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I dag skal Erik i cirkus.
Far skal med.

De ser det store telt.
Det er rødt og gult.
Der er folk over alt.
Et band spiller musik.
Nu sker det.
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En pige går på line.
Det ser svært ud.

»Falder hun ikke ned?« spørger Erik.
»Nej,« siger far. »Hun har øvet sig i lang 
tid.«
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Efter det ser de en klovn.
Han har en rød næse. Og store sko.
Han vil spille violin. Men han kan 
ikke.
Erik ler og ler.
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Så er det de 4 heste.
De er flotte.
De kan gå på 2 ben.
En pony vil være med.
Det ser sjovt ud.
Alle ler.
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Nu er der pause.
Bag teltet kan man få en tur på en hest.

»Må jeg få en tur?« spørger Erik.
»Kan du ride?« siger far.
»Ja. Det er let,« siger Erik.
»Ok,« siger far så.
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De må vente.
Køen er lang.
Til sidst er det Eriks tur.
Han er klar til at ride.
Men pausen er slut.
Inde fra teltet høres musik.
Eriks pony sætter i trav. 
Den vil ind i teltet.

Erik skriger.
»Jeg vil af!«

Far løber efter.
Han råber højt.
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I teltet suser de rundt.
Far efter Erik og ponyen.
Rundt og rundt.
Det ser sjovt ud.
Folk ler.
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Så får far tag i en rem.
Ponyen standser.
De går ud af teltet.
Folk hujer. De råber:
»En gang til. En gang til!«
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En mand fra cirkus siger til Erik:
»Du må ride ind igen.«
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Det gør Erik.
Han rider ind i teltet. 
Far har fat i tøjlen.
Nu kan Eriks pony ikke løbe væk.
Folk hujer.
Erik og far bukker.
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»Har du redet før?« spørger Far.
»Nej,« siger Erik.
»Du var god til det.« Far ler.
»Jeg tror, jeg vil have job i et cirkus,« 
siger Erik.
»Ja, nu ved du, hvad man skal gøre,« 
siger far.




