Paní, co nemá ráda cirkus
Oblékli jsme se do pestrých šatů, já, maminka, táta, strejda David s tetou Denisou i babi Táňa. Táňa teď sedí u vchodu do duhového stanu
a prodává lístky dětem i dospělým, Bixi sedí vedle ní a pomáhá, usmívá
se na lidi svým psím úsměvem.
Já tancuju. Mám pestrou sukni jako baletka a každému trochu zatancuju a ukloním se. Hudba hraje, slunce svítí a lidé se smějí. Pak přijde mrak.
Vlastně to není mrak, je to paní. Jen se jako mrak tváří, mračí se
a možná že z ní za chvíli začne pršet.
„Hned to vypněte!“ říká.
Babi Táňa podá lístek mamince s dvěma dětmi a obrátí se k zamračené paní.
„Bude představení, nemůžeme vystupovat bez hudby.“
„Tady bylo vždycky ticho,“ zlobí se paní.
„Teď je tu cirkus,“ strejda David žongluje s lesklými kužely. „Podívejte
se na ty děti, těší se. Nechcete taky lístek? Třeba vám to udělá radost.“
„Nechci lístek,“ odsekne paní, „chci ticho.“
Strejda David pokrčí rameny a žongluje zas dovnitř. Jeden tmavovlasý
chlapeček závistivě vzdychne. Určitě by to chtěl taky umět, stejně jako já.
„Budu si na vás stěžovat,“ řekne paní a jde pryč. Zatancuju jí jako
každému jinému, protože maminka říká, že se mám chovat slušně ke
každému. Bixi jí na rozloučenou udělá salto.
Kobylka Sněžná kluše kolem šapitó a máma na jejím hřbetu udělá
holubičku, pak salto, pak skočí dolů a potom se zas vyhoupne nahoru
a zatřpytí se v barevném světle. Když jsem byla menší, myslela jsem si,
že moje máma umí létat. Teď vím, že ne, že to tak jen vypadá.
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Potom Sněžná válí sudy, počítá kopytem, dává mámě pusu a taky
zařehtá písničku. Děti tleskají, tleskám taky a máma mě vezme k sobě
do sedla. Objíždíme manéž a děti nám mávají, i malý chlapeček, který
v ruce pevně svírá modré auto.
Pak přiběhnou táta se strejdou a šplhají nahoru pod střechu. Budou
chodit po provaze a cvičit na hrazdě. My s maminkou zatím odvedeme
Sněžnou a přivedeme poníka Jáju. Na ní totiž zase vystupuju já. Neumím to zatím jako máma, ale učím se. Až představení skončí, všichni
nám zatleskají, my se ukloníme a půjdeme na večeři. Už teď se těším,
maminka přinesla velkou mísu jahod. Ty mám moc ráda.
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