
Родители и родители 

 

   За разлика од него, на Пецко Кецко тешко му се случуваат насмевки, сериозен е 

ко да ги решава најтешките проблеми во државава! Личи на исплашено стутулено 

детенце, иако е висок ко кошаркар. Вкочанет и успорен, со срамежлив темносин 

поглед, кој неверојатно брзо бега. Не знам дали е подгрбавен од огромната 

висина, или од онаа тежина што стално му тежи. И, штодека неговите останаа 

заедно? Не мораше да се справува со разделби и поделби, ама стварно тешко 

него... Ете! И кога нема да се разведат, возрасните може да ти го направат 

животот пекол. 

А, кога ќе се разведат?  

Помислувам на Ива, ама и на Ања, Алан, Бобо... па и на пола човечето со кафени 

очиња од автобус... на Јана Ристевска... Размислувам и најголем предизвик ми е 

во некои од овие приказни да сфатам една единствена работа! Најважна и 

најтешка за децата! Како може некој да се пазари со љубовта? Со љубовта меѓу 

децата и родителите!? Секој од нас ги сака двајцата родители! Зошто да одбере 

еден од нив? 

 Ако мажот и жената не можат да играат фер - плеј, нека се разведат. Тоа е 

можеби најдоброто решение.  

 Проблем е кога не разбираат дека засекогаш остануваат родители. Некогаш 

водат војна во која нè убедуваат дека едниот од нив ни е вишок во животот. Па 

секое дете е пола мама, пола тато, од времето кога тие се сакале! Ако веќе не се 

сакаат, тоа не значи дека треба да ја избрише едната половина и да биде пола 

мама, а пола - ништо. Или обратно, пола тато, а пола – нула. За да не ги лути 

двајцата, можеби најдобро ќе биде да ги избрише двете половини. Што ќе биде 

тогаш тоа дете? Човече со едно големо празно ништо во себе? 

  Ете, зошто треба да се направи училиште за родители. Таму многу возрасни би 

повторувале по стопати, додека да научат да не ставаат товар на грбот на 

нивните деца. Товар: 

-Не може да одиш со татко ти! 

-Не е во право мајка ти. 

-Не давам пари! 

-Или си со мене, или си против мене... 



 Непаметни едни големи! Ах, колку се нервирам што нема училиште за родители. 

Каква е оваа држава што не ги спасува малите од големите?  

 Сѐ повеќе ми станува јасно дека среќното растење е привилегија на децата кои 

имаат добри родители. Добри, како мајка ми и татко ми. Иако постојано ме 

советуваат и дури претеруваат, ако понекогаш ме караат, а кога ќе забегам дури и 

ме казнуваат, ако... Навистина, тие двајцата беа причина за моето најтешко Јана 

лето, но јас им простив што не можеа да останат заедно. Тоа го направија не само 

заради себе, туку и заради мене. Сакаа да ме заштитат од нивните 

недоразбирања и од нивниот секојдневен бокс од зборови. Нешто што кај Ива 

бесконечно продолжи и после разводот, а кај Пецко Кецко и ден денес се случува, 

ама за жал и како вистински бокс... 

 Не се сите родители исти.  

Не се сите родители,  родители како моите, тоа одлично го знам, ама нормално не 

сум толку отидена да им кажам.  
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