
Приказната за Јана и зрната грашак 

 

  Да, моите такви какви што се, се сепак супер варијанта.  Супер сум си и јас, 

веројатно затоа што одамна почнав да се навикнувам да множам со два, онака 

како што ме учеше мојата кума Ана. Наместо несреќно, укапирав дека е далеку 

подобро да учам да се чувствувам ПРИВИЛЕГИРАНО! Со множење заврши и 

нашата семејна приказна на иста адреса. Така почнавме да си правиме наша нова 

семејна приказна, на различни адреси. 

  ... Тој ден мајка ми си дојде од работа, а по кусо време влезе и татко ми да земе 

некои работи, ама веројатно и сакајќи да провери дали сум ОК.  Памтам дека им 

се обесив на врат, прво нејзе, па потоа нему. Бев некако расположена за гушкање, 

прашања, одговори, разговор, па дури и договор: 

-Ќе одиме ли оваа година на одмор? 

-Може! - рече мама, но нормално, ако таа мислеше дека може, тато – не мислеше: 

-Оди со мајка ти, јас имам некои обврски со проектот за... 

 Заборавив како му се викаше тој важен проект за...  ама и јас имав еден проект: 

-Нели на крајот од август секоја година одиме на одмор? Чекате август да 

заврши? 

-Јас би сакала одмор на море - рече мама, но нормално, ако таа спомна море, 

тато сакаше езеро: 

-Јас би одел оваа година некој викенд во Охрид и тоа во септември.  

 По куса пауза, мама се обиде да пронајде решение: 

-Би било добро да се договориме, дали сакаш ... со мене на море, па со тато во 

Охрид, или, претпоставувам дека и тато ќе се сложи ... па ете ... и оваа година 

некаде ... заедно да отидеме, да смислиме некоја варијанта, ако така ти е 

полесно... Па кога ќе се вратиме... 

 Мајка ми зборуваше полека и го премеруваше секое зборче, грижејќи се за мене, 

а јас мислев на множењето кое ми го кажа мојата кума, па  брзо ѝ одговорив: 

-Не мора заедно! Еден одмор е помалку од два. Ваква понуда досега не сум 

добила. Можам да прифатам два одмора, иако признавам дека ќе ми биде малку 

чудно, но водата и сонцето... Мммм! Плажата ќе си го направи своето! 



-Одлично! - рече тато и внимателно продолжи. Одете вие на море, а јас ... јас ќе ги 

однесам сите моите работи ... кај  дедо и баба. Морам сѐ да преселам, вака... Така 

... ќе биде ... полесно! 

 Морам да ви признаам дека се сепнав. Добро беше што овојпат  моите чувства не 

беа толку силни, за повторно да му ставаат сопки на мојот мозок. 

 Наеднаш ми текна на нашата семејна приказна со грашакот. Кога мајка ми ме 

караше затоа што правам попис на зрната во чинијата наместо да јадам, татко ми 

секогаш шепотеше и ме тешеше: „Не го сакам и јас. Затоа брзам, што побрзо да го 

изедам и да го снема пред мене. Го напаѓам со лажицата. Обиди се и ти“! 

 Секогаш кога нешто ме мачи, го правам истото - решавам да го решам! Си 

помислувам на грашакот - грозен, а корисен! 

-Однеси ги! Пресели си конечно сѐ! - реков луто и гласно, ама важно реков. 

 Побрзав, за да не се премислам, кога веќе немаше шанси, а ни смисла, нив да ги 

премислам. А потоа? 

 Нема да ве лажам. Потоа продолжив да тагувам. Со денови тагував. Со месеци 

тагував... Таа тага, мора да се оттагува... Таа тага ќе треба и Ања да ја оттагува....  

 Ама јас сум сега суперски, а и таа ќе биде.  
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