
Ostorcsattogás és kiabálás zaja törte meg 
a cirkusz porondján a próba megszokott 
hangjait. Nagy volt a sürgés-forgás, mindenki 
szorgalmasan gyakorolta a számát. 
De nem akármilyen cirkusz volt ám ez! 
Az összes artista nyúl volt. A zsonglôr,  
a légtornász, a kötéltáncos, az erômûvész,  

de még a kígyóbûvölô is, aki a locsolócsôvel gyakorolt.
Don Alvaro, a szigorú cirkuszigazgató haragosan figyelte a próbát.
– Átkozott csepûrágó népség! Ha nem szeditek össze magatokat, szélnek 
eresztem az egész kompániát, és mehet mindenki, amerre lát! Hé, te, 
ott a magasban! Te is felkötheted a tüllszoknyádat, a számod egyelôre 
csapnivaló! – kiabált föl a magasban egyensúlyozó kötéltáncosnak, 
Pankának.
Szegény nagyon megszeppent, reszketô térdekkel hajladozott tovább 
a kötélen.



Ekkor váratlanul titokzatos idegen toppant be a 
porondra. Kockás sapkájából büszkén meredeztek 
a magasba hosszú fülei. Hegedûtokkal a kezében 
egyenesen Don Alvaro elé lépett.
– Adjonisten, szép jó napot, remélem jó helyen járok! 
Egy plakáton láttam, hogy zenebohócot keresnek. 
Hát én az volnék, gondoltam, teszek egy próbát.
Don Alvaro tetôtôl talpig végigmérte a különös 
jövevényt, végül csak ennyit mondott:
– Na lássuk, fiacskám, mit tudsz.
A bohóc elôvette a hegedûjét, és rázendített. De ilyen 
borzalmas macskanyávogást se hallott még a világ! 
Abban a pillanatban mindenki abbahagyta, amit 
éppen csinált, az összes szem rászegezôdött. 
Különösen Panka szeme.

A zenebona hallatán Don Alvaro gúnyos kacajban tört ki. A zsonglôr 
is elkezdett nevetni, aztán a légtornászok, majd a többi akrobata is 
csatlakozott hozzájuk. Panka kivételével az egész társulat féktelen 
hahotában tört ki.
Több se kellett a bohócnak, a hatáson felbátorodva még hamisabban 
cincogtatta a hegedûjét.

Don Alvaro hirtelen abbahagyta a nevetést. 
Az egész cirkusz azonnal elcsöndesedett. Egy pisszenést sem lehetett 
hallani.
A bohóc befejezte a produkciót, meghajolt, és letette a hangszerét. 
Büszkén lépett a pulykavörös cirkuszigazgató elé.
– Nagy megtiszteltetés számomra, uram, hogy ennyire tetszett a 
muzsikám!
– Muzsika? Ez neked zene? Hogy merészeled magad zenebohócnak 
nevezni? Takarodj a szemem elôl, amíg jó kedvemben találsz! – azzal 
felkapta a bohóc hegedûjét és utánahajította.
De a dobás célt tévesztett, és a hangszer pont a magasban kifeszített 
kötelet találta el.



– Segítség! – kiáltott Panka, ahogy megingott a lába alatt a 
kötél, és elveszítette az egyensúlyát. Csak zuhant, zuhant le  
a magasból.
Mielôtt azonban földet ért volna, azt érezte, hogy két erôs kar 
megragadja.
– Örülök, hogy megismerhetem, kisasszony! – szólt a 
zenebohóc, mert persze mondanunk sem kell, ô volt a hôs 
megmentô, és óvatosan a földre helyezte a halálra rémült lányt. 
Egy pillanatra egymásra néztek, majd a bohóc méltóságteljesen 
távozott.
Panka füle tövéig elpirult, és a földön ülve még sokáig bámult 
titokzatos megmentôje után.



A próbának lassan vége lett, mindenki szedelôdzködni kezdett. Panka 
is föltápászkodott, és még mindig megbabonázva elindult hazafelé. 
Szomorú volt és csalódott.

– Milyen buta vagyok! Még a nevét sem kérdeztem meg! Soha többé 
nem fogom ôt látni! – gondolta, és kicsordultak a könnyei.
Ráadásul még az esô is eleredt.
Bánatában észre sem vette, hogy egy titokzatos árny egészen a házáig 
kísérte.


