
 

 

   

  

Разводот, во моето и во семејството на мојата најдобра другарка, е темата за која 

ќе пишувам. Да, знам дека не е нешто посебно атрактивна, ама решив да се 

решам. И решив да се изразувам најмногу што можам литературно, што можеби 

ќе ми биде потешко од тешката тема.  

 Од некаде мора да се почне и некој мора да почне да ги раскажува детските 

приказни. Па, ајде!  

 Значи, се презивам Ристевска, како и половина држава, а се викам Јана, еве веќе 

16 и нешто плус години. Живеам со мајка ми во зграда број 21, една итересна 

деветкатница со два влеза, во која имам многу познати ликови. Мислам на цело 

едно множество луѓе, дел од  огромна  унија, наречена маало.  

 И кога сум кај татко ми, во Тафталиџе, знам да си поминам суперски - на 

располагање ми е цела поприлично долга улица, од 7 месеци до некои 

пензионерски години. Нашата бела коцкаста куќа, има долгнавест правоаголен 

двор. Во тоа натрупано правоаголниче врие од најразлични предмети. Мене ми се 

најважни лeжалката, прскалките и Живче. Живче не е предмет, туку е куче, кое 

слободно шета низ дворот кој со севкупниот изглед тотално ја збудалува баба ми. 

Таа неуморно го советува нејзиниот син, а мој татко, како да го уреди 

правоаголничето. Слично, како што маjка ми сака мојата соба да биде по мој вкус, 

ама и да не биде. 

 Моите се родители за 5+ и да, таа и тој се разведени. Затоа имам две маала. 

Пред да се разведат личеа на оние  ликови од сериите што ги гледа баба ми и 

што многу често ја растажуваат, па морам да ја освестувам  дека  екранот не е 

живот. Упс, да се разбереме! Помислив на баба ми  - мајка на мајка ми. Бабата, 

борец за убаво уреден двор, јасно ви е веќе, e мајка на татко ми. 

 Се надевам се снајдовте со моите две баби и сo моево раскажување. Во нашето 

семејство, нештата само на прв поглед се збунувачки. Кога подобро ќе нѐ 

запознаете, ќе сфатите дека воопшто не сме комплицирани. Сепак, ако ме 

прашате какви се моите супер родители, тоа за мене ќе  биде комплицирано 

прашање и покрај оној 5+. 

 Какви се?  

Од некаде мора да се почне 

 



 И двајцата  со секого знаат пријателски да се однесуваат. Секој би ви рекол дека 

се навистина ОК. Но, за да ги поврзам со темата за која пишувам, јас би ви 

кажала... кога живееја заедно, често заличуваа на непријатели. Или поточно, 

личеа на две големи деца што се караат во секоја игра. Беа како боксери, во 

боксерски ринг од зборови. Постојано едниот од нив сакаше да го надзборува и да 

го победи оној другиот. Зошто тогаш ќе паднев во несвест кога ми кажаа дека 

конечно ќе се разведат? 

 Ех, да ми беше тогаш овој памет и да знаев дека разводот е крај ама и почеток, 

сигурно немаше толку да се извадам од памет. Е, да ми беше овој памет... Ќе им 

речев: - Добро. Оваа одлука, ти, Александра Ристевска и ти, Владимир 

Ристевски, требаше многу порано да ја донесете, во интерес на вашето 

малолетно дете, односно во мој интерес. 

 Да ми беше овој памет, ќе си речев: - Ах, Јано, Јано. Па ти ова го знаеше. Па ти 

се плашеше дека ова ќе се случи. Конечно се случи. Крај на приказната. Крај на 

стравот. Бркај си работа... 

 Но, кога подобро ќе размислам, со колку памет и да располaгав, јас ќе се 

однесував сосема исто. Сосема исто! Моите чувства го сопнуваа мојот мозок, ете 

затоа! 

 Тоа е причината поради која ептен ја разбирам Ања. Знам како е тотално да си 

даун. Нејзината приказна, некако се спои со мојата, заради две различни лета со 

иста тага. Лето Јана и лето Ања. Првото претешко за мене, второво претешко за 

неа.  

 Сега, во ова нејзиново, се прашувам како е најпаметно, за на децата да им биде 

најлесно, родителите да соопштат една таква непаметна одлука. Да! Во тој миг ни 

едно дете, од било кое семејство, не може да ја оправда таквата одлука на 

неговите возрасни.  

 Колку ли само моите се расправале за  да се договорат како да ми кажат дека ќе 

се разведат? Математичарка и адвокат! Мајка ми го убедувала татко ми дека таа 

ја знае вистинската формула, татко ми ја убедувал дека неговиот збор е закон. 

Секогаш така правеа. Секогаш, од кога знам за себе и за нашето дуо-трио! А, јас? 

Кога ми кажаа? Ха, па не ни помислував да им дозволам. Така било тоа – ајде 

повелете, разведете се! Не можев  слатко и мирно да заспијам една летна вечер, 

а утредента одеднаш да се разбудам како дете на разведените Александра и 

Владимир. Современите!  
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