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- S’të kam më mik, ta dish! – bërtiti i 
hidhëruar Premtimi. 
- E pse? I solla lodrat e mia të luajmë 
së bashku – i tha Joni.
- Ja do të ta jap topin. Rri! - me 
një zë lutës pëshpëriti Joni derisa 
shikonte me pikëllim shokun e tij si 
largohej nga rrugica.



Premtimi vazhdoi të ecë përpara, 
duke mos menduar më për shokun 
e tij. Duke shkuar kështu para vetes 
e pa një shator të madh cirku. 
- Shiko, shiko! – bërtiti i befasuar. – 
Në qytetin tonë paska ardhur cirku!



Premtimi me kureshtje iu afrua 
shatorit. Deshi ta shohë për së 
afërmi cirkun, ta shohë gjithë atë 
që e kishte lexuar në libra. E vuri re 
një kafshë që s’i ngjante as kalit, as 
gomarit, por ta përkujtonte edhe 
njërin edhe tjetrin. 
- O, po si s’mu kujtua, ky është një 
kalë i vogël poni!



Duke shkuar kështu nga një vend 
në tjetrin nëpër cirk, e pa një 
kloun. Për herë të parë në jetë po 
shihte një kloun. E dinte se klounët 
gjithmonë janë të gëzuar, por ky 
dukej shumë i pikëlluar.



- Pse je aq i pikëlluar? – e pyeti 
Premtimi, duke harruar si e kishin 
mësuar, më së pari të përshëndetet, 
pastaj të prezantohet. 
- Ah – psherëtiu klouni – si mos të 
jem i pikëlluar, kur e humba mikun 
tim më të mirë. 
- E, a do të kishe dashur të të 
ndihmoj ta gjejmë? – e pyeti 
Premtimi që ta gëzonte.



- A me të vërtetë do ta kishe bërë një 
punë të tillë për mua? – pyeti i gëzuar 
klouni.
- Po.... klounët duhet të jenë të lumtur, 
t’i argëtojnë njerëzit. Nuk dua të të 
shoh të pikëlluar – ta Premtimi – e do të 
kisha dashur ta shoh dhe cirkun pa frikë 
se dikush do të më përzërë. – vazhdoi 
me lazdrim çuni.



Derisa po shëtisnin, 
Premtimi u 
entuziazmohej gjërave 
të cilat e rrethonin, 
ndërsa klouni bëhej 
gjithnjë e më i pikëlluar 
dhe më i heshtur.
- E di, në cirk ka aq 
shumë njerëz, sa do të 
kishe mundur të gjesh 
një mik të ri. – përpiqej 
Premtimi ta bindë 
klounin. 
- Por t’i s’po kupton! –  
tha me vaj klouni. 
- Miku im më i mirë ishte 
gjithmonë pranë meje, 
ai ka sy të sinqertë, më 
kupton, unë gjithnjë 
mund të flas me të. 
Doemos duhet ta gjej. 
- Mirë, mirë. – e 
qetësonte Premtimi – do 
të vazhdojmë ta gjejmë.



- A e di ku e ke parë mikun tënd për herë të 
fundit?- pyeti Premtimi. 
- Po... Mendoj se në shator te gjërat e mia 
deri sa po bëheshim gati të largohemi nga 
qyteti ku ishim? – tha klouni. 
- Ta kërkojmë atje! – propozoi Premtimi dhe 
ata u nisën kah shatori, duke kaluar pranë 
akrobatëve të cilët e ushtronin pikën e tyre 
të shfaqjes së mbrëmjes.



Kaluan pranë kafazit të tigrit të 
tmerrshëm i cili lëvizi pak me 
përtesë. 
- Mos u frikëso – i tha klouni çunit. 
Ai është dresuar mirë, mund të 
përshëndetesh me të po të duash.
- Jo, jo, unë... – u trazua çuni. – 
Tashmë arritëm te shatori. 



Në hyrje të shatorit qëndronte një 
zhongler dhe me shkathtësi i hidhte 
topat nga njëra dorë në tjetrën. 
- Joni më ka mësuar të zhongloj me 
topa tenisi – tha Premtimi.
- Po kush është Joni? – pyeti klouni.
- Eh, ai është një çun me të cilin 
tashmë nuk flas – u përgjigj Premtimi.



Ja miku ynë i vpgël – tha me gëzim 
klouni duke treguar me gisht kah 
një grumbull gjërash në kënd.
- Po, atje s’paska asgjë përveç një 
arushi të kadiftë. E si mund të 
jetë miku yt më i mirë një arush i 
kadiftë. – u habit Premtimi.



- Paçka se është se është vetë arush? – 
tha butas klouni duke e marrë arushin 
në duart e tij. – Të thashë se ai asn-
jëherë nuk më hidhërohet, gjithmonë 
është pranë meje kur më duhet, kurse 
sytë e tij të qeshur më thonë: mua më 
ke mik të vërtetë!
- Hm.... mendoi Premtimi. – Sikur 
më flet për mikun tim Jonin. Nëpër 
mendtë e Premtimit rridhnin shumë e 
shumë mendime dhe çunit menjëherë 
i lindi një ide.



Premtimi u përshëndet me klounin 
dhe vrapoi ta gjente Jonin. Turpëro-
hej pse u hidhërua dhe u largua 
pa nevojë. Donte të pajtoheshin! E 
dinte se Joni do t’ia falte sepse atë e 
kishte mik të vërtetë. 
- Më fal – e luti Premtimi pasi e gjeti 
Jonin në park. 
- Mirë, s’ka rëndësi! Hajt të luajmë. – 
u përgjigj Joni. U përshëndetën dhe 
vazhduan të luajnë, duke i këmbyer 
lodrat si miq të vërtetë.
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