
Пораки 

 Нормално дека не е културно да се прислушуваат туѓи телефонски разговори. И, 

нормално дека вие сте културни... ама претпоставувам и малку љубопитни. Еве, 

затоа ви дозволувам да го „слушнете“ терапевтскиот телефонски разговор помеѓу 

две најдобри другарки. Едната, веќе дојдена, а другата само што не заминала на 

одмор. Оваа вторава, сака малку да глуми педагог, психолог, или нешто слично. 

Што марки се мобилните? Ааа, тоа може да се сфати ко реклама. Не кажувам! 

  -Aло, Ања! 

-Еееј Јана! 

Знаеш, и ние две утре одиме на одмор. Мајка ми и јас! 

-Сакаш да ти кажам дека ќе ми недостасуваш? ОК, еве ти кажувам: Јана ќе ми 

недостасуваш, ќе се шекнам без тебе! Добро е? 

-Оооо, некој е нешто као духовит! 

-Оооо, и замисли тој некој не си ти! 

 -Е, ако де. Арна? 

- Аааа! Ти?  

- Па нормално! Топ! Сега беше татко ми... да се поздравиме и да ми даде некоја 

паричка... Ми  кажа дека се расипала прскалката што лани му ја донесов од 

Грција. 

-И?  

-Му реков да ја поправи додека да се вратиме. Знаеш, стално нешто глуми 

мајстор, а нема врска. 

 -Стварно не си нормална. И? 

-Моите ме укапираа и се смееја, а  и јас, се згазив од смеење.  

-Ете де, такви сте вие! Тројцата! 

-Па да! Такви сме! Совршено несовршени! Стварно, кога јас се смеам, добивам 

некаква сила и верувам дека животот е супер, затоа што сум така скроена, пола 

на мајка ми,  пола на татко ми! 

-Ммммм. 



 -И... знаеш... секое чудо, за три дена!  

– Ех... И така е, ама и не е така. 

- Ај да скратам. Потребни се не три, потребни се и повеќе од триесет... од...  

-Мнооогу денови и мнооогу ноќи, Јанаааа, ти тоа најдобро го знаеш. 

 -Да! Ама сепак, се оздравува! Ете, јас тоа најдобро го знам. Tие се разведуваат 

меѓу себе, а не од нас. Не од децата!   

-Аааа. 

-Слушај! Добрите родители може и да не се маж и жена. Да не се во брак! Моите 

се такви. 

-Ммммм. 

-Сѐ што знам, и сѐ што сум, е затоа што се такви какви што се, а што има врска 

што не живеат заедно? 

-Аха. А ти си као супер! Само уште да научиш толку многу да не збориш. 

-Ааа, не! Супер и што ме научија за сè да зборам и во секое време да си бидам 

свој адвокат!  

-Еј, дај олабави. Знам  што сакаш да ми кажеш. Ти ги капирам пораките! Стварно и 

адвокат не ти е рамен - рече Ања и се изнасмеа, а јас веќе знаев дека ќе почне 

полека да оздравува. Добро е, нема толку да ја мислам додека не сум тука... 

 Да, децата можат брзо да оздрават! Навистина, јас најдобро знам затоа што тоа 

го доживеав и го преживеав - децата можат брзо да оздрават, оособено ако имаат 

добри родители! А, родителството е ЗАСЕКОГАШ! Тоа сакам сите да го знаат, а 

како ќерка на математичарка, ќе запишам и со формула:  

Сопруг + Сопруга = Додека трае бракот 

Мама + Тато = ЗАСЕКОГАШ 
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