
Секако дека морав да се погрижам за бабите и дедовците 

    

 Следното утро, само што ги отворив очите, не, само што ги отворив ушите, 

слушнав некаков пригушен глас. Некој се обидуваше да го почитува тоа што 

спијам. Кој? 

 Прво помислив дека е баба Бојана, а потоа ми заличи на баба Вера, ама 

всушност двапати сум била во право. Беа дојдени и двете. 

 Супер! Две чоколади одеднаш и плус уште некои интересни работи во ќесите. 

Наутро, најслатко ми е слаткото. Среќа што моите се на работа, си помислив, не 

морам да се пазарам - појадок па благо, или благо па појадок? Овошје  пa 

чоколада, или чоколада пa овошје? Како да сум бебе! 

-Каде се дедо Марко и дедо Никола? - прашав и набрзо сфатив дека дефинитивно 

нема да се пазарам. 

-Во новиот млечен ресторан. Ќе ти донесат баничка со спанаќ, а ќе купат и јогурт - 

рече баба Вера и нежно ме погали. 

-Ќе го добиеш твојот омилен појадок - додаде баба Бојана и нормално, ме погали 

најнежно што може. 

 Не поминаа ни три минути, јадењето пристигна, а со него и моите сакани 

дедовци. 

-Јана, убавице моја! - рече едниот, не е важно кој, јас знаев и знам дека и другиот 

истото го мисли. 

-Јана, умно главче на дедо! - рече другиот и нормално дека не е важно кој, јас 

знаев и знам...се знае што. 

 Потоа сите заедно почнаа да се однесуваат како да сум барем принцеза. Добро, 

тие секогаш така постапуваат со мене, но тогаш тоа го правеа особено нежно и 

грижливо. На нивните лица лебдеше некаква тажна вознемиреност. 

 Знаев што им е – дознале. Исто така знаев дека немам многу желба, а ни време 

за разговор. Под сенките ме чекаше мојата екипа, имавме договорена средба, а 

во наше маало договор си е договор.  

 Морав набрзина да им дадам поддршка, а исто така и слика дека со мене сè е во 

ред. Јас на нив четворицата, убаво  им објаснив колку е нормално, да не речам 

модерно, луѓето да се разведуваат. Така е во цела Европска Унија, а и во 



Америка. Им кажав да не се грижат за своите деца, може ќе се преженат, односно 

премажат, па пак ќе се вбројат меѓу современите возрасни од планетата Земја – 

господин преженет и госпоѓа премажена. Па на сите ни беше повеќе од јасно дека 

тие двајца се промашена приказна. Им ветив дека можат да бидат сосема 

спокојни – за моите омилени дедовци и баби, секогаш ќе бидам достапна. 

Секогаш кога ќе помислат на мене, ама во моментов, сами нека си сварат 

кафенце и нека го отворат фрижидерот ако нешто им треба, затоа што јас морам 

да излезам, сигурно веќе доцнам... 

 Четири долги, топли прегрнувања, по некоја  солза во очите на гостите, и ете, тој 

ден се разделивме сосема различно од сите наши дотогашни разделби. Ми беше 

жал за моите добри баби и дедовци, ама знаев, силни се, ќе преболат. А, што е 

најважно, ме имаат мене. Ќе преболат. И што е уште поважно од најважното, не 

смеат ни да помислат дека јас сум за жалење. Ни случајно!  

 А, ај погодете, дали заплакав кога се затвори вратата?  
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