
Тя беше съвсем малка, когато вуйчо й донесе подарък, в който тя неистово се влюби. Цирка..Още 

от огромната, картонена кутия с шарени картинки очите й светнаха като прожектори. Не можеше 

да я обхване с двете ръце и баща й я разклати леко, от което  се чу кастанетиния звук на стотици 

пластмасови и дървени парченца. Сглобяването отне няколко вечери и усърдната помощ на 

фамилията, която се забавляваше не по-малко от нея. Шатрата, ложите в ярки цветове, десетките 

животни в естествени цветове, каручките, фургоните, въженцата с нанизани знамена, палячовците 

с червени носове и увиснали панталони, фигурките на красивите жени с трика, трите манежа - 

сламения, ледения и полирано - мраморния, зрителите та чак до количките със захарен памук и 

пуканки. Еми не можеше да се откъсне и лягаше с плач и единствено заспиваше след 

импровизираната приказка на майка си с история за цирк. Не беше чудно, че искаше като порасне 

(ама колко се може по-бързо, ако може да е след събуждането) да стане цирков артист. 

Колебаеше се м/у илюзионист (езика й се връзваше на фльонга и излизаше нещо като люлюнист), 

акробатка в лъскаво трико или дресьор... Тигрите й бяха любимци, възприемаше ги като 

пораснали котета – оранжеви, игриви и гальовни. Следващата й мечта беше да отиде на истински 

цирк. Един ден градчето осъмна облепено с шарените афиши и разбричкан, стар форд, който 

обикаляше улиците  и с гърмящ мегафон изброяващ чудесата, представени в гостуващия цирк. 

Заветните билети за мама, татко и нея вече чакаха в чекмеджето на бюфета. Утре! „Утре“ беше 

непонятно понятие за време за Ема, която подвикваше: „Утре е, да тръгваме!!!!“ 

  Бялата рокля на сини точки, сандалките, които се пазеха за разходка и двете панделки като бели 

божури и тя трепереше от нетърпение, стиснала ръката на мама и татко и прескачаща по две (цели 

две плочки) по пътя на вечерното представление на цирка. Глъч, мирис на стопена захар, 

светлините и странно облечените  хора показаха, че вече е там. „Ехаааа, това е много, много 

по-красиво“ - с възхита се оглеждаше  не виждайки дрипите на шатрата, мизерията и липсата на 

блясък в очите на хората от цирковата трупа. Еми не знаеше какво точно означаваше магия, но се 

усещаше като всмукана от нещо особено. 

   Магията я държеше до момента, в който дресьора изплющя с камшика..Оранжевите „котета“ 

присвили уши и подвили опашки прескачаха огнени обръчи, отваряха послушно уста и 

изпълняваха трикове. При всяко „Алееее хоп!“ и писъка на камшика тя трепваше и се свиваше все 

едно усещайки го на себе си. В антракта изхвърча навън, майка й помисли, че бърза за лакомствата 

по сергиите. Търсиха я навсякъде, блъскайки се в десетки хора с лъснали лица, какафонията не 

успяваше да заглуши бумтенето на сърцата им. Двора на цирка се изпразваше, всички влизаха за 

втората част...А Еми я нямаше никъде. Мърляво хлапе, което помагаше в чистенето и храненето на 

животните се появи иззад фургоните с облещени очи : „Там, там, там...“не успявайки да завърши. А 

там ..Еми беше минала през решетките на тигрите, беше се сгушила в тях и галеше единия нежно 

му бъбрейки по детски. „Ще ви вземем у дома, имаме голям двор, ще ви постеля мекичко, ще ви 

давам всяка сутрин по паничка мляко и от мамината пилешка супа, мама казва, че е полезна, а 

щом тя казва – значи е вярно. Много ще ви обичам, ще ви сресвам меките козинки, няма да ви дам 

на никой.“ 

  Зад гърба на майка й и баща й бързо се трупаха хора, представлението със жонгльорите, течащо 

в момента имаше по-малко зрители. Нещо странно витаеше и никой не викаше, нито 



помръдваше..все едно бяха свидетели на чудо и всяко трепване щеше да провали магията. 

Забързани стъпки на бесен и едър човек се чуха – дресьора пристигаше. В ръка носеше пръчка с 

метален, остър накрайник – опасния човешки „нокът и зъб“. В очите му блестеше чувство – яд, 

безсилие, уплаха.Открехна вратата на клетката и отсечено заповяда на детето „ Бързо излизай!“ 

като с другата ръка размахваше заканително копието. Еми се хвърли напред  като тигрица пазеща 

малките. На бялата рокля на точки се появи трети цвят и тя учудено погледна надолу. „Мама ще ми 

се кара, изцапах специалната рокля“ Света се завъртя, чу рева на тигрите, рева на тълпата, и още 

един звук, в който едвам позна мама. „Не искам повече на цирк, мамо“ 


