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МАРКО ВО КОЛИЧКА



Дента беше многу убаво времето, па децата од дружината МЕЛА, како што си се нарекуваа 
самите според првите букви од своите имиња, отидоа на игралиштето пред зградата за да 
играат кошарка. Но, игралиштето веќе беше зафатено. На него играа децата од соседната 
зграда. 

Ениса ги праша уште колку време ќе играат за да знаат колку ќе чекаат. Но, тогаш се случи 
нешто многу страшно. Едно од децата што играа веќе, се заврте кон неа и налутено ѝ рече: 
„Што е? Да не е ваше игралиштево? Зарем ќе игра кошарка и овој сакатиов? Ајде, не ни 
пречете. Ако сакаме, ќе играме и до утре!“ Ениса многу се вознемири и очите веднаш ѝ се 
наполнија со солзи, а Марко само кисело се насмевна. Ана го прегрна Марко и му дофрли 
на другото дете дека не е фер така да се однесува. Но, детето веќе беше отидено со топката 
на другиот крај од игралиштето, а и се гледаше дека воопшто не му е грижа за нив. Тогаш 
Луан тргна кон другиот крај од паркот, каде имаше клупи и масичка за седење, па сите 
отидоа по него. 
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Кога дојдоа, даваа разни идеи што ќе може да играат: домино, „Не лути се, човече“, карти, 
или да смислуваат приказни, да цртаат или пак нешто сосем друго. Но, одеднаш нешто им 
зашушка во блиската грмушка. Први тргнаа Ана и Луан да видат од што е тој звук, а потоа 
дојде и Марко со Ениса. Навистина, Ениса повеќе се криеше зад количката на Марко зашто 
се плашеше што ќе види.

На купче лисја лежеше едно куче. Веднаш видоа дека ногата му е повредена и дека не 
може да се движи воопшто. Тоа немаше сила ни да залае, а и многу се уплаши кога виде 
како му се доближуваат децата. Марко рече дека ќе мора да му се помогне бргу на кучето 
зашто изгледа многу лошо. Тогаш Ениса се стрча да му донесе вода, а Ана и Луан отидоа да 
земат од дома некаква кутија и храна. 

Кога се собраа повторно сите околу кучето, се обидоа да му се доближат за да му ја остават 
водата и храната поблиску до устата. Тогаш кучето многу се вознемири бидејќи си помисли 
дека сакаат да му направат нешто лошо, па почна да цивка. 

Одеднаш Марко се сети: зеде еден долг стап, на него успеа да ги закачи 
садовите со храна и со вода и така ги доближи до устата на кучето. 

Кучето не почна да јаде веднаш. Само ги гледаше децата и се 
плашеше нешто да не му направат. 

Тогаш Ана многу полека му се доближи и почна уште 
пополека да го гали. Кучето прво се штрекна, а потоа, како 
одминуваше времето, почна да се олабавува. Како да 
сфати дека овие деца му се пријатели што сакаат да му 
помогнат, а не да му наштетат. 6
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По некое време кучето почна полека да јаде. Кога заврши, Ениса ја држеше кутијата, а 
Ана и Луан се обидоа некако да го кренат за да го стават во неа. Но, кучето веднаш почна 
да квичи зашто изгледа многу го болеше ногата, па децата се откажаа од таа идеја. Тогаш 
Марко се досети. Рече дека ќе оди до следната зграда каде се гради нешто за да побара од 
мајсторите да му позајмат една штица. Со неа ќе може да го кренат кучето и без многу да го 
тегнат и без да му ја изместат повредената нога, полека ќе го спуштат во кутијата. 

Кога се врати, Марко им ја даде штицата на Ана и Луан. Тие го кренаа кучето со неа и го 
спуштија право во кутијата што ја придржуваше Ениса. Потоа, тројцата ја ставија кутијата 
во скутот на Марко за да не ја држат в раце. Се договорија Марко и Ана да го земат кучето 
кај нив за да му ја преврзат ногата со завој и на тераса да ја помине ноќта, па ќе одлучат 
утре што да прават со него.
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Утредента, веднаш штом се разбудија, Марко и Ана отидоа на терасата. Кучето беше 
будно и дури успеа малку да замавне со опашката. Изгледа дека им се израдува на децата. 
За кратко време, дојдоа и Ениса и Луан кај нив за да видат како е кучето. Изгледаше многу 
подобро од вчера, но сѐ уште не можеше да стане, па решија да се грижат за него уште 
некој ден.

Во меѓувреме Марко доби идеја: да му направи куќичка на кучето. Ја нацрта и им ја покажа 
на дружината. Сите деца беа одушевени од идејата, но немаа материјали за да ја направат. 
Луан предложи да продадат неколку гладиоли од неговата градина утре пред продавницата 
во населбата. Со парите што ќе ги заработат може да купат дел од материјалот. Ениса, пак, 
рече дека може да провери дали има некој материјал во подрумот на дедо ѝ. 

Откога и родителите им ја одобрија идејата, децата почнаа да ја спроведуваат. Луан и Ана 
продадоа 10-тина цвеќиња пред продавницата, па со тие пари купија материјал во блиската 
продавница, а Ениса најде уште нешто во подрумот на дедо ѝ. Го собраа сиот материјал 
и со помош на мајката на Марко и Ана, која е архитект и која знае како се прават куќи, 
успеаја да ја направат целата куќичка токму онака како што ја имаше замислено Марко.

На крајот, Ениса зеде црвена боја и ја обои целата куќа 
однадвор. Во неа Луан стави мало перниче што го 
користел кога бил мал, а Ана и Марко му го подарија 
своето мече за да му прави друштво. Уште требаше 
да решат каде да му ја стават куќичката, но за тоа сѐ 
уште имаше време додека да закрепне кученцето, 
па да го извадат од кутијата...
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По неколку дена, децата од дружината МЕЛА повторно отидоа до игралиштето. Таму 
играа повторно истите деца од соседната зграда, освен детето кое минатиот пат го навреди 
Марко. Тоа седеше настрана и само ги гледаше другите. Нешто не беше во ред со него. Во 
еден момент едно од децата кои играа му довикна: „Еееее, што плачко си бил! До кога да 
те чекаме да се изнаплачеш? За едно куче ли толку се плачело?!“ Во тој момент децата од 
дружината МЕЛА се погледнаа без ништо да кажат, на сите им беше јасно. 

Марко отиде до детето кое седеше настрана. Тоа само гледаше во земја. Тогаш Марко му се 
обрати: „Каква боја е твоето куче? Да не е кафено со црвен ремен околу вратот?“ Детето се 
пресече и рече: „Од каде знаеш?“, па Марко му одговори: „Па, ние другарите веќе неколку 
дена се грижиме за него... Го најдовме во паркот – повредено. Сега е кај мене дома, па 
ако сакаш, повели уште сега да си го земеш дома!“ На детето не му се веруваше. Тукушто 

помисли дека веќе никогаш нема да го види своето куче! 
Лицето му светна, а Марко му даде знак нему и на другите 

тројца од дружината МЕЛА да тргнат веднаш. 
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Кога стигна на терасата кај Марко и кога го виде своето куче, детето потрча да го гушка, а 
кучето силно замавта со опашката. Ана, Луан, Марко и Ениса стоеја од страна, гледајќи како 
на кучето наеднаш му светнаа очите. Детето погледна во ногата на кучето. Тогаш Марко му 
објасни како го нашле и дека најверојатно го удрил автомобил. Детето, пак, им раскажа дека 
тоа се случило токму тој ден кога тој го навредил Марко, брзајќи од дома да излезе за да оди на 
игралиште. Тоа ја оставило вратата отворена, па по некое време кучето тргнало да го бара, ама 
ете – на улица го удрил автомобил... 

Детето се стрча кон Марко, силно го гушна и му се извини за навредата што му ја кажа. Рече 
дека во меѓувреме добро размислило за кажаните зборови и дека му е многу жал што 

постапило така. Луан тогаш се насмевна и додаде: „Ништо од ова извинување. Ајде 
долу на игралиште, па да видиме кој ќе погоди повеќе кошеви – Марко или ти? 

Марко тренира во клуб со други деца во колички веќе две години!“ Детето се 
насмевна и ја прифати понудата. 

Пред да замине детето, Марко им даде знак со глава на другарите. Тие  ги тргнаа 
картоните под кои беше скриена куќичката за кучето. Детето се расплаче од 
среќа. Рече дека ова му е најсреќен ден во животот бидејќи си го нашол 
кучето живо и конечно има куќичка за него. Дома го чувал во корпа, ама веќе 
му се смалила! Но, каде ли нашле волку убава куќичка? Ана ги извади од 
фиока цртежите на Марко, Ениса раскажа како обезбедиле материјал, а Луан 

раскажа како ја направиле целата куќичка... Детето не можеше да поверува 
на своите уши и очи: „Марко, ти не можеш да трчаш, ама црташ како да си светски сликар!“ 

Сите му помогнаа на детето полека да ги однесе дома кучето и куќичката, а пред да се поздрават, 
детето им рече дека сега знаат каде живее и дека ова куче колку е негово, толку е и нивно зашто 
тие го спасиле. Затоа, кога сакаат, може да дојдат кај него за да си играат со него заедно! А во 
меѓувреме, се договорија утредента да се најдат на игралиштето и да играат кошарка заедно.14
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