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Т

ато работи. Мама работи.
Баба не работи повеќе.
Таа е во пензија. Но таа вели дека
има нова работа. Се грижи за мене.

Т

ata radi.
Mama radi.
Nana ne radi više.
Ona je u penziji. Ali ona kaže da ima
novi posao. Brine o meni.

Ј

ас не работам.
Јас сум малечок.
Само си играм.
Си играм доктор, си играм учител,

Ј

a ne radim. Ja sam malen.
Samo se igram.
Igram se doktora, igram se učitelja.

си играм кондуктер во воз и
си играм водоводџија додека ги чекам
Мама и Тато да се вратат од работа.
Igram se konduktera u vozu i igram se
vodoinstalatera dok čekam mamu i tatu da
se vrate s posla.

Т

ие се враќаат доцна.
Кога Тато ќе се врати дома, си играме каубојци.
Тато е коњот, а јас го јавам. Фаќаме само еден
бизон. Потоа Тато вели дека е уморен, дека
денеска имал многу работа... Но јас не сум уморен.
Бидејќи само си играм.

O

ni se vraćaju kasno.
Кada se tata vrati kući, igramo se kauboja.
Tata je konj, a ja ga jašem.
Hvatamo samo jednog bizona. Zatim tata kaže da je
umoran, da je danas imao puno posla...
Ali ja nisam umoran.
Zato što se samo igram.

К

ога Мама ќе се врати дома, читаме приказна.
Но читаме само неколку страници. Потоа Мама
вели дека е уморна бидејќи денеска работела
многу напорно. Но, јас не сум уморен. Бидејќи
јас само си играм.

К

ada se mama vrati kući, čitamo priču.
Ali čitamo samo nekoliko stranica. Zatim mama
kaže da je umorna jer je danas naporno radila.
Ali, ja nisam umoran.
Zato što se samo igram.

З

а време на вечерата, ги прашувам Мама и Тато што
прават на работа. Тие велат дека работат во канцеларија.
„А што е тоа канцеларија?“ прашувам.
„Тоа е соба во која има маса“,
одговара Мама.
„И што правите таму?“ прашувам.
„Уффф...“ вели Тато. „Читаме. Разговараме на телефон.
Имаме состаноци. Пишуваме“.

T

okom večere, pitam mamu i tatu šta rade na poslu.
Oni kažu da rade u kancelariji.
„Šta je to kancelarija?“, upitam.
„To je soba u kojoj ima sto“, odgovara Mama.
„I šta radite tamo?“, upitam.
„Ufff...“, kaže Tata. „Čitamo. Razgovaramo na telefon.
Imamo sastanke. Pišemo.“

С

ледниот ден донесов
важна одлука. Денеска нема да си играм!
Денеска ќе работам во канцеларија! Баба
ми најде една вратоврска во шифоњерот на
Тато. Си ја врзав и седнав на мојата маса...

S

ljedećeg dana donio sam važnu odluku.
Danas se neću igrati!
Radit ću danas u kancelariji!
Našla mi nana jednu kravatu u tatinom ormaru.
Zavezao sam je i sjeo za svoj sto...

...и така цел ден.
Кога дојде од работа, Тато сакаше да игра каубојци.
„Премногу сум уморен“, му велам. „Имав премногу
работа денеска“.
...i tako po cijeli dan.
Kada se tata vratio s posla, htio se igrati kauboja.
„Previše sam umoran“, kažem mu. „Imao sam previše posla danas“.

К

ога Мама си доаѓа дома, сака да прочитаме уште
неколку страници од приказната.
„Уморен сум“, ѝ велам.
„Имав многу работа денеска“.

К

ada se mama vrati kući, zaželi da pročitamo još
nekoliko stranica iz priče.
„Umoran sam“, kažem joj. „Imao sam puno posla danas.“

T

ато и Мама изгледаат збунето. Но Баба им вели:

„Да, тој работеше во неговата канцеларија цел ден“.
Веднаш потоа отидов да си легнам.

T

ata i mama izgledaju zbunjeno.
Ali nana kaže:
„Da, on je radio u njegovoj kancelariji cijeli dan.“
Odmah zatim, otišao sam da legnem.

Р

аботам напорно. И Баба работи напорно. Таа вели
дека навистина се допаѓа новата работа, да ми одбира
вратоврска секој ден и да ми биде секретарка. Денеска,
Баба дојде во мојата канцеларијa.
„Имаш важен состанок“, ми рече таа.
Уплашен сум бидејќи ова е мојот прв состанок. А уште
повеќе се сплеткувам кога ќе видам дека Тато влегува во
мојата канцеларија.

Р

adim naporno. I nana radi naporno. Ona kaže da joj se stvarno
dopada novi posao, da mi izabere kravatu svakog dana i da mi
bude sekretarica.
Danas je nana došla u moju kancelariu.
„Imaš važan sastanak“, kaže mi ona. Uplašio sam se jer je
ovo moj prvi sastanak.
А još se više upletem kada vidim da tata ulazi u moju kancelariju.

З

„
драво! А што правиш ти во твојата канцеларија?“ ме
прашува тоj.
„Хммм, зборувам на телефон, пишувам... имам состаноци...“
одговарам јас. Но,Тато не ме слуша. Тој гледа во мојата
вратоврска....
„А што е ова?“ прашува тој.
„Тоа е мојата вратоврска“, одговарам јас.
„О, не“, вели Тато. „Тоа не е твоја вратоврска“.

„

З

dravo! А šta ti to radiš u toj tvojoj kancelariji?“, upita me on.

„Hmmm, pričam na telefon, pišem... imam sastanke...“, odgovorim ja.
Ali, tata me ne čuje. On gleda u moju kravatu...
„А, šta je ovo?“, pita on.
„To je moja kravata“, odgovorim ja.
„О, ne“, kaže tata. „Тo nije tvoja kravata.“

Т

ато си ја зеде вратоврската, замавна со неа и викна:

„Ова е најдоброто ласо што сум го видел досега!“
Јас му скокнав на грбот и успеавме да уловиме повеќе
од десет бизони во канцеларијата.
Потоа дојде Баба. Таа ни рече дека треба да
ја напуштиме канцеларијата бидејќи е дојдена
хигиеничарката.

Т

ata uzme kravatu, mahne njom i vikne: „Оvo je najbolje
laso koje sam ikada vidio!“
Ја mu skočim na leđa. Uspjeli smo uloviti više od deset
bizona u kancelariji.
Zatim je došla nana. Rekla je da trebamo napustiti
kancelariju jer je stigla higijeničarka.

П

отоа се врти и Мама. Почна да ги подредува хартиите и книгите.
Таа дофати една кутија.
„Што е ова?“ праша таа.
„Не знам“, одговорив јас. „Не е мое“.
„Молам? Како тоа, во твојата канцеларија, а не е твое?“
„Ајде да видиме што има внатре“, рече Мама.
Внатре имаше голема книга која ја немав видено претходно.
Мама ја зеде книгата и почна да чита. Јас ги вртев страниците.
Ја прочитавме цела.

Z

atim se i mama vratila. Počela je redati hartije i knjige.
Dohvatila je jednu knjigu.
„Šta je ovo?“, upita ona.
„Ne znam“, odgovorih. „Nije moje“.
„Моlim? Кako to, u tvojoj kancelariji, a nije tvoje?
Hajde da vidimo šta je unutra“, rekla je Mama.
Unutra je bila jedna velika knjiga koju nisam vidjeo prije.
Мama uze knjigu i poče čitati.
Ја sam okretao stranice.
Pročitali smo je cijelu.

(Па, скоро цела.)

За Фондацијата „Чекор по чекор“
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на

(Pa, skoro cijelu.)
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