
 И секако, тие наставнички, од своите паралелки прават втори семејства. Мојата 

Ивче, ми е другарка уште од прво, и затоа ми е моја, од моето второ семејство! За 

еден наш заеднички ден, во дневникот што тоа лето почнав да го пишувам, имам 

напишано неколку километри текст, затоа што... Не се објаснува тоа со неколку 

зборови, ќе морам да ви раскажам, многу е важно.  

 ...Додека едно утро бев кај Ива, некој ѝ се јави на телефон. Таа брзо заврши со 

разговорот и почна да плаче. Ја прашав што ѝ е, но не ми одговори веднаш. Ги 

бришеше солзите и ги голташе новите кои забрзано надоаѓаа, а јас размислував 

што ја вознемирило толку многу. Не ни помислив дека едно дете може да биде на 

тој начин расплакано од сопствените  родители: 

-Ја изневерив мајка ми - конечно проговори. 

-Што трескаш, Ива? 

-Ми се лути затоа што јас и брат ми сакаме да одиме на одмор со тато. 

-Зошто? - прашав, како што би прашале едно две милијарди луѓе. 

-Веројатно затоа што тој лани не сакаше да потпише да одиме со неа. 

-Зошто да потпише? 

-Таква е постапката кога децата патуваат преку граница, a живеат со едниот 

родител. 

-И? 

-Ти кажав. Тој не сакаше да потпише. Ѝ рече дека не знае да одбере добро место  

и ... ете, тоа е тоа - моите во секунда наоѓаат илјада причини за кавга. 

 

-Ама, нели се разведени? За што се караат? 

-За нас! За мене и брат ми. Секој мисли дека знае што е подобро за нас... a плус, 

мама не сака да одиме кај тато, а тој не ѝ дава редовно пари... поточно ѝ дава 

само со некаква наредба, мислам од суд... Секогаш се караат заради нас. 

 Се караат против вас, само што сакав да ѝ речам, но за среќа закочив. Не сакав 

уште толку да ја потонам. Не сакав да ја удавам. 

-Еј, Ива, ајде да одиме... -помислив  да ја викнам кај мене, но таа ме прекина: 



-Знам дека и двајцата ме сакаат, ама нека ми дозволат и јас да ги сакам 

двајцата... Не сакам да ме убедуваат кој е во право, а кој е лош! Не можам да 

одберам! И не сакам да бидам поштар  – „кажи ѝ на твојата неразбрана мајка“, 

или – „објасни му на твојот вообразен татко“! Не можам! Не сакам! 

 Ја прегрнав.Само да знаете како се гушнавме јас и Ива тој ден. Силно и од срце, 

како две деца кои предвреме пораснале и станале паметни, попаметни од многу 

возрасни, кои никогаш не успеале да пораснат. Моето лице беше мокро од 

нејзините солзи: 

-Не плачи  Ива, те молам не плачи. Знам колку ти е тешко, ама... и јас...  па знаеш 

дека и јас сум голема плачка, малку ми треба... 

-Исти се како оние на Пецко - ме прекина, но и ме зачуди: 

-Кој Пецко? 

-Наш! Пецко Кецко! Тој и брат му... ама чекај, ти не знаеш... 

-Добро де, ако не е тајна кажи ми. Јас не ни помислував дека неговите се 

разведени. 

-Не, не! Не се разведени, само се во постојана војна. Подобро да беа... ама, не. 

Навистина веќе и не знам што е подобро! Разведени, или не! И не знам дали е 

тајна, но ... Во секој случај тажна приказна, што да ти кажам. Неговите не само 

што се караат, туку толку многу ги караат Пецко и брат му... и толку многу... 

-Ама ајде, Ива. Ти мислиш дека мене не ме караат? Ако тоа не го прават 

родителите се плашат дека нема да бидат добри родители. 

-Не, не знаеш. А и моите... И моите... 

 Постоеше опасност таа повторно силно да се расплаче, па морав да побрзам: 

-Ива, одиме кај мене! Имам добар филм, ќе си правиме кино утро. Еј, Ивче, 

згрешив. Нема веќе ни у од утро. Ќе правиме... ќе правиме кино пладне. Сакаш? 

 

 ...Да, гледавме некаков филм, а знам и дека Ива веќе не си прави толку филмови 

со нејзините. Или, поточно, не им дозволува нив да ѝ прават и сигурно веќе не се 

расплакува од прва. Инаку, таа сега е во Америка, ама како што ми кажува и ден 

денес тие двајцата го убедуваат светов кој е виновен, лош, себичен, а кој е добар, 

предобар, најдобар. Грозна приказна, која уште тогаш ме натера да размислувам 

дека нашата и не е толку лоша.  



 Ние децата мора да разбереме - Некои возрасни се непораснати деца!   
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