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Egyszer régen egy hegyek mögé 

rejtett kis falucskában éldegélt 

egy

pöttöm kis egérke.

Aprócska volt, de hatalmas 

dolgokra vágyott. Nem akart 

hétköznapi

kisegér lenni: az egérlyukban 

sajtot rágcsálni miközben az 

egerésző cica

elől bujkál.

Világot akart látni. És azt is 

nagyon szerette volna, ha a VILÁG 

is látja

őt.
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Egy verőfényes nyári napon 

cirkusz érkezett a városba. Az 

egérke

bámulva csodálta az érkező 

artistákat, kacagó bohócokat, 

mágikus

külsejű embereket és a hatalmas 

állatokat. Azt érezte: közöttük 

lenne a

helye! A szíve arra vágyott, hogy 

hozzájuk tartozhasson, velük

utazhasson ismeretlen tájak felé. 

Szerette volna, ha ő is kiállhat a

cirkuszosokkal együtt a színpadra 

és a néző közönség őt is ünnepelné!
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Addig- addig tűnődött, addig-addig 

vágyakozott, hogy szinte nem is 

vette

észre, de a lábai mocorogni kezdtek 

és vitték-vitték a sátor felé. Lassan,

óvatosan osont a kisegér. Tudta, 

hogy neki még itt nem szabadna 

lennie.

De nagyon vágyott rá, hogy csak 

egy picikét bekukkanthasson a 

kulisszák

mögé és megleshesse, mi történik 

ott, amikor épp nincs előadás. Vajon

mit csinálnak a cirkuszosok

ilyenkor? Mivel töltik az idejüket?
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Ahogy ott kukucskált a sátor bejáratánál és azon 

tűnődött: neki mi is

lehetne a műsorszáma, hirtelen egy öblös, mély 

hang rámordult:

-HÁT TE KI VAGY INCIFINCI? MIT KERESEL ITT A 

NAGYOK

KÖZÖTT?

A kisegér megszeppent. Lesütötte a szemét és alig 

mert válaszolni a felé

tornyosuló, hatalmas, félelmetes oroszlánnak. -Jaj, 

nem kellett volna ide

merészkedni…-gondolta magában. De aztán 

bátorságot gyűjtött: az

álmaidat sosem egyszerű elérni, meg kell harcolni 

értük… senki nem

mondta hogy könnyű lesz…- bíztatta magát. Szóval 

vett egy mély

levegőt, kihúzta magát a farka végétől a füle 

hegyéig, hogy minél

nagyobbnak látszódjon, és határozottan ezt 

válaszolta:

-ÉN CINCI VAGYOK ÉS CIRKUSZOS AKAROK 

LENNI!

 

-HOGY TE? CIRKUSZOS?-hahotázott az oroszlán. 

Olyan jól mulatott,

hogy a hátára vetette magát, úgy fogta hatalmas 

hasát a nevetéstől.

Cincinek ettől inába szállt az összeszedett 

bátorsága és hazaszaladt.
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Otthon aztán az ágyikójában 

morfondírozni kezdett. Milyen 

dolog az,

hogy ő az első akadálynál feladná 

élete álmát?! Mit mesélne majd az

unokáinak: „Tudjátok édeseim, 

nagyapátok lehetett volna híres

cirkuszos,

de az a pöffeszkedő oroszlán 

kinevette, így inkább visszaszaladt 

az

egérlyukba…”

Na nem, ezt már nem… Azért is 

kitanulja a cirkusz minden iskoláját 

és ő

lesz a legnagyobb, illetve a 

legkisebb sztár a cirkuszban!
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Másnap reggel aztán 

elővette az ő nagyapjától 

örökölt utazó kofferét,

becsomagolta a 

legszükségesebb dolgokat 

(pizsamát, hálósapkát,

szobapapucsot, no meg 

fogkefét) és nekiindult a 

cirkuszhoz vezető útnak!

Úgy döntött, őt bizony 

semmi nem állíthatja meg, 

hogy elérje a kitűzött

célját
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A kisegér kofferét cipelve végig sétált a 

cirkusz lakósátrai mellett. Azt tervezte,

szépen, csendben belopódzik az egyik 

sátorba és egy nyugodt sarokban

meghúzza magát. Először az 

állatidomár sátrában próbálkozott- de 

ott nagyon

zavarta az óriás kígyó társasága. 

Tartott tőle, hogy véletlenül a 

vacsorája lesz…

így tovább keresgélt. Az erőművész 

sátra egész jó helynek tűnt, de amikor 

az

hetykén elkezdte dobálni az irdatlan 

nagy súlyokat, a kisegér megint csak 

úgy

döntött, ez nem neki való hely lesz.

Végül beköltözött a varázsló 

kényelmes, érdekes sátrába. Itt minden 

egyes

dolog ámulatba ejtette. Ennyi csodát 

még sosem látott.
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A varázsló szerencsére a sátrában 

gyakorolta a műsorát, így a kisegér 

minden

mozdulatát meg tudta figyelni. Arra a 

következtetésre jutott, hogy a 

varázserő

csakis a cilinderben bújhat meg. Olyan 

volt ez a cilinder, mint egy feneketlen

zsák, amiből a varázsló bármit elő 

tudott húzni. Amikor a varázsló 

abbahagyta a

mutatványainak gyakorlását, a kisegér 

bemászott a cilinderbe. Ott aztán

csalódnia kellett. A cilinder trükkös 

volt ugyan, de semmiképp nem

varázslatos… ekkor kis hősünk rájött a 

lényegre: a varázsló csak nagyon

ügyesen trükközik! Valójában nem is 

varázsol!

-De akkor ezt én is meg tudom 

csinálni!

Gondolta magában Cinci
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És gyakorolni kezdett, ahogy a 

varázslótól látta. Csak gyakorolt 

és gyakorolt, de

sajnos neki semelyik trükk nem 

sikerült.

-nem baj, gondolta magában - 

majd legközelebb még jobban 

figyelek, még

ügyesebben gyakorlok és menni 

fog!
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Ebéd után a varázsló visszatért a 

sátrába. Jól lakottan elpihent kicsit a

díványán. Ekkor pillantotta meg a 

csillogó medaliont Cinci a varázsló

nyakában!

„Talán mégis csak van varázsereje?”- 

morfondírozott magában. Talán pont a

talizmán az, amiben a varázserő 

megbújik?

Ezen a gondolaton felbátorodva Cinci 

óvatosan, puha talpacskáival 

felmászott

varázslónk vállára és lassan-nagyon 

lassan, hogy fel ne ébredjen a 

hortyogó

varázsló, leemelte a medált a nyakáról. 

Nem volt nehéz dolga, nem volt túl 

nagy

a medál, csak épp akkora, hogy az ő 

pici mancsai is meg tudják tartani.

Forgatta, nézegette a fényesen csillogó 

ékszert. Majd a nyakába tette és 

próbát

tett:
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-CSIRIBÚ-CSIRIBÁ!- ismételte hangosan, 

ahogy már sokszor hallotta a

varázslótól. De semmi nem történt! Illetve 

mégis történt valami. A kisegér

cincogására felébredt a varázsló. Azonnal 

keresni kezdte a láncát.

A kisegér gyorsan kibújt belőle és a földön 

hátrahagyva elbújt az egyik szék

lába mögé.

-A CSUDÁBA IS! -morgott a varázsló.-HOL 

HAGYHATTAM EL A

SZERENCSEHOZÓ LÁNCOMAT? ANÉLKÜL 

NEM SZERETNÉK

SZIMPADRA ÁLLNI…

-AHA! -cincogta el magát Cinci-szóval nem 

varázslatos, de szerencsét hoz…

nekem is elkelne egy ilyen szerencsehozó 

kabala a gyakorláshoz. Azzal ott is

hagyta a keresgélő varázslót és a bazár felé 

vette az útját. Ott talált is egy épp

neki való kis láncocskát. És mert nem akarta 

csak úgy elcsenni, a lánc helyén

hagyott a bazáros néninek egy darabka 

sajtot, majd még mielőtt bárki észre

vehette volna elszelelt.
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Visszaérkezvén a varázsló sátrába a 

varázslót újra gyakorlás közben 

figyelhette

meg. De nem csak figyelt: a 

medáljával a nyakában ismételte a 

varázsló minden

mozdulatát. Pontosan másolta 

minden rezdülését. És mire az est 

leszállt, a

kisegér megértette és megtanulta a 

varázsló legtöbb trükkjét!
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Este nyugodtan bújt be az 

ágyába és elégedetten 

hajtotta párnájára a fejét.

„No lám csak”- gondolta 

magában- „Mégis csak 

haladok a célom felé”

Azzal átölelte kispárnáját és 

álomba merült.
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Másnap reggel A felkelő nap 

megcirógatta a bajuszkáját, amitől 

hatalmasat

hapcizott. Megrázkódva a tüsszentéstől 

Cinci megdörzsölte a szemeit és

boldogan nyugtázta, hogy kipihenten 

ébredt. Ideje tehát új kalandok után

néznie. Megmosta a fogacskáit, 

megigazgatta a frizuráját és bátran sétára

indult a számára ismeretlen, új dolgokat 

rejtő CIRKUSZI SÁTOR irányába.

A főbejárathoz érve kishíján inába szállt 

a bátorsága, annyi láb, pata és

mancs dobogott körülötte. Mindenki 

sürgött-forgott, a dolga után szaladt.

Kis barátunknak nagyon kellett figyelnie, 

hogy el ne tapossa valaki. De

Cincit nem olyan fából faragták, aki 

megijed és el is szalad! De nem ám!

Megijedt ugyan, de gyorsan össze is 

szedte magát. Újra elmondta magának,

hogy nem engedheti, hogy bármi is az 

álmai útjába álljon. Nagy levegőt vett,

kihúzta magát és belépett a sátorba.
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Abban a pillanatban, ahogy betette a 

mancsikáját, meg is hűlt benne a vér

azonnal. Nem is ok nélkül: a 

hatalmas magasságból egy 

gyönyörűszép lány

esett a föld felé. Csak esett és esett- 

és Cinci csak sápadt és sápadt . Még 

a

szemét is összeszorította, nehogy 

látnia kelljen mi történik a lánnyal. 

De

ahogyan ott állt, összeszorított 

szemmel és várta, hogy az emberek 

rémült

sikoltozásba kezdjenek … tudjátok 

mit hallott?- SEMMIT! Gyanakodva

kinyitotta hát először az egyik, majd 

mindkét szemét.

A lány egy kifeszített hálóba esett. 

Semmi baj nem érte és már ügyesen

kászálódott is ki a hálóból.
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Azonban mire Cinci megnyugodhatott és 

fellélegezhetett volna, gúnyos,

gonosz hahotázás tört ki nem messzire tőle. 

Az oroszlán volt az a vízilovak

társaságában! A hasukat fogták a nevetéstől, 

egymás vállát csapkodták és

közben a kisegérre mutogattak.

-TI MOST RAJTAM NEVETTEK?- kérdezte 

elszontyolodva a kisegér.

-RAJTAD HÁT, TE INCIFINCI! MIT HITTÉL? 

MI FOG TÖRTÉNNI? ITT

MINDENKI PROFI! CSAK TE LÓGSZ KI A 

SORBÓL TUDATLAN KIS

TÖKMAG!

Cinci elszégyelte magát. Lesütötte a fejét és 

potyogni kezdtek a könnyei.

Csak állt ott és hallgatta, ahogy nevetnek 

rajta. Aztán egyszer csak ökölbe

szorította a kezét és toppantott egyet!- „Azt 

már nem! Nem engedem, hogy

 

az utamba álljon senki! Még egy oroszlán 

vagy egy csapat víziló sem! Én

akkor is elérem az álmaimat!
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Cinci elindult a hatalmas oszlop felé, ami a 

légtornász lány kötelét feszítette

ki. Elszántan ment előre. Se jobbra, se balra 

nem nézett, nem figyelt a

csúfolódó állatok hangjára sem. Az oszlop 

aljához érve feltekintett a

magasba. Egy pillanatra elbizonytalanodott, de 

nyelt egyet és ügyes kis

mancsával elkezdett felfelé mászni. Csak 

mászott és mászott, míg a kötélhez

nem ért. Fent a magasban kiállt a palló szélére

és lepillantott. Szédítően

mélység tárult elé, viszont lent megpillantotta 

a biztonságot nyújtó hálót. Két

kis karját oldalra nyújtotta és rálépett a 

kötélre. Egyik kis lábát tette a másik

után. Ugyan imbojgott egy kicsit, de az első 

lépéseken sikeresen túl volt. Kis

elégedettség töltötte el! Ugye, hogy ő bármire 

képes! De ahogyan ezt

kigondolta, elveszítette az egyensúlyát és a 

hálóba zuhant. A háló elkapta,

megtartotta, megvédte. A kisegér mégis rosszul 

érezte magát: szégyent

érzett, hogy elbízta magát! Nem kellett volna 

azt gondolnia, neki minden

azonnal, tökéletesen sikerülhet…
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Tanulva az esetből kis barátunk 

csendesebb helyett választott a 

légtornász

mesterség kigyakorlásához. A közeli 

erdőszélen megcsinálta saját kis

gyakorló pályáját. Nem felejtkezett 

el a biztonsági hálóról sem! És

gyakorolt, amíg le nem ment a nap.
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A fárasztó nap után Cinci 

másra sem vágyott, csak 

hogy kényelmes

ágyikójában pihenhessen. 

Végig gondolta újra, mi is 

történt ma vele: hány és

hány alkalommal akartak 

akadályt gördíteni az útjába. 

Hányszor adhatta

volna fel- DE NEM TETTE.

Boldogan mosolyogva 

hajtotta álomra a fejét. 

Álmában a cirkusz porondján

állt és büszkén fogadta az 

ujjongó közönség tapsviharát.
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Reggel Cinci kipattant az ágyból! Azaz csak 

pattant volna, ha nem lett volna

iszonyatos izomláza…De volt… Az előző napi 

gyakorlás megtette a hatását.

Szóval pattogás helyett először is végig 

pásztázta kis testét: Megvan-e

minden tagja? -meg, mert azt bizony érzi, hogy 

sajog… Nyújtózkodott

egyet, megforgatta a derekát, megérintette 

háromszor is a lábujjai hegyét,

majd úgy döntött: ideje újabb kalandot 

keresnie!

A varázsló sátrától nem messze egy igen 

színes, kesze-kusza hajlék állt. arra

vette azt útját. Úgy gondolta, megnézi: vajon ki 

lehet az, aki egy ilyen

rendezetlen, szivárványszín sátorban jól érzi 

magát. Ahogy bekukkantott a

sátor ajtaján, azonnal megértett mindent. Ez a 

kuckó a bohóc otthona volt. A

BOHÓC pedig épp készülődött hatalmas tükre 

előtt ülve. Nagy

mozdulatokkal kente az arcára a hófehér 

arcfestéket, majd kisebb pemzlire

váltott és szépen, művészi finomsággal festette 

fel a bohóc arcot. A kisegér

ámulva csodálta a precíz mozdulatokat.
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A bohóc szépen felöltözött, magára 

aggatta hatalmas ruháit, ormótlan 

nagy

cipőjét és a cirkuszi sátor felé indult. 

A kisegér a nyomában. Amikor a

sátorhoz értek, a kisegér elképedt: a 

nézőtér tele volt izguló gyerkőcökkel,

kacagó felnőttekkel! Ma volt az első 

előadás napja!

A Bohóc nyugodtan felsétált a 

pódiumra és elkezdte a műsorát. A 

kisegér

pedig leült a nézőtérre. Bohócunk 

borzasztó kétballábas volt. Csetlett- 

botlott,

elesett, ráesett, belesett mindenre és 

mindenbe, ami csak az útjába került. 

A

nézők hangosan kikacagták.
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Ezt persze a kisegér nem 

tűrhette: mi az, hogy 

kinevetik szegényt az

ügyetlensége miatt! A 

nézőkre szórta a mezei 

kicsetárát-bár azok ebből egy

mukkot sem hallottak.

43.



44.



Nem úgy, mint a bohóc hűséges kis 

segítője: a kis Maki majom. Maki

odaugrott a kisegér mellé és a szája elé 

tette a mutató ujját, hogy jelezze, ne

kiabáljon tovább Cinci. Intett neki, 

hogy tartson vele.

Egy félreeső csendes helyre vezette. 

Majd beszélgetni kezdett vele.

-TUDOD, NAGYON KEDVES TŐLED, 

HOGY MEGVÉDTED VOLNA

GAZDÁMAT. DE IGAZÁBÓL NINCS 

SZÜKSÉGE RÁ. Ő EGY BOHÓC.

 

TUDOD, AZ A DOLGA, HOGY 

MEGNEVETTESSE AZ EMBEREKET-

ÉS EZ NEKI ÍGY VAGY ÚGY, DE 

MINDIG SIKERÜL. TUDOD, ŐT

NEM ZAVARJA , HA KINEVETIK-SŐT! 

Ő AKKOR ÉRI EL A CÉLJÁT,

HA AZ EMBEREK DŐLÖNGÉLNEK A 

SZÉKEIKEN A

HAHOTÁZÁSTÓL.
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-VALÓBAN?- csodálkozott Cinci- AKKOR 

ÉN MOST NAGYON BUTÁN

VISELKEDTEM…AZT HTTEM 

MINDANNYIAN BÁNTANI

AKARJÁK… TUDOD, ENGEM MÁR 

NEVETTEK KI… AZ SZÖRNYŰ

ÉRZÉS VOLT… BELE SE GONDOLTAM, 

HOGY A BOHÓC ÉPP

EBBŐL MERÍT ERŐT..

-BIZONY EBBŐL. Ő AKKOR ÉRZI MAGÁT A 

LEGJOBBAN, HA

ELFELJTETHETI AZ EMBEREKKEL EGY 

PICI IDŐRE A

MINDENNAPOK NEHÉZSÉGEIT ÉS 

MOSOLYT CSAL A SZÜRKE,

KOMOR ARCOKRA. ÉRTED MÁR?

-ÉRTEM!-válaszolta a kisegér-ÉS ÉN IS 

NAGYON SZERETNÉM

KIPRÓBÁLNI, TUDOK-E ÍGY ÖRÖMET 

SZEREZNI MÁSOKNAK!

-SEMMI AKADÁLYA!-mondta Maki- 

GYERE, SEGITEK NEKED

HOZZÁKÉSZÜLNI A PRODUKCIÓHOZ!
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Maki a bohóc sátrába kísérte Cincit. Leültek 

együtt a hatalmas tükör elé és a kismajom 

kifestette Cinci arcát úgy, ahogyan azt 

gazdájától látta. Közben elmesélte a kisegérnek 

mindazt, amit ő tudott a bohóc mesterségről.

Cinci feszülten figyelt. Akarta, hogy ez jól 

menjen neki. Amikor készen lettek, akkor Maki 

megszólalt: 

-ÉS MOST IRÁNY A SZÍNPAD!

- A SZÍNPAD?-hőkölt vissza Cinci-BIZTOS VAGY 

BENNE, HOGY AZONNAL OTT KELLENE 

PRÓBÁLKOZNOM?

-HÁT TUDOD, AZT MONDJÁK: A PUDING 

PRÓBÁJA AZ EVÉS! MENJ, ÁLLJ KI A BOHÓC 

MELLÉ ÉS UTÁNOZD AMIT Ő CSINÁL! BIZTOS 

VAGYOK BENNE, HOGY SIKERED LESZ!

Ennyi kedves segítség és támogatás után mit is 

tehetett volna Cinci? Szót fogadott a 

kismajomnak és kiszaladt a bohóc mellé a 

színpadra.

A bohóc mikor meglátta az apró, kifestett arcú 

egérkét először meglepődött. Mikor azonban azt 

is tapasztalta, hogy a kisegér milyen játszi 

könnyedséggel utánozza őt a műsora közben, 

direkt ráirányította a nézők figyelmét! És a siker 

nem maradt el!

A kisegér-akár csak az álmában: ott állt a 

pódiumon és közönség őt ünnepelte!
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Cinci aznap este elalvás előtt még 

mindig a fülében hallotta a nézőtér 

éljenzését! Elégedett mosollyal az 

arcán mély álomba merült.
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Cinci fáradtan ébredt. Kimerítette a 

tegnapi előadás élménye.  Azon 

gondolkodott: vajon hogy van az, hogy 

az örömtől is el lehet fáradni… közben 

sétára indult a nagy cirkuszi sátor felé.

Ahogy magában gondolkodott egyszer 

csak azon vette észre magát, hogy már 

bent lábatlankodik az előadó művészek 

között. A színpadon épp az erőművész 

gyakorolta az esti előadását. Cincinek 

nagyon tetszett a férfi ereje. Ő is 

szeretett volna ilyen erős lenni… de 

sosem volt az.

Leült és csak nézte, hogyan emeli a 

magasba az erőművész a számára

felfoghatatlanul nehéz súlyzót.

Amikor is: a súlyzó egyik vége egy 

hatalmasat durrant és leeresztett.

A kisegér megrémült: először a 

durranástól… aztán pedig a csalástól!

Létezhet ilyen? Az erőművész nem is 

erős?!
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A kisegér nagyon mérges lett. Először nem 

is tudta miért haragszik. Aztán rájött: azért 

volt dühös, mert azt érezte, becsapták. 

Elhatározta, hogy most aztán odaszalad a 

férfihoz és jól megmondja neki a 

véleményét. És ha nem érti meg (mert 

persze valószínűleg nem ért az 

egércincogásból…), akkor jól beleharap még 

a füle hegyébe is. 

Ekkor azonban történt még valami. Újabb 

durranás hallatszott: a bohóc autójának a 

kereke pukkant szét. Az erőművész azonnal 

odasietett.

-EZT BIZONY BÉLÁM KI KELL CSERÉLNI!- 

mondta a fejét fogó bohócnak.

-EZT KI!-sopánkodott a bohóc-ÉS 

RÁADÁSUL ELHAGYTAMAZ AUTÓ 

EMELŐMET. MOST MEHETEK KÉRNI 

EGYET A PRONDMESTERTŐL…JAJ NE EZT 

ÚÚÚÚGY ÚÚÚÚTÁÁÁÁLOM!- 

bosszankodott tovább. 

-NEHOGY ELINDULJ!- szólt rá kedvesen az 

erőművész-HOSZ ITT ÁLLOK MELLETTED!- 

azzal egy emelintéssel magasba emelte nem 

csak az autó sarkát, de az egész kis 

bohócjárgányt. 
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A bohócunk elképed:

-KÖSZÖNÖM EMIL!-hebegte és már 

hozzá is láttak a kerékcserének.

A mi kisegerünk is úgy eltátotta a 

száját, mint Béla Bohóc. No akkor hogy 

is van ez? Gondolkodóba esett.

Segítségére újra a kismajom sietett a 

válasszal. Oda zuttyant mellé egy jól 

irányzott ugrással és belesúgta az 

egérke fülébe:

-TUDOD CSAK A BIZTONSÁG 

KEDVÉÉRT KELL A FELFÚJHATÓS 

SÚLY. EMIL NAGYON ERŐD ÁM! 

DOBÁLJA A SÚLYZÓKAT, MEG 

MINDEN… KÉPZELHETED MI LENNE, 

HA VÉLETLENÜL AZ EGYIK CÉLT 

TÉVESZTENE… SZÓVAL A 

PORONDMESTER KICSERÉLTETTE AZ 

IGAZI SÚLYZÓKAT FELFÚJHATÓSRA…

Cinci bólintott. Így már értette.
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A nap további részét azzal töltötte, 

hogy erősített. Cseresznye súlyzót 

készített magának és addig edzett, 

amíg csak az izmai bírták.
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Este holt fáradtan dőlt az ágyba. 

Nagyon izgult! Elhatározta, hogy 

holnap lesz a nap, amikor az 

összes tudományát megmutatja 

színpadon is! Jaj, csak tudjon 

aludni előtte egy kicsit!
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Másnap késő délután kezdődött az 

előadás. A kisegér úgy döntött, 

követi a már kipróbált dolgot és a 

fellépőkkel együtt megy fel ő is a

színpadra!

Így is tett. Az előadó művészek 

rendre észre is vették apró 

művésztársukat és szívesen 

segítették őt, hogy megkaphassa a 

megérdemelt dicsőséget.
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Az előadás után a cirkuszi állatok 

sorra gratuláltak Cincinek. A 

porondmester pedig egy apró sátrat 

állított a kisegérnek annak jeléül, 

hogy innentől ő is a cirkuszhoz 

tartozik.

De a kisegérnek mégsem ez esett a 

legjobban, mégsem ez volt a 

legnagyobb dicséret, hanem az, 

hogy az oroszlán is odabaktatott 

hozzá, de most nem kárörvendően 

nevette ki-de nem ám, hanem 

elismerően mosolyogva nyújtotta 

neki jobb mancsát:

-GRATULÁLOK INCIFINCI! 

MEGCSINÁLTAD!
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VÉGE


