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1. МОИТЕ ДЕСЕТ НАЈ И НАСМЕВКАТА НА СЛАТКИОТ

1. најсакан филм: Казабланка

„А кој е тој филм?“, ме праша Лорена. Лорена е мојата 
најдобра другарка, отсекогаш. Нашите мајки се шетале за-
едно возејќи нè двете во колички. Тогаш само сме плаче-
ле, сме какале и сме гугале, но верувам дека и тогаш сме 
биле пријателки. 

„Тоа ти е култен филм. Црно-бел. Глуми... не можам 
сега да се сетам кој сè глуми, ама филмот е фул кул. Мис-
лам, малку е досаден и заспав на половина, ама на крајот 
е таа многу добрата реченица, која ја кажува нискиот лик 
со шеширот“, онака ноншалантно одговорив.

„Која реченица?“

„А, бе, онаа со почетокот на пријателството.“1

„А не го сакаш Всушност, љубов?2 Ме давиш со тој 
филм... долго“. Лорена си гледаше во ноктите.

„Секако дека го сакам Всушност, љубов, но тој ми е 
некако... не е кул. Не е, онака, интелектуален. Ова ми е 

1. ”Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship” (Луис, 
мислам дека ова е почеток на едно прекрасно пријателство), филм: 
Казабланка (1942) САД, режисер: Мајкл Кертис, главни улоги: Хемфри 
Богарт, Ингрид Бергман. Шест цитати од филмот Казабланка се најдоа 
во првите највпечатливи реченици во филмската историја по избор на 
Американскиот филмски институт во 2005 година.

2. Филм за неколку љубовни приказни што меѓусебно се испреплетува-
ат во филмот Love actually, режија и сценарио на Ричард Кутрис (2003), 
Велика Британија, САД. 
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 повеќе така, показател дека се разбирам во стари филмо-
ви, вредности...“

„Ок. Сори што прашав“, Лорена преврте со очите, а по-
тоа повторно се сосредоточи во страницата од отворено-
то списание во нејзиниот скут. Интервју на некој нов ти-
нејџерски пејач. „Никнуваат како печурки“, прокоментира 
„Мислам, навистина. Секоја недела некое ново супер дете 
пејач, или девојче. И потоа што? Снимаат едно ЦД и веќе 
не слушаш за нив.“

„Зошто го читаш тоа?“, ја прашав.

„Зошто ти си ги собираш твоите 10 нај?, ми одговори 
со контрапрашање, за нијанса малку погрубо, би кажала.

„Па никогаш не се знае. Ќе ми треба кога ќе станам 
славна. На пример, кога ќе го снимам моето прво ЦД и 
кога ќе стане хит на хитовите, хахаха.“, се кикотевме за-
што, искрено, јас пеам како слон без слух.

Веќе извесно време ги смислувам моите 10 нај. Мис-
лам, никогаш не се знае. Можеби, можам утре да станам 
славна или интересна и да давам интервјуа. А во секое 
интервју постои прашањето 10 нај. Или е на почетокот на 
интервјуто. Или на крајот. Во секој случај, го има. И треба 
да бидеш подготвен. Нема сигурно да ги кажам моите ви-
стински 10 нај. Моите вистински 10 нај не се ни најмалку 
кул. Не е паметно, интелектуално, страсно, проникливо, 
посебно. Ја сакам, на пример, книгата Волшебникот од Оз. 
Го сакам и филмот, кога сме веќе кај тоа. Но сигурно нема 
некаде да го дадам написмено?! Мислам, тоа не би го 
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 признала ни во поширокиот круг пријатели. Лорена знае, 
но таа е, како што веќе кажав, мојата најдобра другарка и 
знае сè за мене. Како и јас за неа.

„Ќе одиме во парк?“, Лорена го затвори списанието и 
го пикна во торба.

„Чекај да ги смислам останатите девет нај“.

Лорена гласно и воздивнувајќи пак седна на клупата 
покрај мене.

2. боја: црвена

„Црвена? Ти не сакаш црвена. Сакаш портокалова и ка-
феава.“

„Да, ама појака финта е да кажам црвена. Звучи страс-
но“, ги кренав  рамениците.

„Книга... книга... ќе се вратам попосле на книгата. Пес-
на, хм...“

3. песна: Џејмс Блант3, сè...

„Добро, тоа навистина го сакаш“, Лорена гледаше не-
каде над моите раменици

4. храна: остриги

„Остриги? Бљак. Нели најмногу сакаш полнети пипер-
ки?“, ја кривеше фацата гледајќи во мојот број четири од 
десет нај работи.

„Па не можам да напишам полнети пиперки!“, ми се чи-
неше дека Лорена воопшто не ги доживува моите десет 

3. Британски пејач и текстописец
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нај. Како другарка, и тоа најдобра, би требало. Јас нејзи-
ните бубачки ги поднесувам сосема добро.

„Тогаш, напиши... Не знам, што уште сакаш освен пол-
нети пиперки? Печени пиперки!“ Лорена речиси пука-
ше од смеење, а и мене ми беше смешно. Вистина дека 
 пиперките ми се на врвот на листата со омилените јадења. 
Ги сакам на сите можни начини. Сирови, полнети, печени, 
кисели...

„ЧОКОЛАДО!“ викнав, а Лорена се сепна.

„Ти, Миа, навистина не си нормална. Можеше инфаркт 
да ме удри!“

Значи, 4. храна: чоколадо

Иако мојата мама чоколадото не го смета за храна (не 
било конкретно, замисли на пуст остров да јадеш само чо-
коладо, бла, бла), за 10 нај чоколадото е идеален избор. 
Освен што навистина ја сакам (каква случајност, како и 
100% од останатото население на земјава), и звучи и до-
бро. А и сите секогаш пишуваат дека сакаат чоколадо. Тоа 
е класика. Со која не можеш да згрешиш, а моментално 
тоа е најважно.

5. пијалак: шампањ

„Ти воопшто не сакаш шампањ!“

„Од каде да знам“, се бранев. „Никогаш не сум го ни 
пробала. Тоа што ние го пиеме за Нова година воопшто 
не е шампањ, туку пенливо вино. А и тоа не сум го пиела 
повеќе од еднаш.“
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Всушност, тоа и беше вистината. Којзнае, можеби и би ми 
се допаднал шампањот ако го пробам. Можеби и не. А што да 
напишам? Кола? Цеден сок од портокал (што не го сакам би-
дејќи е горчлив)? Шампањ добро звучи и останува.

6. време од денот: утро

„Утро!?! Ти го мразиш утрото!“

„Нема да го мразам кога ќе станам славна. Тогаш едвај 
ќе чекам да станам и да го погледнам во огледало одразот 
на славната личност, која дава интервјуа и своите десет 
нај работи.“ 

„Како сакаш. Но јас би напишала пладне. Или ноќ. Ноќ 
исто звучи добро. Да, јас дефинитивно би напишала ноќ. 
Кога ќе станам славна, ноќ секако ќе се најде на МОЈОТ 
список во десет нај“, важно нагласи Лорена.

Мислам дека сега треба да се објасни дека Лорена и 
јас одамна одлучивме да станеме славни. Еден ден. Нор-
мално, така одлучија и сите други, кои ги познаваме, па 
не сме баш посебни во таа смисла. Но нас нè радува да 
замислуваме како е да бидеш славен. Да одиш со славни 
личности. Онака ноншалантно да се поздравуваш со голе-
мите фаци. И да бегаш од папараци. Мене ми е сеедно со 
кое достигнување би станала славна, но Лорена е мошне 
прецизна и сака да биде пејачка. Има слух и многу убав 
глас. Не е нешто нечуено, ама ок е. Од мојот е подобар, ама 
тоа не е тешко да се надвиши. 

Јас баш и не мислам дека навистина ќе бидам слав-
на. Не мислам дури ни за другите од нашето одделение. 
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Можеби Хелена. Таа е многу висока и слаба и има најруса 
коса што некогаш сум ја видела. Таа би можела да биде 
манекенка или топ модел. Неа ја мразиме. Лорена и јас. И 
таа нас. Уште од тогаш кога не нè покани на нејзиниот глуп 
роденден, а го покани половина одделение. Кажа дека не 
сме биле на нејзиното ниво. На кое ниво? Ниво на високи-
те, слабички крави? Нормално, сите машки од одделение-
то се заљубија во неа. Дури мислам и некои женски. Хеле-
на ни е омилена тема за озборување, мене и на Лорена. Но 
таа навистина може да стане славна. Го има тоа држење. 
А и убава е. И амбициозна. Оди на курс за манекенки, јога, 
два странски јазици... Мислам, би сакала да бидам на неј-
зиното ниво, ама не сум. Јас сум обична. Потполно обична. 
А баш ништо немам со што да се истакнам. Не сум слаба, а 
не сум ни дебела. Со среден раст сум. Имам кафеава коса, 
до рамениците, поделена на средината и кадрава. Кафеа-
ви очи, кои на сонце добиваат зелена нијанса.

Лорена е малку повисока од мене, има коса со боја на 
мед, долга до половината на грбот и рамна. Таа е многу 
слаба и има ковчести колена и малку клапнати уши. Што 
на неа изгледа добро и слатко. Има и пегички на носот. И 
сини очи. Големи и округли.

Во последно време и двете имаме ситни акни на чела-
та. Лорена е покул од мене. Јас сум срамежлива. И никогаш 
не се снаоѓам во непријатна ситуација. Мозокот потполно 
ми се блокира и само зјапам како риба. Што, нормално, и 
не е нешто за гледање. Лорена знае да се заштити.
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Ма, морам да ги напишам тие свои десет нај. Лорена 
веќе сериозно фрчи и се прозева.

Број седум... најсаканото парче облека...

7. најсакано парче облека: пижами

„Дај побрзај малку со тој список! Речиси е шест, а зна-
еш дека во шест и триесет низ паркот минува Слаткиот. 
Слаткиот е нејзината голема љубов веќе четири месеци. 
Мојата мама ми кажува дека ѝ е симпатија бидејќи љубов 
во нашите години не постои, но се лаже, нормално. Лоре-
на е малку повеќе заљубена во Слаткиот. Што мисли Слат-
киот, сè уште не знаеме. По некое движење или поглед би 
можело да значи дека е заљубен во Лорена, а можеби и 
не е. Не знаеме ни како се вика Слаткиот, зашто не оди 
во нашето училиште. Пред четири месеци го видовме во 
паркот зад големата зграда (тоа е најголемата зграда во 
нашето маало). Најверојатно се враќаше од курс по гитара 
или одеше на курс, а можеби само едноставно носи гита-
ра на рамениците, во шест и триесет секоја среда додека 
оди низ паркот. И Лорена веднаш се заљуби. Па сега вие 
кажете дека љубов на прв поглед не постои.

8. годишно време: пролет

„А зима? Колку што знам, ти си најсреќното суштество 
на вселената кога паѓа снег.“

„Ти сакаш ли да го завршам списокот или не?“, се из-
нервирав.

 Па што ако сакам зима и снег. Пролет звучи многу по-
убаво. Освен тоа, ниеден од тие што ги знам не сака зима. 
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Мислам, веќе не. Некогаш сите бевме најсреќни суште-
ства во вселената кога ќе паднеше снег зашто тоа значе-
ше војна со снежни топки, санкање, правење снешко. А 
сега само јас ја сакам зимата и снегот. Но не поради тие 
активности за мали деца, туку зашто сакам зимска облека. 
И кога зимскиот воздух ми ги штипе образите. И кога сне-
гот ми крцка под нозете. Ја сакам зимата и тоа е. Но тоа 
нема да го ставам во своите десет нај за јавноста. Не мора 
сите да знаат што сакам јас.

„Облека: пижами. Е, тука барем не лажеше, но јас би 
ставила градник“, Лорена ме исмејуваше.

„Па не носам градник, како може да кажам дека ми 
е најсакано парче облека!“ Бев лута бидејќи ми ја допре 
осетливата точка на мојата потполно рамна фигура. До-
дека кај неа полека-полека наѕираа градите. Лорена веќе 
купи и прв градник. Розе тантелен. Отидовме заедно, Ло-
рена, мајка ѝ и јас во шопинг за првиот градник. Штета 

што не можеш и ти да си купиш прв градник денес. Тоа би 

ви било убав спомен. Ама тебе НАВИСТИНА не ти треба 

градник, воздивнуваше мајка ѝ на Лорена тој ден. Тоа мал-
ку ме здоболе, иако беше вистина. И мене ми беше жал 
што е така. Мојата мама кажува дека ќе дојде и тој ден, а 
до тогаш да уживам во слободата. Мојата мама има мно-
гу слободни погледи и речиси никогаш не носи градник, 
и затоа нејзиното размислување за ова не се зема пред-
вид. Мајката на Лорена и мојата се потполно различни и 
секогаш се прашував за што тие разговарале додека нè 
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 шетале. На мојата мама најсакана храна ѝ се крофните, 
не сака да се шминка (Вели дека мене и на тато треба да 
ни биде најубава на светот без разлика дали се шминка 
или не... Всушност, и изгледа убаво. Свежо.), а облеката ја 
купува на попусти и не ѝ е многу важно која марка е или 
дали е воопшто некоја марка. Мајка ѝ на Лорена знае сè 
за популарните и познати дизајнери. Знае што е in, а што 
out. Знае сè за шминкањето, за диетите, за сè. Мајка ѝ на 
Лорена е супер и сè што знае нè учи нас.

„Па што? Кој ќе знае дали го носиш или не?“ Лорена ги 
крена рамениците по мојот коментар за градникот.

„Ако. Ќе ги оставам пижамите. И тоа е баш кул.“

9. превозно средство: аероплан.

„Нели рече дека мразиш авиони?“, повторно Лорена 
имаше нешто за да противречи.

„Мразам аеродроми. Авионите ми се ок. Па сигурно 
нема да пишам точак!“

10. книга: Сагата Самрак4

„Десет. Сега одиме во паркот“, Лорена скокна на нозе. 
Го зедов моето портокалово тефтерче во кое ги запишу-
вам важните работи и тргнав по неа.

„Значи, како ти се чини? Моите десет топ најсакани ра-
боти?“, дрдорев по пат.

„Ај уште еднаш прочитај ми ги, онака сè одеднаш.“

4. Сагата Самрак, серијал од четири вампирско/фантастични романи 
од американската авторка Стефани Мајер.
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„Значи, најдраг филм Казабланка, боја црвена, песни-
те на Џемјс Блант, сите, храна чоколадо, пијалак шампањ, 
време во денот утро, годишно време пролет, парче од об-
лека пижами, превозно средство аероплан. Всушност ави-
он. Секогаш пишуваат авион. И книга Сагата Самрак.“

„Па и не е лошо. Воопшто не е лошо сега кога одеднаш 
ги прочита. Звучи како да си некоја супер интересна и та-
инствена личност.“ Лорена замислена кимаше со главата. 
Мене образите ми се зацрвенеа од среќа. Нормално дека 
не е лошо. Размислував со недели за тоа. И сега ги имам. 
Моите десет топ нај.

Седнавме во паркот зад големата зграда и го чекавме 
Слаткиот. Јас и понатаму дрдорев за своите десет нај и 
како дојдов до секој од избраните. Ми се допаѓаше што ми 
кажа дека звучи таинствено и добро и сакав повторно да 
ми каже, па само повторував нели е добро, но Лорена беше 
премногу зафатена гледајќи во правецот од кој Слаткиот 
ќе дојде. Мислам дека воопшто не ме слушаше и тоа, мо-
рам да признам, малку ме навреди. Не ме навреди толку 
многу, за да ја замразам или да се скарам со неа или да 
престанам да ѝ бидам пријателка, но малку ме доболи. 
Мислам, знам дека е многу заљубена во Слаткиот и дека 
љубовта е нешто што јас не разбирам зашто никогаш не 
сум била заљубена (А сум била, само не сум ѝ кажала на 
Лорена зашто секогаш го исмејуваше дека го копа носот и 
има големи стапала, па ми беше глупо да ѝ кажам дека ми 
се допаѓа. Но тогаш бевме многу мали), но кога Слаткиот 



19 Ивана Гуљашевиќ • Mоjата славна другарка

ќе помине покрај нас, што трае само неколку секунди, ќе 
зборуваме за него сигурно цел саат.

„Еве го. Доаѓа. Уф, колку е сладок“, Лорена се возне-
мири, а потоа зазеде поза како да сме тука случајно и во-
општо не ни е гајле за него. Слаткиот навистина беше зго-
ден дечко. Малку со подолга коса наместена зад ушите. 
Во кул јакна и фармерки. И со гитара на грбот. Класична 
гитара. Тоа му даваше романтична нота. Одеше кон нас со 
подигната глава и малку го забрза чекорот кога нè виде 
(Се сомневам дека не забележал како веќе четири месеци 
секоја среда седиме на клупата во паркот. Ако не помис-
лил дека живееме на таа клупа, тогаш сигурно му е чудна 
случајноста дека сме тука баш секоја среда, и тоа потпол-
но незаинтересирани за минувачите.). Поминувајќи покрај 
нас го крена погледот и се насмевна. А потоа речиси ќе 
паднеше преку каменот што стрчеше на патеката. Гита-
рата гласно го тресна по грбот. И продолжи да чекори. И 
отиде. Лорена гледаше во него сосема восхитена. Ѝ се на-
смевна. Нејзиниот живот доби смисла. Најде сродна душа.

„Дали виде?“, ме праша гледајќи во далечина, каде 
што отиде Слаткиот.

„Тотално е заљубен во тебе“, и јас бев занесена. Нека-
ко со таа насмевка и несмасност Слаткиот прерасна од 
нестварна во стварна личност. Којзнае, можеби ќе му го 
дознаеме името.

„Дали виде? Ми се насмевна. Тоа може да значи само 
едно“, блескаше додека полека си одевме накај дома.
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„Треба некако да дознаам како се вика. Треба да го 
следиме еднаш за да видиме каде живее. Можеби би 
требало да му пријдам и да разговарам со него. Колку е 
слааааадок. Дали виде како ме погледна и ми се насмеа?“, 
Лорена дрдореше. Го прераскажувавме тој настан и ја 
опишувавме таа насмевка сигурно уште сто пати до наша-
та зграда.

Лорена воздивна уште неколку пати, уште само некол-
ку пати детално ја изанализиравме секоја милисекунда од 
денешната насмевка на Слаткиот и на што мислел и што 
чувствувал, а потоа отидовме дома. Јас на третиот кат, а 
Лорена на последниот, седмиот кат.


