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- Не си веќе мој пријател, така да знаеш! –
налутено извика Иван.
- Но, зошто? Ги донесов моите играчки
заедно да си играме – му рече Даме.
- Еве ќе ти ја дадам оваа топка. Само остани!
- со молежлив глас прошепоти Даме, додека
жално гледаше како неговиот другар се
оддалечува од патеката.

Иван продолжи да чекори напред,
не мислејќи веќе на својот другар.
Одејќи така пред себе здогледа
огромен циркуски шатор.
- Види, види! – извика изненадено –
Во нашиот град дошол циркус! Ха!

Иван љубопитно се приближи до
шаторот. Сакаше од блиску да
го разгледа циркусот, да го види
сето она за кое читал во книгите.
Здогледа едно животно што не
му се личеше ни на коњ, ниту пак
магаре, а потсетуваше и на едното
и на другото.
- Еј, па како не се сетив, па тоа е
коњче пони!

Одејќи така од едно место на
друго низ циркусот, здогледа еден
кловн. За прв пат во животот виде
кловн. Знаеше дека кловновите се
секогаш весели, но овој изгледаше
многу тажен.

- Зошто си толку тажен? – запраша
Иван, заборавајќи како го учеа, прво
да се поздрави, па да се претстави.
- Ах – воздивна кловнот – како да не
бидам тажен, кога го загубив мојот
најдобар пријател.
- А, дали би сакал да ти помогнам да
го побараме? – го запраша Иван за
да го развесели.

- Навистина би го сторил тоа за мене?
– радосно извика кловнот.
- Па.... кловновите треба да се среќни,
да ги забавуваат луѓето. Не сакам
да те гледам тажен – рече Иван – а
би сакал и да го разгледам циркусот
без страв дека некој ќе ме избрка. –
палаво продолжи момчето.

Додека шетаа, Иван им се
восхитуваше на работите
што ги опкружуваа, а
кловнот стануваше се
потажен и помолчелив.
- Знаеш, во циркусот има
толку многу луѓе, што би
можел да си најдеш нов
пријател. – се обидуваше
Иван да го убеди кловнот.
- Но ти не разбираш! –
плачливо извика кловнот.
- Мојот најдобар пријател
беше секогаш крај мене,
тој има искрени очи, ме
разбира, јас секогаш
можам да разговарам
со него. Морам да го
пронајдам.
- Добро, добро, добро.
– го смируваше Иван –
ќе продолжиме да го
бараме.

- Дали знаеш каде си го видел својот
пријател за последен пат? - запраша Иван.
- Па... Мислам во шаторот крај моите
работи додека се пакувавме за тргнување
од градот во кој бевме? – рече кловнот.
- Да го побараме таму! – предложи Иван
и тие тргнаа кон шаторот, одминувајќи ги
акробатите кои вежбаа за својата вечерна
точка.

Минаа и крај кафезот на страшниот тигар
кој мрзеливо се поткрена.
- Не плаши се – му рече кловнот на
момчето. Тој е добро издресиран, можеш
да се поздравиш со него ако сакаш.
- Не, не, јас... – се збуни момчето. – Па
веќе стигнавме до шаторот.

На влезот на шаторот стоеше жонглер
и вешто ги предаваше топките од рака
во рака.
- Даме ме учеше да жонглирам со
топчиња, денес – рече Иван.
- А кој е Даме? – праша кловнот.
- Е, тоа е едно момче со кое веќе не
зборувам – одговори Иван.

Еве го нашето пријателче – весело
одговори кловнот покажувајќи
кон купот работи во аголот.
- Но, таму нема ништо освен едно
кадифено мече. Па како може
твојот најдобар пријател да биде
кадифено мече. – се зачуди Иван.

- Па што ако е само мече? – рече
кловнот нежно земајќи го мечето
во своите раце. – Веќе ти реков, тој
никогаш не ми се лути, секогаш е крај
мене кога ќе ми затреба, а неговите
насмеани очи ми велат: јас сум ти
вистински пријател!
- Хм.... се замисли Иван. – Како да
зборуваш за мојот пријател Даме.
Низ главата на Иван се роеа безброј
мисли, и момчето веднаш доби идеја.

Иван се збогува со кловнот и побрза
да го побара Даме. Се срамеше што
се налути и без потреба си замина.
Сакаше да се смират! Знаеше дека
Дaме ќе му прости бидејќи тој му беше
вистински пријател.
- Прости ми – го замоли Иван откако го
најде Даме во паркот.
- Добро, не е важно! Ајде да си играме.
– одговори Даме. Се поздравија и
продолжија со играта, делејќи ги
играчките како вистински пријатели.
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