
Тајна (за среќа),чувана само 5 секунди 

 Значи, случката која следуваше по разделбата од шокираните родители на моите 

родители:  

...Како и вообичаено, со трчање и прескокнување по неколку скали одеднаш, се 

симнав пред зграда, поточно под сенките во паркчето. Да, оние сенки кои 

заменуваа спуштени ролетни, за сите деца  кои во моментот не беа на годишен 

одмор. Наеднаш, во главата ми се случи страшен дуел: 

-Да им кажам? 

-Не! 

-Да им кажам!  

-Неее! Разводот не е среќна вест. 

-Да им кажам, токму затоа што не е среќна вест. Полесно е кога за такви работи се 

зборува, кога се споделува. 

-Не! Сите овие деца се деца од старомодни семејства. 

-Како да не! А Алан? Па неговите се разведени уште пред нашата ера. Ќе му 

кажам на Алан! 

 Дуелот во мене заврши и веднаш почнав  со  забрзана и многу важна акција. 

 О, додека се обидував да му дадам знак на Алан, да се тргне на страна за да му 

ја соопштам новата маалска тајна, некој можеше да  помисли  дека ми е 

симпатија. Јас него и ден денес многу го сакам, затоа што секогаш е весел и 

насмеан, ама најодговорно ви кажувам дека никогаш не ми бил симпатија. Е, ова 

машкиве се катастрофа. Да ѝ дадев знак на пример на Сара, веднаш ќе 

разбереше. На Алан му требаа едно чудо минути, за конечно да тргне со мене, 

демек да провериме дали работи фонтаната. Ако некој помисли дека сум  Борка-

брзозборка затоа што не умеам да чувам тајна, веднаш ќе го разочарам. Тоа што 

јас му се доверив на мојот другар Алан, беше најпаметната работа што тој ден ја 

направив, затоа што како прво, веднаш се почувствував како пердувче. А, како 

второ, тоа што тој раструби во нашата екипа за неполни 5 секунди, излезе дека  е 

одлично завршена работа. Немаше што да кријам.Сите веднаш дознаа.  

 Како прво, како второ, а што беше трето?  Е, за тоа потоа, ама размислете за 

тајните што не се тајни! 
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