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Ámde az állatok nem mozdultak. 
– No rajta! – nógatta őket Roccolini, a 

cirkuszigazgató. – A cirkusz bezárt, szabadok 
vagytok, menjetek világgá, alászolgája!

De az állatok, az oroszlán, a tevék, a fókacsalád, 
a kék arapapagájok és a selyemmajmocskák csak 
álltak tovább.

– Nem megyünk – mondta az oroszlán.  
És tényleg nem mentek.

Roccolini, az artisták, a bohócok és a 
porondmester tanácstalanul meredtek a konok 
menazsériára.

– De ez így nem mehet tovább! – magyarázta 

kétségbeesetten az igazgató. – Csődbe mentünk, 
fel is út, le is út!

– Maga miatt mentünk csődbe, meg a lehetetlen 
elvei miatt – mondta nyugodtan az oroszlán, aki 
egyébként a fantáziadús Leó névre hallgatott. – 
Hozza helyre.

– Mégis, mi abban a lehetetlen, hogy be akarom 
szüntetni az állatkínzást?! – toporzékolt Roccolini. 
– Meg a megalázó produkciókat? Meg hogy 
visszaengedlek titeket a természet lágy ölére?

Ezen a ponton nem árt tisztázni egyet s mást.  
A fenti beszélgetésre a Roccolini cirkusz porondján 
került sor, egy langymeleg májusi estén, a társulat 
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részvételével, előadás helyett. Előadás pedig 
azért nem volt, mert egy huncut jegy sem kelt 
el. Jegy pedig azért nem kelt el, mert néhány 
hónappal azelőtt az igazgató megvilágosodott, 
és nem volt hajlandó a cirkusz állatait 
természetellenes viselkedésre kényszeríteni. 
Így a mélyen tisztelt nagyérdeműnek heverésző 
oroszlánt, kurkászó majmokat és kérődző 
tevéket kellett bámulnia két légtorna-mutatvány 
között. A dolognak híre ment, a publikum pedig 
elmaradozott. A cirkusznak befellegzett.

Másodszor: a beszélgetés nem volt ennyire 
gördülékeny. A társulat négylábú és tollas tagjainak 
beszédét egyedül Trampli, a bohóc értette, így 
ő fordított minden kerregést, bőgést, morgást, 
fütyülést. Az egyszerűség kedvéért azonban a 
tolmácsolást elhagyjuk, és Trampli érdemeiről csak 
futólag emlékezünk meg. Összpontosítsunk inkább 
a párbeszédre.

– Miféle lágy öl? – visított fel az egyik maki. 
– Naphosszat férgeket kotorászni, nézni, hogy 
vágják ki alólunk a fákat vagy perzselik fel az erdőt 
ültetvénynek, és rettegni a majomevő sastól, ez 
magának a természet lágy öle?! Menjen oda maga, 
ha annyira vágyik rá!

A többiek helyeslőn morajlottak.
– És a szabadság? – próbált érvelni Roccolini. –  

A távlatok, a horizonton alábukó trópusi nap…!
– Emberi hablaty – legyintett a fóka. Legyinteni 

nagyon tudott, „integetés” néven ez volt az egyik 
száma. – Ilyesmivel a természetben nem sokra 
megyünk.

– De hát oda tartoztok! A természet törvényét 
meghazudtoljuk, sőt: kigúnyoljuk, amikor 
kerékpározásra, karika-átugrásra meg labdázásra 

idomítunk titeket!
– Én szeretek labdázni – duzzogott az iménti 

fóka. – Jó hecc.
– Aztán csak úgy visszakergetne a vadonba, mi? 

– hepciáskodott egy kék ara. - Remekül megtanított 
biciklizni, de gyümölcsöt keresni már nem annyira. 
Pedig az előbbinek relatíve kevés hasznát látnám 
odakinn. Egy hét alatt éhen vesznék.

(Megjegyzendő, hogy Trampli a „relatíve” 
helyett egy másik kifejezést hallott, de így 
fordította, mivel ezt szalonképesebbnek ítélte.)

– Ha egyedül a természet törvénye számítana 
ezen a bolygón – szólalt meg a legöregebb 
majmocska –, akkor ahelyett, hogy piros frakkban 
hord össze mindenfélét, most maga is egy fán 
gubbasztana velünk együtt datolyát majszolva, 
és kirázná a hideg a majomevő sasnak már az 
említésétől is.

Roccolini kifogyott az érvekből. Senki se 
moccant, senki se szólt, csak a májusi szél 
kódorgott a sátorponyva kötelei között. És akkor 
megszólalt Trampli, teljesen magától.

– Főnök…
Az igazgató dühösen bámult rá. De a bohóc  

csak folytatta.
– Sem ezek nem mennek sehová, se pedig 

mink… Ugyebár egyikünknek sincs hova menni. Egy 
társulat volnánk, nemde? És bármilyen eszement 
ötlet a cirkusz, az élet legalább ilyen eszement 
ötlet, ráadásul ugyanolyan kevéssé igazságos. 
Odakint is minden labdázásról, hanyattesésről, 
meg kötéltáncról szól; még a lángoló napok is úgy 
forognak az űrben, mint egy világszám fellépői… 
Akkor már nem jobb így, együtt?

NACSINÁK GERGELY ANDRÁS


