
Дружба без солзи 

 

 Со солзи, или без нив, тоа, или ова лето, дружбата е ептен важна. Затоа, побарав 

помош од другар ми Данко и другар ми Пецко Кецко. Направивме необичен 

подвиг. Ја убедивме Ања да излезе. Имаше уште нешто необично – конечно пред 

нив кажа дека нејзините се разведуваат. Изјавата имаше и втор дел  - ни рече  

дека ќе оди на одмор со татко ѝ. 

-Не ми се верува! Што е ова со одмориве? Некаква шема? - почнав да им 

објаснувам за тоа како дуплите одмори се хит, а на Данко толку му требаше: 

 -Не знам дали е на арно, ама, слушајте! Во јуни нели бев со татко ми на море, а 

во август со мајка ми и тетка ми ќе одам во Холандија. Да не се спремаат да ми 

кажат дека ќе се разведат? 

-Ај не се занесувај, мајка ти не може да земе одмор во јуни, а тогаш е најевтино -

му реков, насмеана од уво до уво, зошто тој Данко има такво влијание на мене, ко 

да ме скокотка, веднаш штом ме погледне. 

-Оооо, ме тешиш дека татко ми наоѓа домаќински, евтини варијанти... 

-Да, те тешам, ама не можам да те утешам дека си нешто посебно паметен. 

-Не сум, да бев ќе се дружев со паметни девојчиња, не со вас. Да не е Пецко, 

немаше ни да дојдам! Така, брат? 

-Мммм – промумла нешто Пецко, штедејќи зборови, како и секогаш. 

-Ееее да, ама ние барем сме од вистински современи семејства, а ти само се 

надеваш, или измислуваш дека ќе бидеш.Твоите не се разведени! – ме изненади 

Ања, со нејзиниот коментар, следејќи го стилот на Данко. 

-Ах, како тргнале работиве, може и ќе бидам, ама дури и од посовремено - не се 

предаваше тој.- Моите, ако се разведат,  знам што може да им текне. Мајка ми ќе 

си отиде кај тетка ми во Влае, а ние двајцата со брат ми ќе си останеме тука, во 

наше маало, сo татко ми. Кај мрда тој  од зградана. 

-Ееее. Тогаш, во право си. Тоа ќе биде помодерна варијанта! Признавам! Дури и 

ќе бидете прв таков случај! Аница Ситулација од седми, ќе има што да трачари. 

Инаку, стварно на некои родители не знаеш што може да им текне!  Ги има 

секакви! – продолжив, а Данко одеднаш смени фаца и праша:  

-Го знаете Бобо, оној што тренираме заедно фудбал?   



-Да! Сто години! Знам дека нема татко - реков јас. 

-Има, еј баш за тоа сакав да ви кажам. Има, секое дете има татко... ама... мајка му 

стално го убедува дека татко му е пропалитет и не го сака. Не дошол да го види, 

не го зел за викенд, пиел, не му купил ... бла, бла... Прееска му збореше пред 

мене, дека татко му сигурно пак  лаже дека ќе го земе и го тераше да му каже дека 

тренинзите не се бесплатни. Не знаев кај да гледам. Еј, ама  и да е вистина? Како 

му е на Бобо!?  

-Оф! Која е таа  мајка која сака нејзиното дете така да се чувствува? Не е страшно 

да не ти успее бракот, страшно е кога си забеган родител. Ма може стварно да е 

типот некој никаков – тежок коцкар, пијаница, мрднат! Што мора детето да го 

вадиш од памет?  Да сум јас мајка, ќе нашминкам, или ќе му објаснам дека татко 

му е нешто болен и затоа е таков каков што е, затоа така прави, не зошто не го 

сака... или ... не е важно, ќe смислам нешто за да не го повредам.  

-И јас! И јас да сум татко - конечно се јави Пецко Кецко и ми се придружи во мојата 

теорија според која ако вистината ги повредува децата, треба да се каже друга 

вистина. 

-Гррррр. Бјак од такви мајки, или татковци! Што убаво си се смеевме, кај ни текна 

оваа тема? - рече Ања. - Ај да ја смениме. 

-Добро, ама да не се смеете, кога ќе дознаете оти токму за таа тема ќе напишам  

книга.  

-Ооооо! Демек многу си паметна, па ај ќе си пишуваш, па ај после лектира за деца, 

па ај не сакаат да читаат, епа ќе ги натераме, казниме, малтретираме ... продолжи 

Данко да си реди и да се смее. -Драги гледачи, ова е нашата револуционерна 

писателка Јана, другарка му на Данко од Ново Лисиче, се извинувам, Неа Лисиче! 

 Ете, таков е нашиот откачен Данко, не може да остане сериозен подолго од 5 

минути! Ако имате некој таков во близина, блазе си ви. 
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