
 

Бура од чувства 

 

...Значи, ете, му дадов можност на Владимир Ристевски, да ја скрати лекцијата по 

психологија што пробуваше да ми ја одржи заедно со неговата, сега веќе бивша 

љубов. Ама, мислам дека тој пребледе. Ме исплаши колку се исплаши. Почна да  

ги повторува по петпати истите зборови и да прави огромни паузи, за да ми 

објасни дека не ја сака, ама ја сака. Не ја сака како сопруга, ама ја сака и ја 

почитува како Александра Јовановиќ Ристевска и како моја мајка. Па потоа, таа,  

се надоврза и ги повтори истите зборови, ама малку сменето. Не го сака како 

порано и како сопруг, но го сака и го почитува како Владимир Ристевски и како мој 

татко. И така, конечно дојдовме до главната поента на муабетот. 

 Конечно, долгиот вовед, потпомогнат од oбуката која им ја дала мојата 

неприсутна кума – заврши. Се спушти завесата од првото делче. Не! Се крена 

завесата. Ама каква завеса, мене ми се спушти нешто во душата. Нешто празно, а 

тешко. Ме притисна наеднаш нешто како некоја огромна тешка празнина. Ко да ми 

се направи некоја страшна дупка некаде внатре длабоко во мене, најдлабоко што 

може... Не знам како точно да ги опишам моите тогашни чувства, a и не знам од 

каде добив идеја дека треба уште попрецизно да го дефинираме проблемот, со 

една единствена реченица: 

-Вие се обидувате да ми кажете дека ќе се разведете!? 

 Па да, eтe тоа сакаа да ми го кажат, и вртеа, вртеа кривини и - кога дојдовме до 

целта – молк. Едвај повторно полека проработеа: 

-Да. 

-Да. 

-Да. – тивко кажаа и во ист глас, па се слушна малку погласно од оние две соло  

верзии. Сигурно се плашеа, зошто знаеја дека ме шамараат со нивните зборови. 

И нормално, и јас отсекогаш се плашев и знаев дека тоа ќе се случи, ама 

едноставно не сакав и не можев да поверувам: 

-Ej, ако ова е скриена камера, или нешто слично, добро, ете, смешно е! Ајде, 

можеме да се вратиме дома... Сакате да бидете интересни!? 



-Jaна, ние решивме да се разделиме - рече татко ми сo многу озбилен тон, како да 

е во суд, а не со нас на кеј. - Затоа ти спомнав дека би можел да се преселам. 

Мислам, дека всушност многу наскоро тоа и ќе треба да го сторам. 

-Што зборуваш? Колку што јас знам, сум учела и сум видела низ маало, кај 

роднини и пријатели, децата растат и се преселуваат, а не родителите.  

-Не е секогаш така! Татко ѝ на Ива не живее веќе со нив, а и татко му на Алан се  

пресели. 

Повторно се обиде да мудрува мојата математичарка мајка, која цел живот работи 

со бројки и обожува да брои. Почна да пребарува и пребројува светли примери од 

нашето поблиско и пошироко опкружување. Сакаше да ми докаже дека ние 

Ристевски не сме единствен случај, иако сме случај. 

  Не успеа да ме смири. Напротив, само уште повеќе ме вознемири. Почнав да 

викам. Им кажав дека ако случајно тато сака да си отиде од дома, јас пред него ќе 

се отселам и тоа кај вујко ми Александар во Белград. 

 Потоа почнав уште посилно да викам и да се заканувам, а на крај, следуваше и  

плачење. Ги стаписав. Не знаеjа како да се однесуваат со мене. Кога малку 

успорив со солзите, замислете колку ги шокирав кога ги потсетив дека во близина 

има фрижидер за сладолед. Им дозволив да ми купат еден од поскапите, но не им 

дозволив да ме гушнат. Во душичката ми лебдеше огромната празнина. Беше 

многу поголема од онаа за која мислев дека е најголема што може да постои, 

предизвикана од мојот тогашен папагал Ристе. Ми излета од соба, затоа што се 

заборавив и ја отворив вратата од тераса. Се утепав од плачење по него... Па, 

добро, се случува, секој може да се заборави и да му ја отвори вратата на 

папагалот, ама... да му отвориш врата на татко ти и да го испратиш од дома, па 

може ли тоа да биде нормално случување? И колку плачење е потребно за тоа? 

 И, знаете што? Таа ноќ кренав невозможно висока температура. Со денови не ми 

минуваше, иако, како што рече мојата докторка, грлото не ми беше црвено. Секако 

дека не ми беше и покрај едно чудо сладоледи. Бев болна од нив. Бев болна од 

бурата што ја ставија во мене. 

  Татко ми мораше да остане. Се договоривме повторно да разговараме за 

непопуларната тема - разводот во семејството на Јана  Ристевска, кога сосема ќе 

оздравам. Беа преплашени!  

 Понекогаш сум вистински ѓавол. Ха! 

Оваa публикација  е подготвена со поддршка на Европска Унија во рамки на проектот  “Родители не се 
разведуваат” 
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