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Идејата за името на оваа едиција го даде Лина Исаковска, 
кога имаше 5 години, во август 2011 г. Името БУШАВКО 
многу пред тоа почнала да го користи ДЕТСКАТА 
АМБАСАДА  МЕЃАШИ, и тоа име е нивна заштитена марка. 
Овде ѝ се заблагодаруваме на љубезноста на Детската 
амбасада Меѓаши, што ни дозволи да го користиме името 
БУШАВКО за нашата едиција.
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КАПАКОТ НА АМБИСОТ И СМРТТА СО ДАВЕЊЕ

 Мразам три нешта: шахти со буквата „А“, цига-
ри и кога одиме на пливање од училиште. Сите се 
поврзани со смртта. И смртта ја мразам, но нема 
поента во тоа – и така не може многу да се стори 
кога е таа во прашање.
 „Не вели ‚мразам‘, Елен“, ми вели татко ми че-
сто. „Тоа е многу силен збор. Чувај го за вистинските 
пригоди!“ Но мислам дека го користам во вистин-
ската пригода бидејќи навистина мразам некои ра-
боти.
 Ќе почнам со шахтите со буквата „А“. „А“ значи 
„амбис“ и, ако застанеш на шахта со буквата „А“, те 
очекува несреќа. Цело време демнат несреќи или, 
не дај Боже, нешто полошо.
 На улиците во мојот град владее епидемија од 
шахти со буквата „А“. Затоа, постојано морам да 
внимавам. 
 Сепак, за среќа, ако некој те удри трипати по 
грбот, поминува проклетството на шахтата со бук-
вата „А“! Има и шахти со буквата „Љ“, но тие значат 
„љубов“ и добро е да застанеш на една таква шахта. 
Така се полни складот со резерви љубов и тогаш 
многу луѓе ќе те сакаат во животот. Ако помислиш 
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на некоја посебна личност, тогаш таа личност ќе се 
вљуби во тебе. Нема да ви кажам на кого обично 
мислам јас. Тој е од моето одделение. 
 Нормално е да се мразат цигари. Мислам дека 
сите во моето училиште ги мразат. Но јас мислам 
дека мразам цигари повеќе од другите бидејќи мис-
лам многу на нив. Мајка ми пушела само еднаш,  и 
тоа кога била млада. Татко ми пуши понекогаш кога 
оди на забави. Не ми е јасно како може да биде 
толкав будала. Од цигарите може да се умре.
 Се сеќавате ли што беше третото нешто што го 
мразев? Да – кога одиме на пливање со училиште-
то. Почнаа да нè оценуваат. Јас, Ана Х. и Филип сме 
најлоши во одделението. Заедно со Мајсторот и со 
Сребрената Риба сега собираме предмети од дно-
то. Можеби ќе умрам на базенот заедно со Ана Х. 
и со Филип. Можеби нема да успеам да испливам 
на површината пред сосем да ми снема здив. На-
водно имам доста тесни бели дробови. Кога нашата 
учителка по фискултура ќе види како ние тројца се-
диме на дното во хлорираната вода, можеби нема 
да сака да ни даде оценки. И така ќе се среди рабо-
тата!
 Секој втор вторник одиме на пливање. Многу е 
важно тој ден да не застанеш на шахта со „А“.
 Веројатно ви е јасно зошто.
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СЕДМИЦА БЕЗ ПЛИВАЊЕ

 За среќа, дојде есенскиот распуст и губевме 
еден ден пливање. Тоа неделно утро седев дома во 
кујната и бев многу среќна. На масата гореше свеќа 
од стеарин, која ја запалив за мајка ми да сфати 
дека ноември е убав месец. На мајка ми не ѝ е лес-
но да се навикне на есента. Првите зборови секое 
утро ѝ се: „Уф, малечка, колку е темно!“
 Ме вика „малечка“, а се викам Елен. Ме вика и 
Снуфелина, Гулмаја и Карлсон-Ларсон, но кога ќе 
ми дојдат пријатели на гости, мора да ме вика Елен, 
таков е договорот. Никој друг нема мајка што из-
мислува толку чудни имиња.
 Мене ми дозволуваат да палам свеќи сама, но 
мојата најдобра другарка, Полската Глувчица, смее 
да пали свеќа само во присуство на мајка си и на 
татко си. Чудно е бидејќи Полската Глувчица многу 
добро пали свеќи. Обично кај мене правиме стеа-
рински фигури и ги палиме и ги гасиме свеќите не-
колкупати, сè додека не го активираме детекторот 
за чад. 
 Еднаш, мајка ми истрча во паника од работната 
соба. Погледот ѝ беше избезумен и мислеше дека 
има пожар некаде. Ми забранија да правам стеа-
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рински фигури неколку недели.
 Мајка ми е учителка, односно наставничка – 
така вели таа. Нејзините ученици се речиси возрас-
ни. Училиштето во кое работи се вика „гимназија“. 
Еднаш, кога имав температура и кога не можев 
да одам во училиште, мајка ми ме однесе кај неа 
на работа. Бев помошничка и ѝ носев пенкала и 
ја бришев таблата. Учениците беа многу високи и 
имаа длабоки гласови. Се смееја гласно и ме ви-
каа да разговараме. Беше многу чудно, како да беа 
деца, иако имаа тела на возрасни – беа нешто како 
големи деца. Кога зборував со мајка ми за тоа по-
доцна, рече дека е баш така. Тие се големи деца со 
тела на возрасни, кои сакаат да бидат возрасни, но 
некако не им оди. Кога ги гледав како скокаат на-
околу и како се смеат, сфатив дека е така. Нормал-
ните возрасни не прават така.
 Чудно е како луѓето размислуваат толку раз-
лично. Учениците на мајка ми сакаа да пораснат 
колку што можеа побргу – јас не сакам да бидам 
возрасна. Никогаш, ама баш никогаш.
 Со Полската Глувчица решивме така, но не 
знаеме точно како ќе биде.   
 Пипи Долгиот Чорап имаше чудак-таблета 
против растење.
 И ние сакавме таква таблета.
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ЧУДАК-КЛУБОТ И КУТИЈАТА СО НЕОПХОДНОСТИ
 
 Со Полската Глувчица основавме клуб, се вика 
„Чудак-клуб“. Се среќаваме секоја среда во нејзи-
ниот шифоњер и се обидуваме да откриеме каде 
може да се најде чудак-таблета или нешто друго од 
кое не се расте.
 Шифоњерот во кој седиме е широк. Удобно ни 
е. Над нас висат кошулите на Полската Глувчица. На 
јаже закачивме батериска ламба на закачалката, а 
на ѕидовите ставивме убави слики и налепници за 
да ни биде пријатно.
 Најомилена ми е сликата од забавиште каде 
што јас и Полската Глувчица сме маскирани. Пол-
ската Глувчица е маскирана во глувчица. Маската ѝ 
е многу реалистична. Оттогаш ја викаме Полската 
Глувчица.
 Живееме на истата улица. Јас живеам во жолта 
куќа, а Полската Глувчица живее во црвена. Има и 
зелени куќи. Сите куќи се слични, со тули долу и со 
дрво горе.
 Ако некој вози автомобил во нашето маало, 
мора да паркира на еден паркинг крај големиот 
ѕид, потоа мора пешки да го помине последниот 
дел. Не е дозволено да влезат автомобили во на-
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шиот регион, затоа и никогаш не било проблем јас 
и Полската Глувчица да си одиме на гости без при-
дружба уште од бебиња. Мислам дека можам да 
стигнам кај неа мижејќи. Треба да пробам! Може-
би ќе ѕиркам малку кога ќе минувам крај куќата на 
семејството Огрен. Кај нив има две шахти „А“.
 Еднаш, кога седевме во шифоњерот на Пол-
ската Глувчица, дојде нејзиниот постар брат и ни 
тропна на вратата. Рече дека ни купил по една чу-
дак-таблета од некоја стара тетка во градот.
 „Тетката личеше на вештерка“, рече тој и изва-
ди две таблети и малку ѓубренце од џебот. 
 Беше чудно што таблетите имаа вкус на бели-
те пеперминт бонбони што ги јадеме кај Полска-
та Глувчица по јадење. Кога му го кажавме тоа, се 
изнасмеа како нилски коњ, избега и се заклучи во 
својата соба. Знае да биде луд понекогаш!
 Мислам дека возрасните не разбираат што е 
навистина важно во животот, на пример, дека е 
важно да се гази во бари. Мислам дека се важни и 
убавите камчиња, како и малите животни. И двете 
мислиме дека ножевите „мора“ се важни.
 Една среда, на состанокот со „Чудак-клубот“ 
запишавме многу важни работи на дното на една 
празна кутија за чевли.
 Еве што запишавме:
 - убави камења,
 - ножеви „мора“,
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 - селотејп,
 - стеарински фигури,
 - гума за бришење,
 - гума за џвакање,
 - креди за цртање по улица,
 - тајни кодови, 
 - мали животни (на пример, црви и полжави), 
 - да се гази во бари и
 - да се вози брзо велосипед по удолница.
 
 Кога завршивме со пишување, ја затворивме 
кути јата за чевли во една светкава украсна хартија. 
Тоа беше нашата кутија со неопходности.
 Го врзавме пакетот со јаже и го качивме горе 
во шифоњерот. Висеше до џебната ламба.
 „Многу е добро што имаме пакет со неопход-
ности, ако некогаш заборавиме што е важно“, рече 
Полската Глувчица. „Да“, потврдив јас, „но ќе го от-
вораме само во итни случаи“. „Договорено!“, рече 
Полската Глувчица.
 „Што е за тебе итен случај?“ „Можеби ако за-
бележам дека ти стануваш возрасна или ако ти го 
забележиш истото кај мене. Тогаш можеме да от-
вориме и да видиме што е важно всушност“, реков 
јас. „Да, тоа е итен случај“, рече Полската Глувчица. 
„Да, тоа е итен случај“, реков јас.
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 Возрасен што има нешто детско во себе е татко  
ми. Барем кога слика е така. Татко ми е поштар прет-
пладне, а уметник попладне. Кога се враќа дома од 
работа, многу е уморен, но кога ќе се истушира и 
кога ќе ја стави наметката за сликање, тогаш е весел 
како чучулига.
 Имаме една соба во подрумот каде што татко 
ми ги слика своите слики. Речиси сите слики се со 
коњи: коњи што јадат, коњи што трчаат, коњи што 
се смеат и коњи што спијат. Мислам дека коњите 
на татко ми се малку чудни. Имаат големи стома-
ци и многу тенки нозе. Обично ги викам „шпагети-
коњи“.
 „Тато, зошто црташ само шпагети-коњи?“, го 
прашувам понекогаш.
 „Коњите, спанаќ зелен, коњите се слобода“, се-
когаш одговара тој и продолжува да ги  црта своите 
муцки и гриви.
 Татко ми ме вика „Елен, спанаќ зелен“. Елен, 
спанаќ зелен, ноќе берен.
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ПЛАНОТ СО ПИЖАМИТЕ

 „Слушај, Гулмаја, вечерва има забава“, соопшти 
мајка ми. Веднаш се загрижи. Секогаш кога ќе ме 
нарече Гулмаја, нешто сомнително се случува.
 „Каква забава?“, се прашав и истовремено по-
чувствував како почна да ми вие нешто во стома-
кот.
 „Јас и татко ти ќе одиме на семејна средба со 
чичко Ерик и стрина Ева, кои штотуку се вратија 
од САД“. Мајка ми ја почеша главата и го погледна 
темното ноемвриско утро. „Тоа е забава за возрас-
ни, но мислам дека ќе биде многу пријатно.“
 Аха! Затоа беше загрижена. Знае дека попрво 
би умрела или така некако отколку да одам на за-
бава за возрасни.
 Звучев како мало зелено чудовиште и се лиз-
нав по столот и паднав меѓу трошките под кујнската 
маса. Чудовиштето стануваше сè побесно и, на 
крајот, зеленото чудовиште го гризна чорапот на 
мајка ми.
 „Гулмаја, ќе биде пријатно, ветувам. Чичко 
Ерик добро готви и можеби ќе ни даде некој вкусен 
десерт. Можеби, сладолед? Ти сакаш сладолед!“
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 „Малите зелени чудовишта јадат само инсек-
ти“, реков. „Може ли Полската Глувчица да дојде со 
нас?“
 Мајка ми размислуваше додека јас ги сорти-
рав трошките под масата во два подеднакво голе-
ми купа. Потоа рече дека секако можеме да им се 
јавиме на чичко Ерик и на стрина Ева, а и на мајката 
и на таткото на Полската Глувчица. Не мораше да ја 
прашуваме Полската Глувчица затоа што бев сигур-
на дека сака да дојде со нас. Забавите за возрасни 
се многу добра работа, но само кога одиме заедно. 
Може многу добри ѓаволштини да се прават на за-
бавите за возрасни.
 „Во таа пригода сакам да ги носам своите пи-
жами со скелет“, реков.
 „Снуфелина, забавата е софистицирана, не е 
забава со преспивање“.
 Не одговорив затоа што ми текна нешто.




