så lenge det er minst fem elever som 
trenger undervisning, dekker den spanske staten utgiftene. 
Det skulle bare mangle. Artistene er selvstendig næringsdri-
vende som skatter og bidrar til den spanske folketrygden. 

rom a n t i sk. i kveld har sirkuset knapt førti publikummere. 
De ønskes velkommen av trapesisten som også er popcorn- 
og heliumballongselger. Tjuefem euro kjøper dem halvan-
nen time med show. Det sjongleres med brannfakler, lekes 
med robuste tigere, danses på line, sveves under teltduken, 
tøyses på klovnevis og danses med elefanter. Allikevel fyller 
publikum knapt den nederste tribuneraden. Jeg er en av 
dem. Jeg har kommet for å snuse på et liv jeg alltid har latt 
meg fascinere av. Jeg vil ta bilder, komme nærmere disse 
menneskene som har kroppsbeherskelse på høyde med en 
atlet, drømmer på størrelse med en gjennomsnittlig, norsk 
politiker og eventyrlyst langt over gjennomsnittet. 

Mens forestillingen fortsatt pågår får jeg klarsignal fra 
Frank (på dette tidspunktet med tigertemmerklær og en 
lang pisk i hånda). Han viser vei bak scenen, og tar meg 
med til campingvognene. Der står elefantdanserinne/akro-
bat/hestetrener Esmeralda og rører i grytene, fortsatt 

Jeg kjenner ikke til noe annet, svarer 
hun med en veslevoksen mine som står 

godt til de tungt sminkede øynene. 

Stille i mansejen før cuet kommer …
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iført knallrød leppestift, matchende body, stiletthæler og 
falske øyenvipper. Matlagingen synkroniserer hun med å 
gi sønnen leksehjelp og til å vaske opp siste rest av kopper 
etter lunsj. Samtidig fyller hun ut et skjema som skal sendes 
inn til kommunen for å sikre at neste by på turneen har 
klarert oppholdet deres. Vi smiler sympatiserende til hver-
andre, fordi vi begge vet at sånn går hverdagene. Plutselig 
slipper Esmeralda alt hun har i hendene.

– De r e r c u e t m i t t! Hun retter på kostymet, og løper til-
bake til teltet. Der venter elefanten Mara på henne. Sir-
kusdirektørens kone legger seg erfarent med ryggen ned 
i sagmuggen. Mara tar to klumpete skritt over den spede 
kvinnekroppen, og bøyer bakbena til knærne når manesjen. 
De små barna i publikum mister nesten pusten i spenning. 
Frank dirigerer videre Mara til å bøye forbena helt til hele 
den enorme elefantkroppen ligger oppå kona hans. Der, i 
armhulen til Mara, ligger Esmeralda trygt. Hva hun tenker 
på, er det ikke godt å si. Kanskje er det gryteretten som er 
i ferd med å brenne seg? Kanskje er det gullskoene som 
trenger et ekstra lag lakk for å skinne som de skal? Eller 
kanskje er det framtiden til sønnen som ser det som sin 
naturlige vei å gå i foreldrenes fotspor? 

en liten jente på 
ti år står bak 

teltet og øver 
med rokke- 

ringer. Hun skal 
opptre om et 

kvarter. 
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