
Културна установа Блесок

   

2010

Румена Бужаровска
ОСМИЦА



Copyright © Румена Бужаровска и Блесок, 2010.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран на кој било 
начин без претходна писмена согласност на издавачот.

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
821.163.3-32

БУЖАРОВСКА, Румена
    Осмица : раскази / Румена Бужаровска. – Скопје : Блесок, 2010. –  146 
стр. ; 17 см. (eдиција Урбан флуид; кн. 11)

Белешка за авторката: стр. 141. 

ISBN 978-9989-59-332-1 
COBISS.MK-ID 84595466



Румена Бужаровска

ОСМИЦА

• раскази •

Културна установа БЛЕСОК
Скопје, 2010



Содржина

Бранови   7
Осмица   24
Не плачи, тато   51
Проблемот на Тина  60
Не сакам да јадам  78
Шницла   91
Прибор за гости  101
Смртта на наставничката Станка  122

Белешка за авторката  141



7

Б

 Ут ро то ко га за ми нав ме, па ме там де ка мај ка ми ме раз-
бу ди мно гу ра но. Не са кав да ста нам, па ма ма врз пи жа-
ми те ми го об ле че пор то ка ло во то пал то, ми ста ви чо ра пи 
и тол ку се ма че ше да ми ги нав ре чиз ми те, што мал ку ми 
го свит ка ста па ло то. По тоа ме кре на во ра це и ме од ве де 
кон влез на та вра та, ка де што сто е ше еден кру пен чич ко 
во де бе ло пал то и црна рол ка. „О ди ме“, му ре че мај ка ми 
и тој ги кре на два та го ле ми ку фе ра пот п ре ни на ѕи дот во 
ход ни кот и тргна по мај ка ми кон глав на та пор та. Са кав да 
пра шам ка де оди ме и да ли мај ка ми ми ги зе ла ме че то и 
днев ни кот, но ни ка ко не мо жев да ја от во рам ус та та, ни ту 
пак мо жев да ги од ле пам треп ки те на ле во то око.
 Над вор бе ше тем но и сту де но. Чув с т ву вав де ка ед на та 
но га ви ца ми е кре на та и де ка воз ду хот ка ко млаз сту де на 
во да ми се пи ка во пи жа ми те и ми ги кос т ре ши влак нен ца-
та на но зе те. Мај ка ми ми шеп ка ше неш то во уво, но збо-
ро ви те ѝ ис па ру ваа во воз ду хот и не раз б рав ниш то дру го 
ос вен „шшш“. На пар кин гот чич ко то ѝ ја от во ри на мај ка 
ми зад на та вра та од го ле ми от црн ав то мо бил кој не бе ше 
еден од на ши те, и ние вле гов ме од за ди. Ко же ни те се диш-
та беа сту де ни. Мај ка ми ме пок ри со неј зи но то пал то и 
ми ја ста ви гла ва та кај неа во скут. Ав то мо би лот се зат ре се 
ко га чич ко то вле зе и ја зат во ри вра та та; по тоа го слуш нав 
бр м че ње то на мо то рот, и на крај осе тив де ка поч нав ме 
да се дви жи ме. Низ за маг ле ни те стак ла свет ла та на гра-
дот ми ну ваа врз ме не и по ле ка ми се прет во раа во млеч ни 
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а дам ки ме ѓу треп ки те. Не мо жев уба во да ѝ го ви дам ли-

це то на мај ка ми би деј ќи гле да ше низ про зо ре цот без да 
ја из б ри ше вла га та од не го. По тоа со по ка за ле цот се оби-
де да нац р та ед но жен с ко око, но не са кај ќи го раз мач ка 
на дес ни от агол. Го из б ри ша со длан ка та и до не го нац р та 
две пла ни ни со сон це по ме ѓу нив. По ле ка ав то мо би лот се 
за топ ли и сон це то и пла ни ни те поч наа да те чат по стак-
ло то од про зо ре цот. Одед наш ми ста на ме ко и топ лич ко 
и од но во цврсто зас пав. Па ме там ка ко по не кое вре ме се 
под раз бу див и ви дов де ка мај ка ми ми ги соб лек ла пи жа-
ми те и ме об лек ла во ка фе а ви те со мот с ки пан та лон чи ња 
и жол то то џем пер че. Над вор свет ло то бе ше ви о ле то во и ја 
ви дов ме се чи на та ка ко ос тар срп, заг ла ве на во аго лот од 
про зо ре цот. Оде ше по нас и ги пре тек ну ва ше бан де ри те и 
го ли те дрвја. По тоа пак сум зас па ла.

 Чич ко то со цр ни от ав то мо бил ги из ва ди два та ку фе ра 
од ба гаж ни кот и ги ос та ви пред ка фу ле то во кое јас и мај-
ка ми сед нав ме да по ја ду ва ме. Слуш нав ка ко лу ѓе то око лу 
нас збо ру ва ат грчки и го ви дов мо ре то, па се пот се тив на 
ле та та ко га со мај ка ми и тат ко ми до а ѓав ме ту ка на од мор. 
Но, ова мес то ми бе ше не поз на то. Ко га сед нав ме, мај ка 
ми ми ка жа де ка сме во Гр ци ја, во не кое ма ло грат че, но 
не ми ка жа кое, и ми ре че де ка ту ка сме дош ле на од мор. 
По тоа ме не ми на ра ча тост и сок од пор то кал, а таа са мо 
пи е ше ка фе и ис пу ши че ти ри ци га ри до де ка ја дев. 
 „Зош то оди ме се га на од мор?“, ја пра шав мај ка ми. 
Зна ев де ка ќе се воз не ми ри уш те по ве ќе ако ја пра шам 
уш те вед наш за тат ко ми, па ре шив да по че кам мал ку. 
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 „За тоа што во Скоп је е мно гу лад но и за тоа што та му 
има мно гу гуж ви“, ми од го во ри мај ка ми наб р зи на, низ ча-
дот кој ѝ из ле гу ва ше од ус та та и ноз д ри те.
 „Как ви гуж ви?“, ја пра шав. 
 „Так ви. Гуж ви“, ми ре че, ја из га си ци га ра та и си ја от-
во ри та ба ке ра та за да из ва ди но ва. Нок ти те не ѝ беа та-
ка уба ви ка ко обич но. На не кои мес та ѝ беа пот к р ше ни и 
злат ни от лак им бе ше из лу пен. 
 „А та то ќе дој де?“, ја пра шав мал ку по дис п ла ше но. Зна-
ев де ка не ма да са ка да ја пра шу вам ко га ќе дој де та то.
 „Ќе дој де“, от сеч но ми од го во ри. 
 „А ко га?“, ја пра шав уш те по тив ко и пос ра меж ли во.
 „Нај ве ро јат но на ред на та не де ла“, ми ре че таа и го из-
ва ди мо бил ни от те ле фон. Се ко гаш го ва де ше и се преп ра-
ва ше де ка има не как ви по ра ки за чи та ње или пи шу ва ње 
ко га не са ка ше ве ќе да раз го ва ра со ме не. По тоа поч на да 
пи шу ва по ра ка. 
 „Ко му му пи шу ваш?“, ја пра шав.
 „Ф ро се, сто па ти сум ти рек ла де ка тоа е мо ја при ват на 
ра бо та и не е кул тур но да ме пра шу ваш.“
 „А ка де оди ме?“, про дол жив со пра ша ња та. Ја ис пив и 
пос лед на та гол т ка сок од ча ша та. 
 „На ед но уба во ос т ров че ка де што ќе мо жеш да си 
плив каш во мо ре то и да си ужив каш“, ми ре че мај ка ми и 
се оби де да ми се нас мев не. Со ра ка та во ко ја ја др же ше 
ци га ра та ме по га ли по гла ва та и ос та ви лен ти од чад да 
леб дат око лу ме не.
 „На кое ос т ров че?“ 
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а  Мај ка ми воз див на. „Ф ро си на, мно гу пра шу ваш. Ај 

мал ку ос та ви ме и ме не да се од мо рам? Ти спи е ше по пат, 
а јас сум мртва умор на.“
 „А тоа што ќе про пуш там оваа не де ла два тес та и што 
не ма да одам на учи лиш те?“
 Мај ка ми пак воз див на со нет р пе ние и про дол жи да 
тип ка неш то на те ле фо нот. По ма ла па у за ми ре че „Не се 
се ки рај. Ти са мо ужив кај си.“
 „Ми се пие уш те сок“, ре ков, гле дај ќи во праз на та ча-
ша.
 Мај ка ми ста на и ос та ви же лез ни па ри на ма са та. „Не 
мо же се га. Ќе ни тргне бро дот. Ај де, об ле ку вај се“.
 „А ма са кам уш те сок.“
 „Ќе ти ку пам по пат. Ај де брзо, ако го про пуш ти ме бро-
дот теш ко нас“, ре че мај ка ми и ги фа ти ку фе ри те за рач-
ки те. Јас се фа тив за неј зи но то пал то но таа ме из б р ка по-
нас т ра на за тоа што мо ра ше и два та ку фе ра да ги тр ка ла 
по се бе. Ли це то ѝ поц р ве не и поч на да ди ше со от во ре на 
ус та. Одев ме уш те пет ми ну ти ду ри стиг нав ме до на ши от 
брод и та му еден чич ко прит р ча да ѝ по мог не на мај ка ми 
да ги вне се ку фе ри те внат ре. 

 „А ко вни ма ваш, си гур но ќе ви диш дел фи ни“, ми ре че 
мај ка ми ко га тр г нав ме. Се за ле пив до тр ка лез ни от про-
зо рец. Бе ше вал кан и из г ре бан и мо рав на вис ти на да се 
тру дам да ви дам слу чај но да не про пуш там не кој дел фин 
ка ко ско ка ме ѓу бра но ви те. За вре ме на це ли от пат гле дав 
низ про зо ре цот и се на де вав де ка ќе имам сре ќа да ви дам 
ба рем еден. Мо же би и ви дов, но не сум си гур на да ли тоа 
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беа дел фи ни во да ле чи на та или пак са мо бе ли бран чи ња. 
Ја по тег нав мај ка ми за ра ка та да ви ди, но таа спи е ше со 
от во ре на ус та, гла ва та пот п ре на на зад ни от дел од се диш-
те то.
 Го ис ко рис тив мо мен тот да ѝ бу рич нам во таш на та и да 
ѝ ги про ве рам по ра ки те од те ле фо нот, да ви дам да не слу-
чај но ѝ пи шал та то. Ко га та то пи шу ва ше по ра ки, се ко гаш 
до а ѓаа од не поз на ти бро е ви. 

Ve mislam.bakni ja frosina
бе ше пос лед на та по ра ка ис п ра те на тоа ут ро во де вет ча-
сот. Неш то ми се стоп ли во ду ша та, па за да ужи вам во чув-
с т во то вед наш го вра тив те ле фо нот на мај ка ми во чан та та 
и се пот п рев на се диш те то. Си ги зат во рив очи те и си мис-
лев на тат ко ми. 
 Тат ко ми си за ми на од до ма ре чи си еден ме сец пред 
нас и ре че де ка оди на пат. Ко га го ви дов пос ле ден пат бе-
ше чуч нат пред влез на та вра та за да се поз д ра ви со ме не. 
Не бе ше из б ри чен и ми го из г ре ба ли це то, но тоа се ко гаш 
ми се до па ѓа ше. Јас му го за ле пив об ра зот до очи ла та и му 
ги из вал кав. „Ле ле та то ама сил но ме гуш на, ќе ме за ду-
шиш“, се сме е ше тој и ги из ва ди очи ла та за да си ги из б ри-
ше, но не ма ше со што. Се фа ти за вра тов р с ка та, па пог лед-
на кон сво е то са ко, и на крај ми ја фа ти блу за та со ле ва та 
ра ка, а со дес на та ми ги ста ви очи ла та пред ус та и ми ре че 
„хух ни“. Го пра шав ко га ќе се вра ти, а тој ми ре че „наб р зо“. 
„За ед на не де ла?“ – го пра шав пов тор но. Тој не ми од го во-
ри, ту ку са мо ме бак на, па прет пос та вив де ка тоа зна чи да. 
 Мај ка ми се има ше зат во ре но во спал на та со ба. Ве ро-
јат но пла че ше, би деј ќи од внат ре бу че ше ра ди о то. Се кој-
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а пат ко га ќе се ска раа со тат ко ми вле гу ва ше во спал на та со-

ба, ја трес ну ва ше вра та та, ја зак лу чу ва ше два па ти и по тоа 
глас но го пуш та ше ра ди о то. Не ко гаш тат ко ми тро па ше на 
неј зи на та вра та и ви ка ше „Ме ри, от во ри, Ме ри“ а по тоа 
„Ме ри, не пра ви сце ни и от во ри ја вра та та“ и на крај „Ме-
ри, от во ри ја вра та та или ќе ја скршам!“ Ед наш на вис ти на 
ја скрши. По тоа мај ка ми поч на да ја от во ра вра та та ко га 
тат ко ми ќе поч не ше да чу ка по неа. Низ зву ци те на ра-
ди о то слу шав при ду ше но ви ка ње, нај м но гу од мај ка ми. 
Ко га тат ко ми бе ше лут, збо ру ва ше низ за би и со ни зок тон. 
Са мо на не кои збо ро ви им об р ну ва ше по ве ќе вни ма ние: 
скршам, прес та ни, ви диш, не мо же. Мај ка ми нај м но гу ви-
ка ше „зош то“.
 Мај ка ми и тат ко ми за чес ти ја со ка ра ни ци те не кол ку 
ме се ци пред да за ми не ме, ко га тат ко ми поч наа мно гу да 
го да ва ат на те ле ви зи ја. Прво го сме ни ја од мес то то ди рек-
тор, а по тоа поч на чес то да го има на вес ти. Ко га збо ру ваа 
за не го на вес ти те, ме не не ми доз во лу ваа да го гле дам и 
ме бр каа во дет с ка. Кол ку и да го при тис кав уво то на вра-
та та, не мо жев да го слуш нам доб ро те ле ви зо рот, ни ту пак 
да ги раз бе рам лу ѓе то што ги чи таа вес ти те за да сфа там 
што збо ру ва ат за тат ко ми. Раз б рав де ка нај ве ро јат но не 
е доб ро, би деј ќи ни кој ниш то не збо ру ва ше пред ме не. 
Еден ден мај ка ми и тат ко ми беа из ле зе ни и јас го вк лу-
чив те ле ви зо рот за да ги гле дам вес ти те. Та му ка жу ваа за 
не го и за не как ви смет ки во бан ка, а по тоа ни ги по ка жу-
ваа ав то мо би ли те, ку ќа та, ре но ви ра на та ку ќа на ба ба ми, 
и ста нот ка де што жи ве ев ме пред не кол ку го ди ни. Го по-
ка жу ваа и тат ко ми ка ко се ди зад ед но би ро и раз го ва ра 
со еден друг чич ко кој по ра но ни до а ѓа ше на гос ти, а на 
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кра јот ја по ка жаа и мај ка ми ка ко вле гу ва во про дав ни ца 
во тр гов с ки от цен тар. Мај ка ми из г ле да ше мно гу уба во, но 
ко га ѝ се приб ли жи же на та со мик ро фо нот, ма ма се на лу ти 
и се тргна.
 То гаш поч на и те ле фо нот по чес то да ѕво ни. По не ко гаш 
и мај ка ми и тат ко ми беа до ма, но не ја кре ваа слу шал ка-
та. Не кол ку па ти мај ка ми од го во ри на те ле фо нот и поч-
на да му ви ка на тој што се ја вил, а се слу чу ва ше са мо да 
спуш ти слу шал ка и да го вик не тат ко ми во спал на за да 
се ка ра ат. Ед наш јас ја кре нав слу шал ка та, иа ко ми бе ше 
заб ра не то. Бев са ма до ма, а те ле фо нот ѕво не ше по ве ќе од 
де сет па ти. Тат ко ми ми ку пи мо би лен за на тој да ми се ја-
ву ва ат, та ка што не ма ше пот ре ба да од го ва рам на до маш-
ни от – но мно гу ме ин те ре си ра ше кој ѕво ни тол ку мно гу 
и за тоа се ја вив. Од дру га та ст ра на на те ле фо нот слуш нав 
ра пав жен с ки глас, ско ро ка ко ше пот. „Тој тат ко ти е ара ми-
ја, тоа да знајш. Ара ми ја!“ и ми спуш ти слу шал ка. Не зна ев 
точ но што е тоа ара ми ја, но прет пос та вив де ка е неш то ло-
шо и за тоа не са кав да ги пра шам ма ма или та то што зна чи 
тој збор. По пет на е сет ми ну ти те ле фо нот пак заѕ во ни. Не 
са кав да се ја вам, но бев мно гу љу бо пит на и пов тор но ја 
кре нав слу шал ка та. 
 „А ло?“ ре ков, на де вај ќи се де ка мо же би е ба ба ми. Ба-
ба ми мо жев да ја пра шам што е тоа ара ми ја.
 Прво слу шав са мо шуш ка ње и ди ше ње. „А ло?“ ре ков 
пак. 
 „Мај ка ти е рос пи ја, а ти си ко пи ле ра си па но“, пов тор-
но ми ре че еден дла бок, за рип нат глас и ми ја спуш ти слу-
шал ка та. 
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а  Зна ев де ка ко пи ле е лош збор, но пов тор но не зна ев 

што зна чи. Си лег нав во фо тел ја та во днев на та и мал ку си 
поп ла кав. По тоа дој де на ша та слу гин ка да нап ра ви ру чек 
па ре шив да ја пра шам неа.
 „Го ца, што е тоа ара ми ја?“
 Го ца под зас та на во мо мен тот ко га се че ше ед но кр ва во 
пар че ме со. Со врвот на длан ка та во ко јаш то го др же ше 
но жот тргна за мис лен пра мен ко са од че ло то. Та ка пра ве-
ше се ко гаш ко га се мис ле ше што да од го во ри. „Тоа зна чи 
кра дец“, нај пос ле ми от к ри. „К ра дец?“ за чу де но пов то рив 
јас. „Да, кра дец“ ре че таа и про дол жи да го се че ме со то.
 „А што зна чи ‘рос пи ја’ и ‘ко пи ле’?“, ја пра шав, иа ко 
прет пос та ву вав де ка ќе ме ис ка ра или не ма да ми од го во-
ри. 
 Го ца прес та на да го се че ме со то, но про дол жи да гле да 
во не го и не ја кре на гла ва та. „Тоа се мно гу ло ши збо ро ви. 
Од ка де си ги слуш на ла?“
 „Од учи лиш те. Те мо лам, ка жи ми Го ца, не ма ни ко му 
да ка жам де ка ти си ми ка жа ла“, ја мо лев јас. 
 „Тоа не се збо ро ви за де ца“ ми ре че Го ца и го вк лу чи 
те ле ви зор че то во куј на та за да не мо жам ве ќе да ја пра шу-
вам. 
 Се пак не кои од де ца та ги упот ре бу ваа тие збо ро ви, 
по себ но маш ки те. Ни ко ла, на при мер, чес то се бр ка ше 
со Дар ко низ учил ни ца та, и то гаш го ви ка ше „ко пиљ“, што 
прет пос та ву вав де ка е кра тен ка од „ко пи ле“, кој мо ра да 
бе ше не кој бе зоб ра зен збор. Ис то та ка ед наш нас луш нав 
две нас тав нич ки ка ко збо ру ва ат, и ед на та ѝ ре че на дру га-
та де ка „Ма ја е теш ка рос пи ја“, а по тоа со га де ње ја зав р те 
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гла ва та и пог лед на на до лу. То гаш ме ви де ме не и поц р ве-
ни. Та ка знам де ка и тој збор е мно гу лош. 
 Ме не во учи лиш те ни кој не ми ре че „ко пиљ“ или „ко-
пи ле“, ни ту пак ми ре че де ка мај ка ми е „рос пи ја“. Но от ка-
ко поч наа тат ко ми да го да ва ат на те ле ви зи ја, за бе ле жав 
де ка де ца та поч наа да си шеп ка ат зад мој грб. Един с т ве но 
Бил ја на ос та на да се дру жи со ме не за вре ме на го ле ми-
те од мо ри. Не кол ку де на пред да за ми не тат ко ми, јас и 
Бил ја на са кав ме да се под ру жи ме со дру ги те де вој чи ња 
од на ше то од де ле ние. Ми ле на има ше нов те ле фон и им 
го по ка жу ва ше на дру гар ки те. Ко га јас и Бил ја на се приб-
ли жив ме, Ми ле на го скри те ле фо нот. Си те за мол чеа и ме 
пог лед наа. Ми ле на ми ре че „Бил ја на мо же да го ви ди, а ти 
не“. Крис ти на, нај доб ра та дру гар ка на Ми ле на, ја пог лед на 
Бил ја на и ѝ ре че „Ти се дру жиш со де те на крад ци.“ 
 „К ра дач ка, кра дач ка“, тив ко ре коа не кол ку де вој чи ња. 
Из бе гав во учил ни ца та и че кав да заврши го ле ми от од мор. 
Бил ја на не се вра ти по ме не, иа ко се на де вав де ка ќе дој-
де. Не са мо што не дој де, ту ку прес та на со се ма да се дру-
жи со ме не, па за тоа за вре ме на го ле ми те од мо ри прес та-
нав да из ле гу вам над вор. На мес то да из ле гу вам, си се дев 
во учил ни ца та и си ги раз г ле ду вав тет рат ки те. 
 Два де на пред да за ми не ме со мај ка ми, до де ка тат ко 
ми бе ше на пат, не кој го скрши про зо ре цот од мо ја та со ба 
до де ка спи ев. Се преп ла шив и поч нав да пис кам. За тоа и 
не ми бе ше мно гу кри во ко га мај ка ми ме од не се во Гр ци-
ја. Са мо бев таж на би деј ќи не зна ев ко га ќе дој де тат ко ми. 

 Иа ко на по че то кот мај ка ми не са ка ше да ми го ка же 
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про чи тав на би ле тот за бро дот. Ко га стиг нав ме на ос т ров-
че то мај ка ми клек на и ме пог лед на ди рек т но во очи. Ми 
ре че де ка ко га ќе се вра ти ме во Скоп је, не ма да сме ам да 
ка жу вам ка де сум би ла. Ќе тре ба да ла жам де ка сум би ла 
на се ло кај ба ба ми. Ким нав со гла ва та.
 На ос т ров че то се смес тив ме во еден хо тел блис ку до 
прис та ниш те то. Ни да доа со ба на нај гор ни от кат, од ка де 
што од лич но се гле да ше мо ре то, бра но ви те, ед но ос т ров-
че мал ку по да ле ку од на ше то, и бро до ви те што прис тиг ну-
ваа се кој ден. Сон це то за о ѓа ше зад хо те лот, па та ка прик-
ве чер ос т ров че то сп ро ти на ша та со ба ста ну ва ше ро зо во, 
ви о ле то во, а по тоа мод ро и на крај ве ќе не се гле да ше. Со 
мај ка ми се ко ја ве чер се дев ме на те ра са та и по го ду вав ме 
как ва ќе би де след на та бо ја. Се кој ден иг рав ме кар ти. До 
на ши от хо тел има ше ма леч ка пе соч на пла жа, но не бе ше 
до вол но топ ло за да се ба ња ме, па за тоа по не ко гаш, на-
мес то на те ра са та, си се дев ме на пла жа та и си иг рав ме. 
Тоа не ми пре че ше за тоа што внат ре во хо те лот има ше и 
два ба зе на. Во ед ни от ба зен, кој ш то бе ше по мал, си пли-
вав и си иг рав јас, а мај ка ми на ут ро си пли ва ше во го ле ми-
от ба зен. Гле дав ме те ле ви зи ја, одев ме на по ја док, ру чек 
или ве че ра, се ше тав ме по пла жа та или чи тав ме кни ги што 
мај ка ми ги бе ше до не ла од Скоп је. Таа ку пу ва ше и не как-
ви спи са ни ја со уба ви же ни и по тоа за ед но ги раз г ле ду вав-
ме, иа ко беа на грчки и не раз би рав ме што пи шу ва. 
 Тоа беа уба ви те ра бо ти од на ше то ос т ров че. Но има-
ше и ло ши ра бо ти. На при мер, ма ма на ве чер по не ко гаш 
си пла че ше во пер ни ца та ко га мис ле ше де ка не ма да ја 
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слуш нам. Не ко гаш си пла чев и јас, за да не ме слуш не таа, 
би деј ќи прес та на да ме те ши ко га пла чев, ту ку са мо поч на 
мно гу да се воз не ми ру ва. Не кол ку па ти ми уд ри шла ка ни-
ца, и тоа сè по ра ди та то. От ка ко ми ја уд ри шла ка ни ца та 
ми об јас ни де ка не тре ба тол ку мно гу да пра шу вам ко га 
ќе дој де та то би деј ќи та то има ра бо та и таа не знае ко га ќе 
дој де. „А ма ќе дој де нас ко ро!“ ми ре че. Шла ка ни ца та на 
об ра зот ми же же ше, но ми бе ше уба во за тоа што ме бо ле-
ше ис то тол ку мно гу кол ку што ми не дос та су ва ше та то. Ми 
не дос та су ва ше и ме че то со кое спи ев, а мај ка ми за бо ра-
ви ла да ми го спа ку ва, ми не дос та су ваа и ја де ња та на Го-
ца. Се кој ден ми ста ну ва ше сè поз до дев но и поз до дев но. 
Вто ри от пат ко га мај ка ми ми уд ри шла ка ни ца бе ше за тоа 
што ми ре че де ка „ѝ се ка чу вам на гла ва“ и де ка „м но гу 
кен кам“. Ми ре че де ка не ма по ве ќе што да се пра ви и де ка 
„си ту а ци ја та е так ва как ва што е“ и да не „из во дам“ мно гу. 
Тре ти от пат ко га ми уд ри шла ка ни ца бе ше ко га за бе ле жа 
де ка ѝ ги чи там по ра ки те во те ле фо нот. Та то пра ќа ше по-
ра ки, а ма ма не ми ка жу ва ше, ни ту пак пра ве ше та ка ка ко 
што ќе по ра ча ше та то.

Neznam.pak ima problemi.bakni mi ja frose.
 Мај ка ми ја до би по ра ка та, ја про чи та, ја стег на ус та та, 
го ос та ви те ле фо нот на ма са и оти де во то а лет. Че кав да се 
зак лу чи, да пуш ти во да да те че во ла ва бо то, па ду ри по тоа 
да го фа там те ле фо нот. Брзо ја от во рив пос лед на та по ра ка 
да ви дам да ли е од та то. По тоа поч нав да ги чи там и дру-
ги те по ра ки. Мно гу од нив беа од не поз на ти бро е ви, ка ко 
што сти гаа и по ра ки те од та то.

Mi nedostasuvas. Gradov e pust bez tebe.
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а  Има ше и ед на вак ва, но во неа ме не ма ше ме не и по-

чув с т ву вав ка ко неш то ме боц на во гра ди те. За тоа поч нав 
да ба рам по дру ги те по ра ки со не поз на ти бро е ви и та му 
ме има ше на дру го мес то:

Ke   se javam denovive.kazi i na frosince deka tato ja saka.
 Ми се нап ра ви грут ка во гр ло то од што поч на да ми се 
пла че. Ма ма ни ко гаш не ми ка жа де ка тат ко ме са ка, ни-
ту пак ми ка жа де ка имам бак неж од не го. Ми се ма те ше 
пред очи од сол зи те, но про дол жив да чи там пред мај ка 
ми да вле зе.
Koga ke se vidime? Ne mozam veke da izdrzam bez tebe. Mi 

trebas.
 Во тој миг мај ка ми из ле зе од то а ле тот и ме фа ти со 
те ле фо нот во ра ка. Мо жев да ја из ла жам де ка сум са ка ла 
да си по иг рам не ко ја иг ра, но тол ку се ис п ла шив ко га ја 
ви дов, што се шт рек нав и го фрлив на зем ја. На мај ка ми 
ѝ се ра ши ри ја ноз д ри те од лу ти на. Ѝ се нап ра ви и онаа 
брчка ме ѓу ве ѓи те што ѝ се по ја ву ва са мо ко га е мно гу бес-
на. Клек на, го кре на те ле фо нот и ви де де ка сум ја про чи та-
ла пос лед на та по ра ка. То гаш ми уд ри две шла ка ни ци и ми 
ре че, „Ка ко не ти е срам! Ка ко не ти е срам!“
 От то гаш не се ос ме лив да ѝ ги чи там на ма ма по ра ки те, 
но и она ка наб р зо по тоа дој де та то.

 Ко га та то до шол, јас сум спи е ла. Ко га ста нав, го нај дов 
на те ра са та. Се деа со мај ка ми на лет ни те стол чи ња, пи е ја 
ка фе, пу шеа и не раз го ва раа. Тат ко ми си иг ра ше со ку ти-
ја та ци га ри на ма са та, а мај ка ми но се ше тем ни очи ла. Се 
стрчав кон не го. „Си не!“ вик на тој и сил но ме гуш на. 
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 „Не сум син, јас сум ќер ка“, му ре ков со бе беш ки глас 
и си го пик нав ли це то во не го ви от врат. Ми ри са ше на пар-
фем и не боц ка ше. 
 „Знам бе та то де ка не си ми син, та ка са мо се ви ка“, ми 
об јас ни тој иг ри во и по тоа поч на да ме бак ну ва по об ра зи-
те. Мај ка ми гле да ше кон мо ре то и не се сме е ше. Ми бе ше 
жал што таа не са ка да се гуш ка и ра ду ва со нас. Мо же би 
се ра ду ва ла са бај ле то, ко га го ви де ла, си по мис лив.
 По тоа си те вле гов ме внат ре, а јас на тат ко ми му ги по-
ка жав иг ри те што ги иг рав ме со ма ма, цр те жи те што ги 
нац р тав и две те кни ги што ги про чи тав. Тат ко ми ре че де ка 
сум би ла мно гу ум на и ме по га ли по гла ва та. За бе ле жав 
де ка не ка ко се зде бе лил во ли це то и де ка под очи те му се 
по ја ви ле ме ки ке сич ки. Ко са та му бе ше ста на ла со се ма си-
ва. За тоа вре ме мај ка ми це ло вре ме се де ше во неј зи на та 
со ба. Ре че де ка ја бо ли гла ва, па јас и тат ко ми се про ше-
тав ме по ма леч ка та пла жа до хо те лот и си раз го ва рав ме. 
До де ка се дев ме на пе со кот, тат ко ми ми да де ал ка нап ра-
ве на од мно гу ма ли стак ле ни си ни ок ца. Ми ре че де ка таа 
ал ка ќе ме шти ти од нес ре ќа и де ка ми ја до нел од Тур ци ја. 
Ре че де ка овие ме се ци ќе мо рал мно гу да па ту ва, а по тоа 
ќе се дел до ма со ме не. Го пра шав уш те кол ку јас и мај ка 
ми ќе би де ме на од мор. „Уш те мал ку, та то“, ми ре че тој. Го 
пра шав и ко га ќе си оди, а тој ми ре че са мо де ка ќе по се ди 
ту ка со ме не. Са кав да го пра шам уш те мно гу ра бо ти, но тој 
наб р зи на пред ло жи да се нат п ре ва ру ва ме кој ќе со бе ре 
по ве ќе школ ки и вик на „е ден, два, три“ и двај ца та се рас т-
р чав ме по пла жа та.
 Тат ко ми бе ше дој ден со го лем бел ав то мо бил. Ре че 
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дов ме на дру га та ст ра на на ос т ро вот, за да ја де ме во не-
кој рес то ран ка де што има ло доб ра ри ба. По пат ви дов ме 
мес та за кои јас и мај ка ми не зна ев ме, но таа пос то ја но 
мол че ше и не ре а ги ра ше ко га ќе ѝ по ка жев неш то со прст 
и ќе ѝ ре чев „ви ди, ви ди“. Са мо ми ре че да ја ос та вам би-
деј ќи ја бо ле ла гла ва та. Из ле гов ме од ав то мо би лот и јас 
тргнав нап ред, пред мај ка ми и тат ко ми. 
 „Те мо лам не мој да пра виш сце ни“, ѝ ре че тив ко тат ко 
ми на мај ка ми, за да не слуш нам јас.
 „Не пра вам сце ни, ме бо ли гла ва та“, глас но му воз в ра-
ти мај ка ми. Тат ко ми се сп ре ма ше уш те неш то да ре че, 
ама јас се пик нав ме ѓу нив и ги фа тив двај ца та за ра ка. Ра-
ка та на мај ка ми бе ше мли та ва, сту де на и ис по те на. По тоа 
сед нав ме во еден рес то ран со го ле ма те ра са св р те на кон 
мо ре то. Пред нас има ше ма ла пла жич ка со сит ни кам чи ња 
во раз лич ни бои, а на те ра са та тр чаа не кол ку ку чен ца кои 
тат ко ми ми заб ра ни да ги га лам от ка ко си ги из мив ра це те. 
 Мај ка ми се де ше со ск р с те ни ра це и гле да ше во мо-
ре то. Ко га ги тргна очи ла та за сон це, има ше ке сич ки под 
очи те слич ни на тие што ги има ше тат ко ми. Кел не рот прво 
до не се са ла та во го лем сад и си те вед наш се за фа тив ме со 
ја де ње. Мај ка ми џва ка ше по ле ка. По тоа се зав р те на кај 
тат ко ми:
 „И? До ко га ва ка?“ за бе ле жав де ка ноз д ри те ѝ беа ра-
ши ре ни и ѝ тре пе реа. 
 Тат ко ми ја пог лед на пре ку ра бот од очи ла та. По тоа ја 
доџ ва ка са ла та та и си ја из б ри ша ус та та би деј ќи му бе ше 
из мас те на. 
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 „Ме ри, ај де те мо лам“, ѝ ре че тој и поп ре ку ја погледна.
 „Што, ‘те мо лам’. Ка жи ми до ко га ќе сме ту ка за тоа што 
не мо жам ве ќе да из д р жам. И на Фро си на ѝ е до сад но“, 
ре че мај ка ми.
 „Не ми е до сад но“, ре шив да се вме шам за да не го 
нав ре дам тат ко ми. Ми бе ше жал што мај ка ми го на па ѓа.
 „Ф ро си на, ај де те мо лам не се ме шај“, ми ре че мај ка 
ми, през ри во ме пог лед на и ис пуш ти кра ток здив на не го-
ду ва ње од но сот. 
 Во тој мо мент дој де кел не рот и до не се два ог ром ни 
цр ве ни ра ка. Пред ме не ста ви ед на чи ни ја со мно гу ма-
леч ки пр же ни рип чи ња, как ви што са кав. 
 „Ме ри, би са кал да ве че ра ме ка ко нор мал но се меј с т во 
ве чер ва, а по тоа ако са каш на са мо ќе раз го ва ра ме“, сми-
ре но ѝ ре че тат ко ми на мај ка ми и со клеш ти те што му ги 
до не се кел не рот му ја скрши ед на та ра ка на ра кот.
 „Не мо жеш да се преп ра ваш де ка сме нор мал но се меј-
с т во, би деј ќи не сме“, ре че мај ка ми до де ка со неј зи ни те 
клеш ти го кр ше ше ра кот на мно гу мес та. Бра да та поч на да 
ѝ тре пе ри и ус та та ѝ се згрчи. „Ед нос тав но не сме“, пов-
то ри таа, овој пат со рас т ре пе рен глас. „Ние ве ќе одам на 
не жи ве е ме ка ко нор мал но се меј с т во“. Гла сот на мај ка 
ми ста ну ва ше сè по рас т ре пе рен и пог ла сен. Ед на де вој ка 
од дру га та ма са се на пи гол т ка ви но и поч на да гле да во 
нас. Очи те ни се срет наа. Мај ка ми ја спуш ти клеш та та во 
чи ни ја та и таа глас но троп на. Тат ко ми про дол жу ва ше да 
мол чи, мир но да си го крши ра кот и да ја де од ме со то под 
луш па та. 
 „Ве ќе цел ме сец жи ве е ме ту ка ка ко под ки ри ја. Не мо-
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а жам ве ќе да из д р жам. Мис лиш уба во ми е?“, ре че мај ка 

ми и се оби де да за па ли ци га ра, но прстот не кол ку па ти ѝ 
се лиз на од за пал ка та. Ко га ја за па ли ци га ра та, ја фрли за-
пал ка та на ма са та. 
 Се га и мом че то што се де ше со де вој ка та се сврте на-
кај нас и ја пог лед на мај ка ми. Но таа про дол жу ва ше: „По 
це ли де но ви се ди ме ту ка ка ко ут ки, и јас уш те тре ба да 
об јас ну вам што се слу чу ва и да од го ва рам ка де си. Што да 
пра вам?“
 Тат ко ми мол че ше, ја де ше, и гле да ше на кај мо ре то. Об-
ра зи те мал ку му се зац р ве ни ја. 
 „Што ќу тиш?“ му вик на мај ка ми на тат ко ми. Ја фа тив 
ма ма за ра ка за да ја по га лам, мис леј ќи де ка мо же би мал-
ку ќе ја сми рам, но таа лу то ја тргна ра ка та и по сег на кон 
пе пел ни кот.
 „Ме ри, те мо лам, од не су вај се прис тој но. Ка ко прво, не 
е во ред пред де те то.“
 „Пред де те то“, пов то ри мај ка ми со рас т ре пе рен глас и 
пов ле че од ци га ра та. „Пред де те то, а? Е па не мој да мис-
лиш де ка де те то не сфа ќа. Сфа ќа, и те ка ко сфа ќа. Фро си на 
сè знае, сè раз би ра, не мој да ја пот це ну ваш!“
 Би деј ќи збо ру ваа за ме не, се оби дов пак да ја сми рам 
мај ка ми. Ста нав од стол че то и ја гуш нав око лу вра тот, но 
мај ка ми не се мр да ше. Имав чув с т во ка ко да гуш кам не-
кој ви сок и сту ден спо ме ник. „Доб ро Фро си на, доб ро“, ми 
ре че мај ка ми и од мав на со ра ка та, да вај ќи ми знак да сед-
нам. „Уш те ли ќе ќу тиш?“ му ре че таа на тат ко ми, овој пат 
со мал ку пос ми рен тон.
 „Што да ти ка жам?“, ѝ од в ра ти тој, гле дај ќи ја и кре вај-
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ќи ги ра ме ни ци те. 
 „Ка жи ми што мис ле ше! Што мис ле ше, де ка се то тоа 
та ка ќе по ми не?“
 На тат ко ми овој пат и че ло то му се зац р ве ни. Зе де пар-
че крас та ви ца, го ста ви во ус та, го из џ ва ка, го гол т на, и са-
ка ше неш то да ка же ко га јас ре ков „Го то ва сум“, и ја под-
бут нав чи ни ја та со рип чи ња та. 
 „Ф ро се, си не, ај ако си го то ва оди мал ку по иг рај си на 
пла жа та, доб ро зла то?“ ми ре че тат ко ми. Ми бе ше дра го 
што та то ми ре че да ста нам за тоа што ми ста ну ва ше мно гу 
теш ко во гра ди те. Ста нав и се оби дов пак да ја гуш нам мај-
ка ми. Овој пат таа са мо мал ку ми се нак ло ни со гла ва та, но 
не го сврте ли це то кон ме не. „Ај де Фро се, оди“, ми ре че. 
По тоа оти дов и го гуш нав тат ко ми, па го по га лив по об ра-
зот. Тој не кол ку па ти ме бак на и по тоа ми го штип на но сот. 
  Се сим нав по ма ли те ска лич ки до мор с ки от брег. Ко га 
му се приб ли жив на мо ре то, прес та нав јас но да ги слу шам 
гла со ви те што до а ѓаа од рес то ра нот, по себ но гла со ви те на 
мај ка ми и тат ко ми. На мес то тоа се слу ша ше ка ко бран-
чи ња та се ру шат врз бре гот и ка ко бе ли те ме ур чи ња пу-
ка ат, а ко га бран чи ња та се пов ле ку ваа се слу ша ше шуш те-
ње то на ма ли те кам чи ња кои се тр ка лаа на до лу, вра ќај ќи 
се кон во да та што бе га ше од нив. Пов ре ме но ќе слуш нев 
тро па ње од ви љуш ка врз чи ни ја, или пак ла е ње на не кое 
од ку чен ца та на те ра са та. Еден га леб кру же ше во мо јот ви-
док руг и по тоа одед наш сле та и зас та на блис ку до ме не. 
Ме пог лед на и поч на да че ко ри кон ме не. Са мо што му се 
нас мев нав, тој лет на пов тор но кон мо ре то, и ду ри то гаш 
за бе ле жав де ка не бо то ста на ло ро зо во.


