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...Следуваа најтешките денови за сите нас, ама ептен за јас, а ова јас не го 

кажувам само заради рима. Беше, тешко мене, со мене. Престудено во претопло! 

Се будев со мислата дека само сум сонувала некој лош сон. Иако знаев дека 

моите се како куче и маче, не сакав да поверувам дека ќе се разделат, и цело 

време смислував како да им ги извадам тие глупави мисли од глава. Арно ама, 

мојот татичко знае да биде вистински уништувач на забави. Кога ми беше малку 

подобро,  излеговме по кеј, на таканаречена прошетка на чист воздух, а тој 

веднаш ми рече: 

 -Знаеш, Јана... сите деца кога ќе слушнат дека нивните родители се разведуваат, 

мислат дека... треба… да најдат начин да ги смират. Многу ми е жал, ама ние  

навистина веќе долго време пробуваме и... сега веќе ни е сосема јасно дека 

нашиот брак завршува. Остануваме твои родители, но за нашиот брак е крај на 

приказната. 

  Еееее! Претера! Каква приказна? Приказните се убави и поучни! Помислив дека 

наместо во приказна, заслужуваат улоги во некоја од сериите кои ја вадат од 

памет мојата баба љубител на серии, затоа што таа многу сака да се вади од 

памет и да се потресува за туѓите измислени судбини. Да, во која било 

километарска серија од оние кои ги рекламираат како најпопуларни на планетата 

Земја и подалеку - ионака во секоја има eдно чудо разводи. 

   Стрелката на мојот лутинометар сѐ побрзо се движеше кон црвениот врв. Не 

можев  да издржам и едноставно кажано, јас експлодирав: 

 -Како можевте да дојдете до ова? Како си ја избришавте љубовта? Па нели од 

средно се сакате? Како успеавте сѐ да уништите? Како можевте МЕНЕ ова да ми 

го направите? Како ќе им кажете на вашите родители? Како јас да им кажам на 

моите во маало и школо? И доста веќе со тоа - Како! Зошто? Зошто од Ристевски 

направивте случај?! З-О-Ш-Т-О? 

По куса пауза, тато се обиде да ме смири: 

-Знам дека си лута и навистина те разбирам. Имаш право да се лутиш. Имаш 

право... 

-Еј, доста, не ми збори така! И не ми зборувај за право! Не сме колеги! Престани! 

Мене не ми треба правникот Владо! Мене ми треба татко! 



 Колку и да не сакав, сепак, ете, пак се расплакав. Упорните бистри капки 

повторно успеаја да ме победат, такви какви што се - малечки, најмалечки на свет. 

Мама ме прегрна и се обиде да ме утеши, нежно зборувајќи ми: 

-Јана, душо. Па, тато и јас засекогаш остануваме твои родители. Тоа ништо на 

светов не може да го измени! Не плаши се, Јаничка... 

-Логично мамо, ко некоја од твоите задачи, само добро е да знаеш дека јас 

мнооогу одамна се плашам! Мислиш дека сега ќе се престрашам? Најстрашното 

дојде и - тоа е тоа. Врвот на стравот!  Не може да е пострашно!? 

 Сето ова го кажав, поточно го извикав, на некои места дури и испрекинато на 

слогови. А, и нема врска што солзите ме издадоа. Тие всушност беа најдобриот 

лек кој самата си го припишав.  

Многу подобар од оној што ми ги даде мојата докторка, која иако ме познава од 

бебе, овојпат не ја погоди дијагнозата - температура од развод. 
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