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– Majd vigyázok – ígérte az eresz, nagyot ásított. Máris 
elaludt. Az az igazság, az ereszek szeretnek aludni. Persze 
nyomban fölébrednek, ha dobolni kezd a cserepeken az eső. 
És az elég jó kis ébredés nekik, ha néhány pillanat múlva már 
szerte is fröcskölhetik a vizet.

Eresz
Neve: Endre
Kedvenc állata: elefánt
Kedvenc csapadéka: eső
Jellemzően idegesíti: avar, darázsfészek
Kedvenc szórakozása: az ember nyakába csorgatni

*

Délelőtt nagy csinnadrattával megérkezett a városba a 
cirkusz! Ez egy híres cirkusz volt, amelynek az előadásain a 
nagyérdemű természetesen láthatott mindenféle csodákat és 
bűvészmutatványokat. Hatalmas sztárok voltak: Dervis Kraft, 
az erőművész, Trombitás Bruhaha, a bohóc, illetve Gizi és La-
jos, a halálveszélyt is vállalva repkedő légtornászok.

Ebben a cirkuszban nem volt boldogtalan az oroszlán, az 
elefánt, a zsiráf és a többi állat. Miért nem volt az? Azért, mert 
így találtam ki! Így képzeltem! Boldog cirkusz volt, és kész. 
Van ilyen? Itt, ebben a történetben van!

Boldog cirkusz, punktum. 

*
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Tratatatam! Világszám!
Tratatam! Egyedülálló mutatvány!
Ilyet még nem láttak a két szép szemükkel!
Sem a rövidlátóval! Sem a kancsalival!
De még nagyítóval, távcsővel, mikroszkóppal se láttak!
Világszám, világszám! Itt a Nagyvarázs vándorcirkusz!
Megérkezett a Nagyvarázs Cirkusz!
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A hangszóró reggeltől estig recsegett. Lehetett hallani a 
galambok összetotyogta téren, a rétesbolt mellett, a karalá-
bés piacon és az iskola törpefenyős oldalában. Kikíváncsisko-
dott a szép Vilma néni a kiskertje kapujába, sajnos egy ideje 
kissé megromlott a hallása.

– Azonnal tessék abbahagyni ezt a ricsajt, megsüketülök!
– Kap ingyenjegyet, Vilma néni!
– Mit kiabálsz, te ficsúr! Nem kell ingyenhegy! Ingyen se 

kell Himalája! – Vilma néni fenyegetően lengette az esernyő-
jét, amit nem nyitott ki.

Az egyik szomszédos házból Alig Jenő ragasztóárus lefity-
tyedt szájjal bámulta az ide-oda tolató cirkuszi reklámkocsit. 
Mint aki azt gondolja, ugyan, kérlek, ez is valami? Még hogy 
cirkusz! Még hogy varázslás. 

Nem értenek ezek a komoly misztikához, na, mert mi az 
igazi misztika?

Na mi?!
Hát az, amikor ő, Alig Jenő ragaszt.
Megragaszt, fölragaszt, kiragaszt, leragaszt, beragaszt, le-

het választani. Hoppá! Mert az a valami, ha valami valami-
hez odaragad. Hú! Azta’! Föl kellene találni a mindenhez ra-
gadó ragasztót!

A magához ragadó ragasztó, az milyen már!
Az autó azonban nem hallgatott.
Cirkusz! Világszám! Tratatata, tratatata.
Harsogott a hangszóró, amit a kopott, sárga, kissé rozoga 

járgány tetejére szereltek. Alig Jenő legyintett, visszalépett 
a ragasztóboltjába, ahol milyen illat terjengett? Persze hogy 
ragasztóillat. Mondhatunk szagot is. Vilma néni is becsukta 
az ablakot, huhh, ekkora ricsajozást.

– Még hogy ingyenhegy! Ha fizetnének, akkor se kéne!
De aztán csak kinyitotta egy pillanatra még.

palcika2-beliv-547.indd   13 2020. 10. 13.   10:03



14

– A Kékes tetőt is adjátok, pupákok? 
Pálcika és a barátai az ablakból nézelődtek. Különben ép-

pen tanácskozást tartottak Pálcikánál, aki szemben lakott Alig 
Jenő ragasztóárussal. Pálcika és a barátai rendre meg szokták 
tárgyalni a világ eseményeit. Időről időre kiértékelik a fonto-
sabb utcai történeteket, az időjárás alakulását, egy halsütő-
verseny izgalmait, hogy eltűnt egy csiga, és hogy jó néhány 
madártársaság időlegesen elköltözött. 

A rozoga cirkuszos autóból kihajolt Fűrész úr, integetett, 
rekedt hangon invitálta őket!

– Gyertek el, Pálcika! Gyertek este a cirkuszba! Világszám!
A barátok, akik eddigre kinyitották az ablakot, megbor-

zongtak Fűrész úr rekedt hangjától. Spagettiék beszélnek 
így. Meg a népes Makaróni család tagjai. De már nem féltek 
úgy Fűrész úrtól, mint régen. Őszintén szólva egyáltalán nem 
féltek tőle.

– Elmegyünk? – fordult a többiek felé Pálcika.
– Én gurulni fogok – szólt Süni Vitéz.
– Totyogok – bólintott Zelóta Hápi, és váratlanul hozzátet-

te: – Háp.
– Tolatni fogok – dörmögött a magasból Daru Dénes, tett a 

nagy karjával egy jókora fordulatot, zsíííí, méltatlankodva el is 
szállt Vili az emelője orráról, kár, kár, hogy állandóan izegsz-
mozogsz, Dénes komám.

– Én ugyrabugyrálni fogyok – jelentette ki Gyuszi Nyuszi, 
akinek a metszőfogai közé beszorult egy balszerencsés fog-
piszkáló.

– Mentsetek meg, segítség! – kiabált kétségbeesetten a 
fogpiszkáló. Szegény pára, ki törődik egy fogpiszkáló tragé-
diájával? 

– Jó, elmegyünk a cirkuszba Fűrész úr kedvéért – jelentet-
te ki Pálcika, és nem gondolta, mert hogyan is gondolhatta 
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volna, mi minden vár rá. Mennyi kaland, mennyi izgalom és 
veszedelem, huh. 

Elmegy gyanútlanul a cirkuszba az ember, és fölborul a vi-
lág, mint egy könyvespolc!

– És szép Gerbera Erzsébet kedvéért – tette hozzá Süni Vi-
téz elpirulva, és a sarokba gurult aludni. Különben egyáltalán 
nem aludt, nagyokat szuszogott, és ábrándozott.
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