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Мачката и конзервата 
 
Имаше една зима кога наместо снег, паѓаше дожд. Тато велеше дека и 
дождот е убава работа, дека таа Божја вода ги прави плодни полињата. 
Но, тој не знае дека снегот е најубава детска работа на светот и дека 
ние децата можеме да правиме снешко-белчо, снежни топки и да се 
санкаме или да се скијаме. Еве, кај нас дома Илија најмногу сака снег. 
Јас пак го сакам и летото кога се капам во Охридско Езеро, а исто така 
ми се допаѓа и есента кога собирам жолти лисја. Ако размислам и 
пролетта ми е исто драга затоа што тогаш ми е роденден, па се 
собираме многу другари и другарки во нашата игротека, Тинтири – 
Минтири и си играме разни игри. 
Еднаш во недела случајно се собравме во игротеката иако немаше 
роденден, ама дојдоа моите најдобри другари: Ева, Софи и Горазд. 
Игравме научници. Секогаш си правиме експерименти. Најомилен 
експеримент ни е на пример, оној со креда кога ја ставаме во вода. 
Експериментот покажува дека бојата може да обои се. Завршивме со 
експериментот па отидовме да ги прашаме нашите родители дали може 
да излеземе во дворот на игротеката. Нашите се срцки и ни кажаа:  
Може, ама само ако не врне!- Ние погледнавме надвор и не само што 
не врнеше туку и сонцето грееше и имаше едно гоооолемо виножито 
или како што го вика баба, Божилак. 
Почнавме да си играме потрага по закопаното богатство и одеднаш, 
некако како да се заоблачи. 
Пред да кажеме било што едни деца од маалото, преку оградата почнаа 
да ни довикуваат срамотни работи. Јас и Горазд сакавме да се караме 
со нив, но Ева и Софија ни рекоа да не им обрнуваме внимание. Тие 
тогаш во нашиот двор фрлија една мачка на која и врзале конзерва за 
опашката. Тоа беше многу жално. Мачката се плашеше од тропањето 
на конзервата и бегаше наваму- натаму. 
Знам! Да одиме и од фрижидер да земеме малку млеко да и дадеме на 
мачката - рече Ева. Таа отиде со Софи, а ние со Горазд и Илија се 
обидувавме да ја викнеме, за да ја смириме. Мислам, повеќе Горазд и 



јас, а Ико, напротив, трчаше по мачката за да ја фати конзервата. 
Викаше: 
Бато, шаена, шаена!- Што требаше да значи, дека конзервата е шарена.  
Тие бесните деца си отидоа затоа што помислија дека Ева и Софи 
влегоа во игротеката за да ги викнат родителите, а овие пак, се вратија 
со канче полно млеко. Јас за сето време се обидував да го смирам брат 
ми Илија, што се радуваше на мачката со заврзана конзерва на 
опашката. Но, попусто. Сепак, излезе најдобро можно.  
Илија случајно го стапна конецот за кој беше врзана конзервата што се 
влечеше по кутрата мачка и одвреме - навреме ја удираше по телото. 
Мачката се стаписа и во моментот кога сакаше да го изгребе Илија, јас 
се затрчав да го бранам. Тогаш, Ева, Софи и Горазд набрзина го 
донесоа млекото. Мачката се смири и дојде до канчето со млеко. 
Полека почна да пие со јазикот и ние сакавме да одиме да ја галиме и 
да и ја извадиме конзервата... 
Деца што правите со мачката!- Викна тато луто. 
Ништо тато,- му велам јас, - сакаме да ја спасиме. Едни деца и врзаа 
конзерва за опашот... 
Внимавајте! Немојте сите да и се доближувате и не ја галите додека 
пие млеко, може да ве издраска. Јас ќе одам да земам нож да го 
пресечеме јажето. 
За кусо време низ вратата од игротеката излегоа сите тројца татковци и 
ние се тргнавме за тие да ја ослободат мачката. Кога не запрашаа што 
поточно се случи ние се им раскажавме како беше, затоа што сите 
знаевме дека не треба да се чуваат тајни од родителите. Тие не 
пофалија и рекоа дека добро сме сториле што не сме се скарале со 
децата од маалото и тоа што сме и помогнале на мачката... Но, ни рекоа 
друг пат да ги повикуваме напомош. 
Нашиве по онаа Климентовата: „Тргај се од злото и прави добро“..., 
како беше? – Зборуваше тато со другите татковци, а тие со насмевки 
потврдија. 
 
 

Најважното 
 
 
Добро е, и мораш 
од зло да се пазиш, 
да внимаваш кога одиш 
каде и на што газиш 



 
Не дозволувај лошотија 
како дар да примаш 
ти што  
храбро и добро срце имаш 
 
„На зло не враќај со зло“ 
тоа е важно правило. 
Но, најважно од се е: 
да не заборавиш  
постојано добро да правиш. 
 
Да не правиш зло, недоволно добро е, а да правиш добро, најдобро е! 
 
 
 
 

Како се брани честа 
 
 Врнеше. Седев на прозорецот и гледав како пет врапчиња и еден 
гулаб другарски ги колваа трошките што мама им ги остави на 
лименото од прозорецот што се вика симс. Иако имаше малку трошки 
тие не се туркаа за да каснат повеќе. Инаку јас не сакам да седам така 
на порозорец како тетка Милка сосетката. Таа секогаш е на прозорец, 
гледа низ него и кафе пие. Тато вели дека таа ни е чувар на маалото. Се 
знае. Тато секогаш ја поздравува и и вели: „Добар ден“, а мама само 
испушта силно воздух кога ќе помине под нејзиниот прозорец... 
Важното беше тоа дека го чекав тато да се врати од работа. Имав едно 
нешто да му кажам. Само тој можеше да ме разбере, тоа беше машка 
работа. Мама не знае, а и не сакав да ја прекинувам затоа што му 
даваше млеко на најмалиот мој брат Кирил. Илија спиеше. Постојано 
го повикував тато во мислите за да дојде побрзо од работа, но него го 
немаше. Токму кога врапчињата и гулабот ги изедоа сите трошки јас го 
познав чадорот на тато. Се израдував, се затрчав, внимателно, да не го 
разбудам Илија и ја отклучив влезната врата. Се вратив три чекори 
наназад и застанав на шарата од тепихот која ми беше одредена за 
затрчување и скок со гушкање на тато. Тој ја отвори вратата ги спушти 
сите работи што ги беше испазарил, освен една мала кеса и ме гушна 
силно, како кога е многу радосен. А јас пак, бев малку тажен. 



Синко, да ти кажам цел ден нешто сум те мислел, како помина на 
училиште? – ме праша тато. 
Тато, јас пак баш те чекам цело време, за да ти кажам - многу се 
израдував што и тато мислел на мене. 
Да не заборавам! Повели - ми ја подаде тато малечката ќеса што му 
остана во рацете. 
Што е тоа тато? – не сакав да го пуштам од прегратки, па затоа само ја 
зедов ќесата со едната рака. 
Тоа е новата книга за мојот најголем син што сака да биде: научник, 
ветеринар и лекар- со насмевка зборуваше тато за мене. – Туку кажи ми 
ти како помина на училиште? Нешто си ми замислен - ме позна тато. 
А, за што е книгата тато? 
Па, нели дедо ти ја купи онаа за човечкото тело, така? Мене ми остана 
да ти ја земам онаа за експерименти, така?! 
Да, да! Баш ти благодарам. Тато ти да не си гладен? Мама направи 
сарми со кисела зелка, мноооогу се убави! – Му велам јас на тато. 
Да ти кажам сине, не сум баш гладен, туку ајде јас и ти да појдеме во 
другата соба и да се испружиме малку и да си поразговараме нешто, 
што велиш?- Изгледа тато беше изморен. 
За што да си разговараме тато? – го прашав. 
За што сакаш, сине за што сакаш. 
Си легнавме еден до друг. И гледавме во ѕвездите што светеа навечер, 
оние што ги залепивме на таванот, само што сега беше ден. 
Тато нели ти еднаш ми рече дека земјотресите се случуваат затоа што 
Господ сака нешто да им каже на луѓето, за тие да се подобрат, нели?- 
сакав да го потсетам тато. Тогаш некој тропна вратата и ние заедно со 
тато тивко рековме: Кој е? 
И Кирил заспа. Да не сакате по една лимонада?- праша мама која 
секогаш се грижеше за тоа колку и дали сме внеле природни витамини. 
Може- рековме со тато. И тато ми рече дека се сеќава на разговорот 
што тогаш го правевме за земјотресите. 
Да сине се сеќавам. Кога ќе се случат такви големи несреќи во 
човештвото, на некој начин сите луѓе за миг стануваат подобри. Сакаат 
да им помогнат на настраданите и барем за кратко се потсетуваат дека 
треба да прават добро... 
Да ти кажам, јас денес сакав да направам земјотрес, ама не можев, тоа 
како што викаш ти, може само Господ. 
Зошто сине? Зошто сакаше да направиш земјотрес? – ме праша тато. 
Па, ти го знаеш оној мојот другар, мислам што ти го имам кажувано, 
Оливер... 



Да, си ми кажувал. Оној на кој си му ја подарил шарената острилка. 
Што било со него, што се случило? – ме праша тато потстанвуајќи од 
креветот. 
Па тој ја задеваше Бисера, таа е една моја другарка, за неа не сум ти 
кажал. Ја кубеше за коса...Ама и ти ми рече дека не треба да се тепам 
на училиште и ми кажа...- сега и јас потстанав и заедно со тато 
седнавме и се потпревме на креветот. 
Дека некаде си прочител дури и тоа дека, ако некој те удри по едниот 
образ, ти да му го завртиш другиот, така!? 
Да сине, така ти кажав, Господ им рекол на своите ученици така да 
постапуваат, да бидат кротки, да не се лутат никому...- ми зборуваше 
тато, а мене некако ми се стискаше во градите дури и солзи ми доаѓаа 
на очите. 
Ама ти не ми кажал тато – му велам, - ако некој ме удри во душата што 
да правам! 
Тато ме гушна преку рамо и ми шепна:  
Ако сакаат солзите да излезат пушти ги, не е страшно. Ти ветувам - ми 
вели тато, - никому нема да му кажам...- а јас знам дека тато никогаш 
не лаже. 
Кажи ми сине ти што ти рече Оливер? – ме праша тато кога ме седна во 
скут. 
Ми рече дека сум женско петле и дека ти и мама сте биле најсмотани и 
најглупави на светот, а тој ве нема ни видено... 
Точно сине, можеби треба да го викнеш во сабота да дојде на гости кај 
нас и мама да ви направи палачинки. Така тој ќе види дека ние сме си 
супер семејство што сака...- тато ништо не знаеше што зборува. 
Ама тато, нема шанси! Мене сите ми се смееја и јас сакав да направам 
земјотрес, ама не успеав... и кога повторно ја повлече Бисера за коса јас 
го удрив во стомакот со бокс и го издишав и тој падна на земја и... - 
повеќе не сакав да зборувам, само ми се плачеше, затоа што знам дека 
и тато ќе ми се лути, а и Оливер нема да сака да ми биде другар. 
Васил сине, немој да плачеш. Ти си погрешил што си го удрил Оливер, 
но секоја грешка може да се исправи, да се прости. Ќе се смириш ти со 
другар ти, ќе му побараш другарска прошка, ќе го викнеш да дојде на 
гости, ако сака може и со родителите и се ќе се среди - ми зборуваше 
тато и воопшто не ми се налути. 
Мама ги донесе лимонадите токму кога престанав да плачам, така што 
не ме виде, а тато кажа неколку работи што многу ни се допадна и на 
мама и на мене. 



Васил, да знаеш, честа секогаш треба да се брани со онакви средства со 
какви е нападната. А важно е и тоа дека злото ја постигнало својата цел 
ако му се спротиставиш со зло. Си можел на детето што те напаѓало со 
зборови како и тој да му одговориш: „Можеби си во право за моите 
родители, иако никогаш не си ги видел, но јас никогаш не би нападнал 
беспомошно девојче колку и тоа да ми се допаѓа - заврши тато и тогаш 
се разбудија Илија и Кирил. И двајцата влегоа во собата исшкртани во 
лицата со фломастер. Откако ги измивме сите отидовме на колачи. 
Утредента кога дојдов на училиште направив како што ми рече тато. И 
навистина, Оливер ми се смири и повторно станавме најдобри другари. 
Учителката не дозна за лошиот настан, а и Бисера ми даде честитка во 
која пишуваше: „Ти благодарам Васил што ме спаси“. 
 
 
Послабиот секогаш треба да се штити 
Можеби некогаш послаб ќе бидеш и ти. 
Затоа внимавај, кога чувствуваш сила 
Не крши, туку и на друг додади му крила 
 
Многу лесно силата си оди 
Од оној кој не знае да ја ракводи. 
Таа за добро се дава 
И останува засекогаш 
ако имаш умна глава 
 
Не го ставај човека на тест 
Има најголема сила 
Кога ја браниш својата чест 
 
 
Прошката е награда и за оној кој ја бара и за оној кој ја прима, а Цар е 
секој човек кој достоинство, а не гордост има. 
 
 
 
 

Пеперутките во есен 
 
Кога одиме на Водно, секогаш носиме резервни маици по едно јаболко 
за секој, чај во матарка и сендвичи што мама ни ги спрема. Едно време 



и мама доаѓаше со нас на Водно но, сега кога го чекаме третото братче, 
таа одмара дома, а ние спортуваме. Тато вели: „Машко друштво се дало 
на спорт“. 
Оваа недела, повторно не личеше на ниту една друга. Сега токму кога 
отидовме на Водно да береме костени, имаше сонце, но беше многу 
студено. Брат ми Илија постојано ги влечеше нозете за да му шушкаат 
паднатите лисја, а јас дека поголем помалку го правев тоа. Одевме така, 
ние со шушкање, позади тато, кога одеднаш тој се заврте со 
показалецот на носот, покажувајќи ни да бидеме тивки. Потоа со 
слободната рака не повика да дојдеме кај него. 
Илија се вкочани во место и гледаше во мене, дали ќе мрднам, а јас 
полека, нога пред нога, онака како што ме учеше тато, како пума 
доаѓав. Се доближив и тато сакаше нешто да ми шепне. 
Полека, видете ги пеперуткиве.“ - И навистина чудно! Во есен и тоа на 
таков студен ден, две бели како снег пеперутки застанале на едно 
портокалово џунџуле. Тато полека го вадеше мобилниот од џебот за да 
ги фотографира, но во тој миг Ико се залета и радосен на сет глас 
извика: 
Тато, перутки!!! – Тогаш се разбира пеперутките одлетаа и ние не 
успеавме да ги сликаме со тато. Јас малку му се налутив на брат ми, но 
тато ми рече: 
Василе сине не му се лути на Илија тој е мал. А за пеперутките, не се 
грижи, ќе ги најдеме летоска многу. 
Знам за летоска, ама сега...сега беше чудо – малку така луто зборував. 
Точно сине, сега беше чудо но ти не бери гајле, Небото секој ден прави 
најразлични чуда, само што ние треба да ги видиме – ми објасни тато. 
Ико продолжи да шушка во лисјата одејќи пред нас, а тато мене ми 
раскажа за пеперутките. Како тие од едни обични ларви стануваат 
прекрасни пеперутки. 
Тоа ти е исто сине како кога луѓето... 
Тато не успеа да си ја докаже мислата затоа што мораше да се затрча по 
Илија кој шушкајќи тргна да оди надолу по стрмното во шумата. Среќа 
што тато е брз и го фати во последен момент. Видов дека треба да му 
помогнам и двајцата го фативме Ико за по една рака. Требаше да 
стасаме до костените. 
Токму кога сакав да го прашам тато да ми дораскаже за пеперутките 
пред нас се испречија костените. Тато внимаваше на Илија, да не се 
боцне од лушпите, но и двајцата видовме дека сме задоцниле. На 
дрвата немаше ниту еден костен. 
Тато, не ни оди денес - му велам. 



Зошто мислиш така сине?- ме праша тој како да не знае дека ни 
побегнаа пеперутките пред да ги сликаме, дека Ико за малку ќе ни 
паднеше во дол и дека сега на крајот не најдовме ниту еден костен. 
Кога му раскажав зошто мислам дека не ни оди денес, тој ми вели: 
Сине зависи како гледаш на работите. Точно е тоа што го рече, но 
зарем ние не видовме пеперутки среде есен, зарем не го спасивме Ико 
од паѓање и зарем мислиш дека подоцна нема со мама заедно да се 
прошетаме на плоштадот и да купиме веќе готови, испечени костени? 
Имаш право тато! Па да си одиме сега, а? – ми се јадеа костени. 
Може, но прво, треба да направиме уште нешто добро - ми кажа тато 
како да треба јас да погодам што е тоа што треба да го направиме. 
Пааа…- не можев да се сетам. 
Треба да најдеме нешто интересно и да и однесеме на мама, така? – ме 
потсети тато. 
Знам, ќе и го однесеме тоа портокаловото џунџуле каде што си седеа 
пеперутките, - токму се досетив. 
Може!- Се согласи тато. 
Стасавме дома, мама имаше спремено ручек со салата од рендани 
моркови, јаболко и цвекло, мојата омилена. Додека ручавме и 
раскажавме на мама за чудото. Постојано мислев дека тато ми остана 
должен да ми дораскаже за пеперутките. Но знам, тој никогаш не 
заборава сигурно има зошто не ми кажува. По се изгледа сака сам да се 
сетам, па да го прашам дали е тоа - тоа што сакал да ми го каже. Се ми 
се чини дека сакаше да ме подучи дека треба да го гледаме само 
убавото. 
убаво гледање 
 
 
Сè е направено  
убаво да е,  
така е дадено  
за да трае. 
 
Некој на пчелата  
и се радува за медот, 
друг пак,  
наопаку го зема редот. 
види ли пчела, 
тој осило гледа 
и раската  



му се чини греда 
 
Ако мислиме на убаво 
убаво ќе не снајде 
но, ако мислиме лошо 
нашето сонце  
прерано ќе зајде 
 
 
Ако имаш трпение и чисто срце ќе имаш чест да видиш како 
животот од ларва полека се претвора во прекрасна пеперутка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


