
Има такви наставнички 

  

 ... Осамна нашето прво утро без татко ми, но тој сепак дојде, за да ме однесе на 

тренинг. Додека се возевме, секако дека не му одговарав на обидите за разговор. 

Затоа пак, постојано си зборував во себе:-Се разведуваат. Се разведуваат. Се 

разведуваат... 

 За среќа, случајно пред базенот, како и многупати дотогаш, ја сретнав мојата 

наставничка од прво до петто. Таа го носеше  нејзиниот  внук на пливање: 

-Еј, Јана, како си? 

 Јас знам дека сите кога ќе те видат прашуваат – како си. Ама, исто така знам и 

дека на некои луѓе навистина им е важно тоа што го прашуваат. Затоа ѝ 

одговорив искрено: 

-Не можам да кажам многу добро, а ни случајно одлично. 

-Што се случило, Јана? Што ти е? 

-Моите се разведуваат, ете тоа ми е. 

-Оооо....Тоа е дефинитивно, или? 

-Подефинитивно, здравје. 

-Ах, деца, деца... како за себе си промрморе наставничката, ги стави рацете на 

моите рамења, ме погледна продорно и некако загрижено, а потоа едноставно 

рече: 

-Јана, сигурно ти е многу тешко. 

 Ете, затоа јас толку ја сакам. Секогаш ѝ беше важно нашето знаење, ама 

најважно - како се чувствуваме. А, го погоди и моментот. Едвај  дочекав некому да 

му кажам, за да можам и самата да слушнам како ми е: 

-Да, многу ми е тешко. Претешко. Се обидувам да се навикнам. Збунета сум. Само 

што ќе ја потиснам тагата, ете ја пак. 

-Толку брзо навистина е невозможно да се навикнеш, ама како што времето ќе 

одминува, ти и твоите родители полека ќе учите како да функционирате на нов 

начин. 

-Како ли ќе учиме да бидеме некое друго семејство? 



-Ти брзо учиш. Брзо се снаоѓаш.  

-Да, ама нема да биде лесно. 

-Па, најголемите лекции, оние најтешките, сепак се заслужни за нешто особено 

корисно. Ги прават децата поумни. Позрели. Тие се како предизвици кои кога ќе ги 

надминете, се чувствувате посигурни во себе и посилни... И, да знаеш дека тагата 

што ја чувствуваш, нема да трае вечно. Ќе мине, потребно е време, но ќе мине и 

ти повторно ќе бидеш истата Јана - полека ми објаснуваше наставничката, а потоа 

ми го кажа она најважното, што многу, мнооогу ми помогна: - Пишувај! Тебе тоа 

навистина ќе ти значи. Пишувањето има лечебна моќ. Пишувај дневник! 

-Што би правела јас без вас? - реков, воздивнувајќи. 

-Не планирам да се пензионирам. Продолжуваме да се гледаме. Знаеш кај сум. 

-Ќе доаѓам. Ќе ви помагам околу малечките. 

-О, однапред ти благодарам. И да знаеш дека ќе ми биде потребна помош... 

 Ете, таква е мојата наставничка. Ти помага да растеш, а ти дозволува ти нејзе да 

ѝ требаш, а не таа тебе.  

 За среќа „случајно“ на овој свет постојат многу такви наставнички.  
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