
А, што ако немав кума психолог? 

 

 Сте помислиле ли колку се важни сите психолози, педагози и слични 

професионалци кои и не знам точно како стручно се викаат.Тие се навистина  

многу потребни, кога се случуваат „мали“ семејни драми кои се огромен товар за 

многу деца и возрасни. Среќа што ние ја имавме нашата кума Ана. Таа работи 

како психолог во училиште, а со современо семејство како моето, нормално дека 

во тоа време имаше и многу прекувремена работа. Ви кажав, другарка им е на 

моите од средно... Ама, ај да одам по ред. 

...Можев јас и на вести да објавам за разводот, но за жал, кусо време бев 

пердувче. Ете, тоа беше трето. Многу набрзо, повторно почувствував дека некако 

не ми е убаво, иако  е лето. 

  А, не им беше ни на моите. Ми го кажаа она што следуваше, дека едниот мој 

родител – татко ми, од таа вечер ќе спие кај двајцата негови родители, кај баба ми 

и дедо ми.  Не знам зошто мораа да чекаат да се стемни, ама знам зошто ја 

користеа дневната светлина. Читаа некакви книги, мама во спална, а тато во 

дневна. Беа многу сериозни. Како за долгите летни денови да си земале лектири 

од кума Ана. Си помислив дека не е лошо и јас да ѝ се јавам. Сакав  да ми даде и 

мене нешто за читање, нормално на тема – развод. Решив да проверам дали 

воопшто во оваа држава постои таква литература за деца. Очигледно, или 

ушислушно, и таа сакала да ме види, или да ме слушне, затоа што веднаш ми 

рече: 

-Еј, Јана, само што те мислев. 

-Убаво, ама знам дека не е за убаво – не можев, а да не ѝ кажам, но таа како 

вистински психолог не се збуни. 

-Ај да те видам! Да разговараме. 

-Ти текнува кога ми велеше дека имам очи како тато, а насмевка како мама? 

-Да. 

-А, кога се смеевме дека сум по бројките, исто како мама, ама на нејзе сум и 

антиталент во пеење? 

-Ах, да. Да, ама не си антиталент... 

-Добар говорник сум - тоа ми е од тато, ама она со ориентирањето ми е наука и 

тешко го капирам, ко да сум негова копија. 



-Па, ти си копија на тато и мама, на кого можеш да бидеш? 

-Јас сум половина на мама и половина на тато! И што сега? 

-И сега, и утре, и секогаш! Ти си половина од едниот, половина од другиот. 

Доволно си паметна да сфатиш дека тоа ќе биде така – ЗАСЕКОГАШ! 

-Да, ама тие...тие... – гласот ми затреперуваше и мојата добра кума, побрза да ми 

помогне. 

-Ама тие ќе се разведат!? Да, затоа што сега, не се веќе вљубени еден во друг 

како порано. Како кога се роди ти. Љубовта помеѓу возрасните понекогаш е таква, 

има рок на траење. Само љубовта меѓу родителите и децата останува засекогаш. 

Ништо не ја менува. 

-А, што ако тато се пресели и... веќе... 

-Оној твој татко што си половина ти – тој? Оној твој татко, кој во секоја втора 

реченица го кажува твоето име? Тој, нема да сака веќе да те види? 

-Ќе сака, ама кога ќе се ... кога ќе се пресели... 

-Тој, мама и ти, ќе седнете и ќе се договорите. Секогаш ќе се договарате. Сигурна 

сум дека тоа ќе можете да го правите. Вие останувате семејство, иако нема да 

живеете тројцата во истиот дом. Ти всушност ќе бидеш малку привилегирана – ќе 

имаш два дома, две маала, два новогодишни подароци, дури и два летни 

одмори... 

Се расплакав, ама јас и мојата кума во тоа време немавме бесплатни минути, па 

се потсетив дека треба што побрзо да се приберам: 

-Како само можеше да ти текне вакво нешто? Ете зошто ти не си по бројките како 

мама. Поточно си, ама на некој друг, психо начин. Одлично ти оди множење со 

два. 

-Кој за што учел, Јана. А, баш сакав да ти кажам што треба ти да учиш.Токму тоа! 

Да множиш со два! Запамти - множењето со два е привилегија! Наместо да 

тагуваш, почни да се чувствуваш привилегирано, во тоа е финтата! Многу нешта 

ќе добиваш дупло. Туку слушај, ајде да се видиме утре. 

 Мојот одговор беше во директна врска со нашата долгогодишна семејна шема, 

која ѝ беше одлично позната: 

- Знаеш како беше кај нас најчесто - ако едниот може да дојде, другиот секако не 

може.  Е, тоа веќе ќе си биде закон. Ќе доаѓам, или само со мама, или само со 



тато. Уф! Ај, добро. Ќе дојдам деновиве! Инаку, сакав и да ти побарам некоја 

книга. Ќе се видиме! 

 По разговорот, долго време размислував за сѐ што ми кажа мојата кума Ана. 

Потоа се мислев дали да одам на роденден кај Тара, едно девојче од маало. 

Отидов, можеби и од инат, за да ме нема кога татко ми ќе отиде. Таму некако дури 

и успеав да ја заборавам нашата најнова семејна приказна, а и да заборавам дека 

Владимир Ристевски од таа вечер нема да биде на местото кое му беше дом. 

Нама да биде зад вратата на која со големи букви пишува – Ристевски. Чудно, но 

за разлика од претходната ноќ, можев и полесно да заспијам, без многу да 

размислувам што ќе се случува со нас во иднинина. 

 Она што ни се чини претешко, наместо да нѐ тресне, некогаш само нѐ допира. 
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