
 

Valóra vált álom 
 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kisfiú, Pitypang Péter. Alacsony növésű, szőke 

hajú, árva kisfiú volt. Nevelőotthonban élt. Történetünk egy szép tavaszi reggelen kezdődött, 

amikor a kisfiú 6 éves lett. 

 Rengeteg vágya volt, de a legnagyobb mégis az volt, hogy egyszer eljusson egy igazi 

cirkuszba. Ugyanolyan keddi nap volt ez a nap, mint a többi, hiába volt születésnapja. Az 

otthonban minden a maga unalmas medrében folyt. Reggeli, majd játék az unalmas, meggyötört 

játékokkal, ebéd, mese, és mindig ugyanazok az emberek. Este pedig lefekvés, egyedül az üres 

szobában. Még egy tortát sem kapott. Szomorú volt ez az este is, mint a többi. A gyermek 

szemében a könny csillogott. 

Mégis, mikor este álomra hajtotta a Péter a fejét, különös dolog történt.  

Amint az éj beköszöntött, arra lett figyelmes, hogy hatalmas fényesség ragyogta be a szobát, és 

az ágya mellett egy ember állt, kinek ruhája színes és vidám. A festékes arcán pedig egy 

hatalmas piros orr volt. Nem volt kérdés, ez egy bohóc. Peti nagyra nyitotta a szemét, felült az 

ágyon, és kissé ijedten nézte a különös figurát.  

Nézték egymást hosszasan, majd egyszer csak megtört a csend.  A bohóc megszólította: 

- Szia Peti! Én vagyok Pipi bohóc, és érted jöttem.  

A kisfiú továbbra is szótlanul meredt a bohócra. 

- Elviszlek az álmaid birodalmába! - mondta a bohóc Péternek. 

Peti kissé megszeppenve megfogta a bohóc kezét, és elindultak. Elindultak az álmok világába. 

Amikor az udvarra kiértek, várta őket egy hőlégballon. Peti azelőtt még sohasem látott ilyet. 

- Mi ez az óriásra nőtt gomba? – kérdezte a fiú. 

- Ó, ez nem gomba, hanem egy hőlégballon! – válaszolta mosolyogva a bohóc. 

Útközben beszélgettek, de Peti nem sokat kérdezett. Megbízott a különleges idegenben. 

Pipi megmutatott mindent, amit az árvaház falain belül soha nem láthatott a kisfiú. Fentről 

gyönyörű volt a táj. A csillagok ragyogtak, a Hold akkora volt, mint még soha. Peti mindent 

megcsodált. Egyszer csak a sűrű lombkoronák mögött egy hatalmas fehér sátrat pillantottak 

meg. 

- Nem vitás, ez egy cirkusz!- kiabált örvendezve Peti. 

- Igen, ez bizony cirkusz – válaszolta nevetve Pipi. 

- Pity-pang Cir-kusz! – olvasta szótagolva a kisfiú. 

- Ez a cirkuszunk neve -  fűzte hozzá a bohóc. 

 



 

 

 

A bejáratnál még több bohóc állt. A porondmester már várta a fiút.  

- Petikém, ma minden kívánságod teljesül! - szólította meg a porondmester. 

- Én fogom konferálni a műsort, figyelj nagyon, amikor a nevedet hallod! – folytatta. 

A fiú különösnek érezte azt, hogy itt mindenki ismeri. Nagyon jó érzés volt számára. 

Ahogy belépett, a reflektorok fénye szinte égette arcát. Elfoglalta helyét az első sorban.  

A zenekar rázendített a bevonulási indulóra, kezdődött a parádé. Akrobaták kézen járva jelentek 

meg a porondon, mások szaltózva vonultak be, felcicomázott lovak ügettek körbe, felöltöztetett 

kutyák tipegtek két lábon, benyargalt egy csacsi, mögötte bohócok bukfenceztek. Pipi bohóc 

mindenkin keresztülesett a csónak nagyságú cipőjében. A krokodilnak akkora szája volt, mint 

Pipi cipője. A bohócok nagyon vidámak és viccesek voltak. Petinek nagyon tetszett az előadás. 

Soha nem gondolta, hogy ilyen jó mulatság a cirkusz. 

Egyszer csak hatalmas dobpergés következett. 

- És most kérjük a porondra Pitypang Pétert! – kiáltotta a porondmester. 

Petinek tátva maradt a szája.  

- Engem?- kérdezte hitetlenkedve. 

Izgalommal telve, kezét összeszorítva, elindult a porond felé. Kezdődtek a meglepetések. 

A zsonglőr elkezdte dobálni a picike csokoládékat, majd labdákat, végül egyre nagyobb 

tárgyakat. 

Gyere Petikém, Te is próbáld meg! - mondta a bohóc a fiúnak. 

Felment a színpadra, mindenki tapsolt. A bohóc átadta a stafétát.  

 



 

A szemébe nézett, és így szólt hozzá: 

- Menni fog, ne félj! Higgy magadban! 

 Peti nem hitt a szemének, amikor ő is meg tudta azt csinálni, amit a zsonglőr, sőt sokkal 

ügyesebben. Mintha varázserő szállt volna kezeibe. Egy másik erő mozgatta talán ujjacskáit, 

nem is ő maga. Bármit vett a kezébe, dobálta, egyszerre több tárgyat is, és semmi nem esett le. 

Majd jött a bohóc, felkapta Petit, s a tüzes karikákon suhantak keresztül. Félelmetes és izgalmas 

volt. A közönség állva tapsolt.  Peti volt a legnagyobb sztár. Olyan volt, mint egy álom.  

Ezután Pipi végig vezette a cirkuszon. 

 Láttak krokodilt, kutyusokat, kígyókat. Megálltak az elefánt kuckójánál is. Még sosem látott 

ilyen állatot. 

- Mi ez az óriásra nőtt egér? – kérdezte a kisfiú. 

- Ez nem egér, hanem egy elefánt - válaszolta nevetve Pipi. 

Épp’ most született kicsinye. A fiú azonnal megbarátkozott vele, és Pufinak nevezte el. 

Hatalmas élmény volt számára.  

 

Ahogy végig ért a cirkuszon, mindent kipróbált, majd egy furcsa bódéhoz érkezett. Olyan volt, 

mint a mesékben. Egy dombon volt, virágok ezrei vették körül, alakja leginkább egy óriás 

tökhöz hasonlított. Peti gondolkodott, hogy vajon itt ki lakhat. 

Ahogy bepillantott az ablakon, látta, hogy egy nagyon szép nő lakja e kis csodát. Épp táncolt. 

Az ablakon besütő nap megvilágította aranyhaját, a csípője a zene minden ritmusára ringott. 

Ruhája selyemből volt, s a szivárvány minden színében pompázott. Bámulatos volt. Beljebb 

mentek, amikor ránézett a nő, Petit különös érzés fogta el. 

Pipi bemutatta a hölgynek: 

- Kedves Esmeralda, ő itt Peti. Már régóta vársz rá. 

Esmeralda nem hitt a szemének, odalépett a fiúhoz, és csak szorosan ölelte magához. Sírásba 

tört ki. 

- Ez lehetetlen... –  hitetlenkedett Esmeralda. 

- Te vagy a fiam, Peti. Örülök, hogy végre megtaláltalak!!! - folytatta zokogva. 

Peti először szólni sem tudott. Érezte, hogy egy hatalmas gombóc van a torkán. Hihetetlen volt 

számára, hogy megtalálta édesanyját. Még soha nem volt ilyen boldog. A szívét melegség 

öntötte el, s végtelen szeretet. 

Ezután leültek, és hosszasan elmesélte Petinek élete történetét.  



 

Látjátok? Az ember álma sokszor valóra válik. Csak hinni kell benne. Péternek élete 

legszebb szülinapi ajándéka volt a mai. Egyszerre két álma is teljesült. Megtalálta édesanyját, 

és a cirkusz, ahová mindig is vágyott, az otthona lett.  

Azóta is vándorolnak a cirkusszal, s ha ránézel a Holdra, Peti boldog arca mosolyog 

Rád.  
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