
Кога моите ми кажаа за разводот… 

 

 ...и двајцата беа поприлично вкочанети и ептен збунети. Не знам дали да 

напишам и скржави – еден сладолед да понудеа. Насетував дека нешто важно 

сакаат да ми кажат. Да, признавам, не знаев дека ќе ми биде толку тажно тоа 

нивно важно, ама... не можеш сѐ да знаеш. Особено не, во современо семејство 

како моето. 

Одевме и молчевме, молчевме и одевме. Чекав кој ќе почне прв. Бев наострена 

зашто ме извлекоа од којзнае кое продолжение на мојата слатка маалска дружба. 

-Сине,  -почна татко ми, а почнав и јас. 

-Мислиш,  ќерко. 

-Молам? 

-Мислиш  ќерко? 

-Што? 

-Ќерко, не сине. 

-Зошто? Што?  

-Ништо тато, продолжи. Значи, сине...  

 Морав привремено да го одложам пукањето. Секогаш кога татко ми е неснаодлив,  

јас го спасувам. Постапувам исто и кога мајка ми е во слична позиција. Јас нив им 

давам тотална рамноправност, а тие меѓу себе секогаш се трудеа едниот да биде 

порамноправен. 

-Па, да... Сине...Ммм...Ааа... 

  Се однесуваше смотано, ко другар ми Пецко Кецко на час. Наместо како демек 

глава на семејството тој прв да почне и да води главен збор, се намести мајка ми 

да му „помогне“: 

-Знаеш што мила, ние... 

 Веднаш ја прекинав:  



-Мила е нашата рипка, јас сум Јана. Ќерќо, Јана! Мила, Јана! Ј - а - н - а! Ти 

текнува? Па нели ти си ѝ  кажала  на кума  Ана дека ќе се викам Јана, а не 

Бојана? 

-Јас...јас,  сакав... Бојана – се залета тато со прекини и веднаш доби одговор: 

-Бојана е мајка ти! 

-Еј, кочете! Доста со таa приказна. Ме собравте од сред маало, заборавивте? 

-Добро, слушај ме. Ние сакаме со тебе сериозно да разговараме - конечно течно 

проговори татко ми. 

-А кога ви барам нови ролерки,тоа не се разговара! Вашето сериозно е во огромни 

количини  различно од моето. 

-Јана! Ти знаеш дека јас и тато многу често се караме. 

-Уф! Знам! Гледам, а и слушам, скоро секој ден. 

-Да. Не се сложуваме како порано. 

-Вие некогаш сте се сложувале? Мамо?! Не е возможно? Како изгледаше вашето 

сложување? 

-Сме ти раскажувале дека сме заедно од средно… Кога бевме дечко и девојка, 

ние многу се сакавме. Не можевме еден без друг. 

-И, што бидна? 

-Посакавме да имаме дете и... 

-И? 

-Ти си нашето најголемо богатство. Ти си за целото наше семејство бескрајна 

љубов - продолжи мама, а продолжив и јас: 

-За кое семејство? Твоето, или на тато?  

-Ти си дел од двете семејства. Мислам на двете семејства, кои сe  едно! Твое 

семејство. 

-И? Уште ќе збориме, или ќе се движиме? 

-Сакаме да знаеш дека навистина си најубавото нешто во мојот и во животот на 

мама. Најсаканото суштество за твоите баби и дедовци, омилената внука на тво... 



-Нормално дека знам - го прекинав тато, кој штотуку повторно се вклучи, па се 

заборави од набројување.- Сте ме удавиле со кажување и покажување... 

-Да! Сакаме да ти кажеме дека така и ќе остане. 

-Па, нема проблем, јас не планирам да се преселам на Марс! 

-Ти не, но јас планирам. 

 По оваа изјава, татко ми беше погледнат како навистина да е Марсовец, со оној 

нејзин поглед – ,,имаш ли ти ум?“ , па тој пак  почна да пелтечи: 

-Ова.....ммм...де-ка...о-ва, не на Марс..ама... 

-Тато мисли дека би можел да се пресели кај баба Бојана и дедо Никола. 

Всушност, тој брза и почна да ти објаснува од крајот. 

 Ете, таа повторно ги доби своите 5 минути, за да ми  објасни, ама јас ја гледав 

упорно скоро и без да трепнам, па сѐ повеќе ја збунував. Одеднаш и нејзе ѝ беше 

тешко да почне од почетокот, а не од крајот. Претпоставувам дека зборовите што 

тогаш успеа да ми ги каже сигурно ѝ ги ставила во глава нашата, поточно мојата 

кума Ана. Премногу беа психо за некој кој цел живот работи со бројки, како мајка 

ми. Сигурно по којзнае кој пат интервенирала нивната заедничка другарка исто 

така од средно. Таа не сe занимва со формули и закони, туку со вистински деца, 

затоа што е психолог. 

  - Татко ти и јас ... знаеш сине... ќерко...Јана, ние често се караме, викаме и многу 

сме нервозни... Знаеме дека тоа не е добро за тебе... дека секое дете треба да 

расте во смирена... во хармонична, здрава семејна средина. Ние сме одговорни  

за твоето детство... Нас ни е навистина премногу важно... нас ни е најважно, да 

бидеме добри родители... Некои луѓе цел живот се во брак, па не се. Некои ќе се 

разведат, па пак не се. Не успеваат... Ние сакаме да растеш без да те 

вознемируваме, да бидеме родители какви што навистина заслужуваш. Од тоа 

ништо не ни е поважно во животот! 

-Одлично! Решивте да се поправите! – извикав иронично, но веќе имав силно 

претчувство дека нешто ептен не е во ред. 

-Јаничка! Ние се обидувавме да се поправиме, да се промениме. И мама, и јас. 

Стопати се обидувавме, ама, не успеваме. Станува сѐ повеќе комплицирано. Но, 

не се работи само за нас. Се работи за тебе. Не е фер да растеш во таква 

атмосфера... 



   Комплицирано? Атмосвера? Фер? Не можев веќе да им дозволам да продолжат 

на тој начин да зборуваат со мене. Морав нешто да направам и да ги сопрам. 

Нормално, кратко и јасно го прашав татко ми дали се обидува да ми каже дека 

веќе не ја сака мајка ми... 

 Тоа беше за Холивуд!  
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