
Да ги отклучиме срцата и вратите! 

 

 Кога првиот ден од летниот распуст Ања и јас се враќавме од тренинг, место ко 

нормални тинајџерки да збориме за дечковци, се утепавме од филозофирање на 

тема развод. Зошто забегавме? Па, затоа што нејзините ѝ кажале дека се 

разведуваат, ете затоа. 

 Кулминацијата се случи кога мојата другарка почна неконтролирано да зборува 

сè погласно, со што ѝ го осмисли животот на една госпоѓа со дреч кармин, која 

„дискретно“ зјапаше во нас и подзастануваше: 

-Јана, знам  дека се невозможна приказна! Да немаат никакви проблеми на 

работа, или во државава... Не! Да ја имаат најтипската вила на најубавиот остров 

што ќе го одбере мајка ми, а  татко ми да заработува еден тон пари месечно, еej, и 

тогаш,  пак ќе останат безнадежен случај! Пак! Такви се! 

-ОК Ања, само потивко... 

- Штодека знам! Не можам да се помирам со тоа да се разведат!  

-Кога знаеш дека луѓето не... 

-...Луѓето!? Тоа не се луѓето! Тие се моите родители! – ме прекина и уште 

посилно викна, што беше добра причина една типка со трапав од во Хелоу Кити 

сандали да почне уште потрапаво да оди, зошто се вртеше по нас.  

-Па, и твоите родители се луѓе, еј, не викај толку. 

-Не се луѓе! Ако се луѓе нема да ми го прават ова! 

-Добро, одлучи се дали се... 

-...Се! Ама не се обични,тие ми се мајка и татко, а не се нормални... мислам не се 

било кои луѓе... Јана!  Не знам што зборам! Не знам што да кажам! 

-Нешто интересно, зошто најмалку две камери нè снимаат – ѝ  одговорив, иако 

најверојатно не ни очекуваше одговор. Се почувствував ко да сме во некое 

риалити шоу, па уште и кога Ања почна да плаче... 

 За среќа, од сред тротоар, брзо успеав да забележам добро место за тајм-аут. 

Видов клупа, малку десно од нас, па веројатно ги разочаравме оние две 

нескриени камери. Тие заминаа кон другото десно, а јас ја фатив Ања за рака и ја 

однесов до штотуку откриената метална зелена клупа. Седнавме. Ја прегрнав. 



Одеднаш осетив дека немам веќе ни грам енергија да ја тешам. Почнав да тонам 

и да тонам... Ко и јас да станав метална, како клупата која ни се понуди како 

засолниште.  

„ Нема ништо потажно од тажно дете“, знае да каже баба ми и во тоа верувам, 

иако немам години колку неа. Таа цел живот работела со деца во некое друго 

време, а јас ја видов таа тага во ова, денешново... До мене седеше мојата 

најдобра другарка и плачеше. Не знаев што да правам, а и не можев да глумам 

лудило, ко сè да е нормално. Почнав и јас да плачам... заради Ања... а можеби и 

заради мене... и за сите мали кои некогаш плачеле заради некои големи. Ете, пак 

го делам светот на деца и возрасни, ама стварно не е фер!  Оние  кои најмногу нè 

сакаат и кои би требало да ни помогнат да решиме некои наши проблеми, 

одеднаш  стануваат  проблем број еден за нас! Ги поврзуваме за цел живот, а тие 

решиле да не живеат заедно! Сфаќаат ли колку ни е тешко? Дури и кога се 

обидуваат разводот да го направат најнежно на свет, дури и тогаш е претажно и 

претешко...  

  Има уште нешто проблематично во светот на возрасните. Разводите си ги чуваат 

заклучени зад срцата и вратите. Не сфаќаат дека отклучувањето ќе значи 

споделување, а тоа е лек. Лек и за нив и за нас. 

  Споделувањето може да лечи. 
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