
                            Сеќавања 

       Беше тажно есенско утро. Лисјата паѓаа од дрвјата како и секоја година во 

есен. Но оваа беше година во која ја немаше насмевката на моето лице, ги 

немаше детските безгрижни игри. Зошто? Се случи тоа од што се плашев 

најмногу, а и сите други 

      Беше војна... Сите деца како и јас се плашеа да не останат сами без 

родители. Јас живеев со мојата мајка и мојот татко. Мајка ми имаше сестра која 

многу ме сакаше. Се плашев од војната, бидејќи родителите на мојот најдобар 

другар се изгубија, изчезнаа. Никој не знаеше дали се убиени или се однесени во 

друга земја. Татко ми е беше обичен земјоделец, а мајка ми слугуваше во една 

богата куќа 

       Петок, беше октомври ,утро како и секое, но само така мисев. Излегов во 

дворот да го нахранам моето маченце. И кај куќата на тетка Данка здогледав 

војници како доаѓаат до нашата куќа. Го земав мачето и истрчав внатре и кажав на 

моите родители. Мајка ми пушти солза и ми кажа веднаш да се скријам во 

подрумот за кој никој не знаеше каде се наоѓа. Татко ми ми рече дека ако 

преживеат ќе се вратат и ми рече да напишам писмо и да отидам кај тетка ми во 

Франција. Во подрумот чекав три часа, слушав викотници, плач и кога излегов 

моите родители ги немаше ,а се наоколу беше растурено.  

      Напишав  писмо на тетка и веќе во вторник стигнав некако во Франција. 

Таму таа ме пречека  и ме гушна. Со неа поминав девет години. ... И, едно утро 

некој заѕвони на вратата. Ја отворив вратата и здогледав една жена и еден маж 

кои изгледаа како да се тепани, измачувани. Тетка излезе да види што се случува 

и се здрви. Една минута не кажа ништо и само ја гушна жената и извика ,,Марија". 

Потоа како да станав камен само изустив ,,мамо" и солза капна на мојата мајичка. 

Дојдов при себе ги гушнав, а тие ми раскажаа сè, како избегале, како се 

измачувале и како ме пронајдоа. 

     Тетка ми беше богата жена и на мајка ми позајми малку пари. Со нив 

отворивме продавница за книги, се сместивме, а потоа ги вративме парите на 

тетка ми. Живеевме среќно во Франција. Ја пополнив празнината која се всели  



откако ги загубив родителите, (барем така мислев) и почнав да го живеам животот 

како да не се случи ништо со војната.  

Веќе немаше војна, но многу деца ги изгубија своите сакани во неа. Еве јас 

имав среќа и ги најдов, но болката на тие несреќни деца ја знам и сè уште ме пече 

како жива рана. 
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