
Децата можат брзо да оздрават 

 

 И, да, по некој ден повторно дојдовме крај водата со свој живот и нем сведок на 

туѓите животи. Ден од кој ја памтам секоја минутка...  Долго време само молчевме 

и одевме, одевме и молчевме. 

 -Среќа што градоначалникот направил волкава патека  крај  кејот, – си реков 

во еден миг самата на себе, за конечно да успеам да се насмеам самата во себе и 

одеднаш се загледав во реката. Таа скоро бесшумно фаќаше мали кривини и си ја 

бркаше својата работа. Наеднаш, од некаде во нејзините води надојде товар од 

некакви искршени гранки, а за жал и цел куп пластични шишиња. Ги носеше на 

своите нежни бранчиња...  

-Постојано се случува да носи нешта што не ги заслужува, - прозборев, а баш не 

сакав да им зборам.  

Ама ќе ги однесе... сите некогаш носиме товар кој не сме го ни планирале, исто 

како неа -  тивко проговори мајка ми. 

Околу нас луѓето безгрижно шетаа, трчаа, се држеа за раце. Насмеани деца се 

тркаа со ролерки, возеа велосипеди, лижеа сладоледи... 

-Јас ќе оздравам – некако рамнодушно реков. Децата брзо оздравуваат, не 

грижете се. Поточно, погрижете се за себеси. 

 Мама се расплака, јас ја прегрнав и одеднаш тројцата бевме гушнати. Си 

помислив, како можеме да се гушкаме  кога  разводот ни е зад петици. Потоа ги 

прашав дали е нормално толку да се скржави, па ни еден сладолед не им текнува  

да почестат. Потоа, тие повторно беа шокирани од мојата желба за сладолед, на 

секое место и во секое време, па дури и во невреме. Потоа го добив омилениот 

корнет.  

 Друго важно потоа, за таа вечер - нема.  
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