
Тајна, што не е тајна 

 

 Ееее, сега е моментот кога на миг морам мојата приказна да ја спојам со онаа 

паралелната, за која исто така ви раскажувам.  Со приказната на другарка ми 

Ања... 

 Се враќав од мојата вообичаена лична екскурзија и се возев од базен кон Неа 

Лисиче. На жештината се потеа стаклата, а зградите се редеа како египетски 

пирамиди. Вратата се отвори, па дваипол патници влегоа во 5-ка. Спроти мене 

седнаа татко и мајка, тој сам на две седишта, а таа пред него со детенце, она 

пола човече. Двајцата изгледаа несреќно, како да се имаа скарано пред да влезат 

во автобусот. Малото тажно ме гледаше со крупните кафени очиња. Ме потсети 

на Ања. Одеднаш тишината ја прекина мојот мобилен. Ми се јави токму таа што ја 

помислив. Ме викна да одам кај неа. Морам да признаам дека сè до нејзината 

зграда ме прогонуваа очите на тоа пола човече. 

 Кај Ања, климата баботеше за да смени нешто, но тешко успеваше. Беше 

ненормално жешко. Другарка ми беше тотално скршена и плачеше, а и мајка ѝ не 

ми  изгледаше подобро. Проклети разводи,  особено  летни! Аман, од татковци 

што си заминуваат и од деца што остануваат! Па уште и скриени дома, како Ања! 

-Ања, летниот распуст си е летен распуст. Респект! Додека трае школската година 

некако и ај да не си во топ форма, ама сред лето...еееј, да живее слободата! Ајде, 

станувај! Ајде, излегуваме!  

 Залудно  пробував, а сигурно беше и наивно да очекувам дека така лесно и брзо 

ќе се расположи. Едноставно, не сакаше да излезе, иако ѝ беше тешко да биде во 

својот дом, а без својот татко. Ама сепак, во сето тоа нормално однесување на 

некој кој е многу разочаран и мисли дека е крај на светот, имаше нешто што мене 

не ми изгледаше нормално. Ања ме заколна  да не кажувам за нивните семејни 

случувања. 

-Добро, што ти е тебе? Па знаеш дека тоа ќе се дознае! - морав да пробам да ја 

освестам. 

-Не мора...Не можам, срам ми е. 

-Што збориш? Зошто? 

-Не знам... Ќе бидеме различни. 

-Кој ќе биде различен? Од кого?  



-Па јас и мајка ми... и татко ми! 

-Од кого? Во што? 

-Па, не знам. 

-Од мене? 

-Па од тебе, не... ама... 

-Еј, во кој век живееш? Да не имаш случајно 120 години? 

-Немам! Не филозофирај! А... и немам идеја што ќе се случуваше ако јас не бев 

толку... толку... 

-Што? 

-Стално помислувам ко јас да сум... да сум згрешила. Дека сум за нешто крива...  

-За што? 

-Па за ... за ова... 

-За кое ова? 

-За... за разводот! 

-Како може ти да си одговорна за нив? 

-Може. Ако бев ОК, не забегував толку... 

-Чекај! Каква врска имаш ти со нивниот развод? 

-Па може немаше да се разведат ако јас бев... 

-Што? Каква?  

-Подобра! 

-Имаше начин ти да им нацрташ ОК брак?  

-Ама... ај доста со тие глупи прашања! 

-На кои немаш паметни одговори! Мислам дека тоталка забега.Тајна! Срам! Вина! 

Што ти е? 

-Добро, ај доста! 

-Нема доста! Само се заглавуваш и не си помагаш! 



-Престани! 

-Не сакам! 

-Добро не престанувај! Заборавив дека дрвен адвокат како тебе, никој не може да 

го надзбори! 

 Нормално, по ова изгубив мотив за надзборување. Па, да, доволно е некој да ти 

каже дека не мора да престанеш и ќе престанеш. 

 Ете, ние сме слични, ама и различни... Јас никогаш не би прифатила дека 

разводот треба да се чува ко тајна. 

 Да, знам, треба да продолжам со мојата семејна приказна.Точно се сеќавам кај 

сопрев, кај разделбата од моите баби и дедовци и трчањето кон мое маало... па 

ете, ќе можете да споредите колку различно сфаќаме ние две, што е тајна ! 
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