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Свети Николе, 2017

Дарко Дрљевиќ

Кај нас нема невработени!
Тука сите работат
едни против други.
We don’t have unemployed!
Here, all are working
against each other.

Не постои лоша влада.
Сите се добри за рушење!
There is no bad government.
All are good for breaking down!

Не е проблем
што државата ни стана лудница.
Проблем е што лудаци
ни препишуваат рецепти за подобар живот.
It’s not a problem that our state
has become a madhouse.
The problem is that our madmen’s
prescribe recipes for a better life.



Постојат илјада патишта
како човек да се збогати.
Ама политичкиот е – најкраткиот.
There are a thousand ways how to get rich.
The political is – the shortest.



Предлагам да се отворат
училишта за крадци!
Тоа е единствен начин сиромасите
да научат како да се збогатат!
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I suggest to open schools for thieves!
It's the only way the poor to learn
how to get rich!

Исус живеел само од леб и вода.
Тоа е најдобар доказ
дека и тој бил Македонец.
Jesus lived on bread and water.
It is proof that he was Macedonian.



Подготвени сме за Трета светска војна.
Имаме и бело знаме!
We are ready for World War III.
We also have a white flag!



Претседателот го сплоти народот
во национален консензус!
Сите му се смеат.
President rallied the people
in a national consensus!
All they are laughing on him.
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Наместо држава
изградивме циркус,
па нормално е што
наместо државници
имаме циркузанти!
Instead state we built a circus,
so it is normal that instead
of statesmen we have clowns!



Државата не е атом па да ни треба
знаење од нуклеарна физика.
Неа ја цепиме со незнаење!
The state is not atom that need
knowledge of nuclear physics.
We are segregating state by illiteracy!



Порано Претседателот на државата
беше бравар.
Денес браварите не можат да бидат
ниту вработени.
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Formerly Head of State was a locksmith.
Today locksmiths can't be neither employees.

Во полициска држава
сите се чувствуваат безбедни.
Освен народот!
The police state everyone feel safe.
Except the people!



Сè уште никој нема видено
заедно и среќно да живеат лав и овца.
А уште поретко власт и народ.
Yet no one has seen together
and live happily lion and sheep.
And even less political power and people.



Еден ден секој Македонец
ќе има факултетска диплома.
Тоа ќе биде денот кога никој
не ќе знае ништо да работи.
One day every Macedonian
will have a college degree.
It will be the day
when no one will know how to work.
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Нашиот јазик изобилува
со навредливи зборови.
Ама ни приближно онолку
колку што заслужува нашиот Водач.
Our language is rich with offensive words.
But not nearly as plentiful as our Leader.



Да не е Уставот
народот би живеел многу поубаво.
За наша жал, според Уставот
мораме да имаме и влада!
If there is not the Constitution
the people would live much better.
Unfortunately for us, under the Constitution
we must have a government!



Секој е луд на свој начин.
Само ние сме луди на нивниот!
Everyone is crazy in his own way.
Only we're mad at their way.
10

Нашите политички фигури буквално
и така се однесуваат. Фигурираат!
Our political figures literally
act as concern. Figuratively!



Деца, барате работа во Македонија?!
Е, тука ни Google не може да ви помогне.
Children, look for work in Macedonia?!
Well, here neither Google can help you.



Слугите на режимот
станаа наши господари!
The servants of the regime
have become our masters!



Господ задникот ни го стави позади.
Политиката – напред!
Lord buttocks put us behind.
Politics - forward!
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Исак Њутн мораше Законот за сила
да го демонстрира на хартија.
Тогаш немаше пендреци!
Isaac Newton „the law of force“
hade demonstrated on paper.
There was no batons that time!



Па што ако е бездната пред нас?!
Ние и онака назадуваме.
So what if abyss in front of us?!
We already scaling back.



Многу тешко e
да се избере нормална влада!
За такво нешто ви требаат
и нормални луѓе.
It is very difficult
to choose a normal government!
To do so, needs normal people.
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Деца, учете за гробари
ако сакате да ги надживеете другите луѓе.
Гробарот секогаш ги надживува
своите муштерии!
We have to learn about gravediggers
if we want to outlive other people.
Gravedigger always outlives its clientele!



Нашиот човек целата плата
ја троши на јадење.
А потоа ѓаволот му е виновен
што нема пари ниту за гаќи!
Our population full salaries spent on food.
And then the devil's fault that there is no
money for underwear!



Ние сме единствена држава
која од стоката направи луѓе,
а од луѓето - стока!
We are the only state
which from animals made to human,
and human to animal!
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Политичарите украдените пари
ги кријат во странство.
Имаат информации дека тука се краде!
Politicians hide the stolen money overseas.
They have information that there is a steal!



Од нашата земја
со трчање бегаат само гладните.
Тоа е доказ дека со полн стомак
не може да се трча!
In our country
only hungry flee are just running.
Which proves that full stomach
cannot run!



Ако Кентаурот
беше составен од половина коњ
и половина македонски политичар,
тогаш тоа ќе беше – комплетен коњ!
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If centaur comprised half horse
and half Macedonian politician
then it would have been – a complete horse!

Проститутките имаат
помали приходи од политичарите.
Нормално, имаат помалку муштерии!
Prostitutes have lower incomes
than politicians.
Normally, fewer customers!



Живееме подолго
од останатите народи.
Затоа нашата мака е – поголема!
We live longer than other people.
Because our trouble is – higher!



Убаво би било до народните кујни
да се ставаат контејнери!
Луѓето би можеле
и репете да добиваат.
It would be nice to soup kitchens
to put containers!
People could receive and burdock.
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Во мојата фамилија нема лажговци,
крадци, политичари...!
Затоа едвај врзуваме крај со крај.
In my family no liars, thieves, politicians ...!
Therefore, barely make ends meet.



На оние што не се снајдоа во транзицијата,
сеедно им е дали сме
кралство или циркус.
Кловн си е кловн!
Those who did not cope with the transition,
regardless of whether they are
kingdom or circus.
Clown is a clown!



Ако е точно дека е подобро
да се спречи отколку да се лечи,
тогаш најдобро е
да не излегуваме на гласање!
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If it is true
that it is better to prevent than to cure,
then it is best to stay out of the vote!

На силуваниот народ
не му доаѓа умот!
Секогаш избира силувач без ум!
On the raped people
thir mind will not comes!
Always choose a rapist without brain!



Кога јато чавки
ќе ја помине државната граница,
тоа се вика одлив на мозоци!
Затоа што чавките
ни го испија мозокот.
When a flock of crows will cross the border,
it is called brain drain!
Because crows drank our brain.



Достоевски познаваше само еден Идиот.
Во тоа време немаше
ваков политички систем!
Dostoevsky knew only one idiot.
At that time
there was no such political system!
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Нема пишани документи
за нашите успеси.
Немаме паметни,
а знаете дека паметните пишуваат...
There are No written documents
about our successes.
We dont have smart people,
and is well known that smarts are writing...



Не може да заигра мечка
пред секоја врата.
Немаме толку мечки!
Unable to bear leaped in front of each door.
We don’t have that much bears!



Лошо е ако министерот нема компас!
Кога ќе дојде време,
не ќе знае на која страна да бега.
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Worse if the minister
does not have a compass!
When the time comes,
he will not know which side to run away.

Судскиот систем е како Светиот грал!
Кој го има – вечно ќе владее.
The judicial system is like the Holy Grail!
Who has - always rule.



Историјата се повторува.
Во почетокот на кариерата
и Хитлер беше претседател на партија.
History repeats itself.
Early in his career
Hitler was president of the party.



Министер не може
да пишува за криминалот
во нашата земја.
Тоа му доаѓа како да пишува
автобиографија!
Minister can not write
about crime in our country.
It's the same as writing
an autobiography!
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Го паметам по име и презиме
секој што ме сексал.
Дури и мандатниот период
им го паметам.
I remember everyone
who sexually abused me
by name and given name.
Even mandate period
is in my memory.



На народот нема кој да му попушти.
Не успева да избере паметни.
The people have no one to give in.
Fails to choose smart.



Живеам со своето мислење.
Ама, поубаво поминуваат оние
што живеат со Неговото!
I live with my opinion.
But, most of them are better pass who are
living with others opinion!
20

Во буџетот
немаме предвидено
средства за закоп.
Нас други ќе не закопаат.
The budget
provides no funds for burial.
The others will bury us.



Благодарение на министрите
приватизацијата успеа стопoстотно!
Сите министерства успешно
се приватизирани.
Thanks to the ministers
that privatization have past successfuly!
All ministries successfully
privatized themsleves.



Само Господ може
да нѝ ја земе душата.
Другиве нѝ ја вадат!
Only the Lord can take our soul.
Others are removing our soul!
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Проститутките бесплатно
ќе ви дојдат дома!
Само вклучете го собранискиот канал.
Sluts wil will come free
to you to your home!
Just go Turn A parliamentary channel.



Телевизија гледам со газот
свртен кон телевизорот!
Така со некои ТВ-новинари сум
– лице вʹ лице!
I watch TV with my ass facing the screen!
Such as some, with some TV’s journalist I will
be - face to face!



Владата во незгодно време
побара да ги збиеме редовите.
Баш сега кога немаме гаќи!
Government in a bad time
ask to close ranks.
Just now, when we have no unerwear!
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Господ реши Земјата
да ја направи пустина.
Ама каде баш од кај нас да почне?!
The Lord has decided
to make the Earth a desert.
But why just decided to start from us?!



Нема ни теоретски шанси
Достоевски да бил наш човек.
Македонец не пишува за идиоти,
тој таквите ги гласа!
There is no theoretical chance
that Dostoevsky was our man.
Macedonian writes not for idiots,
We are voteing for them!



Само што собрав пари за диплома,
се променија условите. Сега министер
може да биде и неписмен човек.
I just collected money for my diploma,
and conditions have changed. Now minister
can i be illiterate person.
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Дури кога ни го сврте грбот,
видовме каков Задник нѐ води!
Now, when he turned his back on us,
we figured what kind of ass leed us!



Во целиот свет политиката е занает.
Само кај нас е – најстариот!
Worldwide policy of the craft.
Only with us - the oldest!



Црквите и џамиите се за верници.
За неверниците имаме
државни институции.
Churches and mosques are for believers.
For unbelievers we have state institutions.



Нашата несреќа е бесмртна.
И нема крај!

24

Our crash is immortal.
And there is no end!

Титаник и Македонија
се две различни работи.
Титаник имаше капетан.
Titanic and Macedonia
are two different matters.
Titanic had captain.



Црковните икони се минато време.
Народот сега клечи
пред – политичките!
Church icons are a past time.
Nowadays people kneeling
in front of – Politicians!



Дали ќе јадам три пати на ден,
не зависи од фрижидерот,
туку од државата!
Do I will eat three times a day,
does not depend on refrigarator,
it’s depends of the state!
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Нашиот Шекспир не пишува трагедии.
Тој ги прави!
Our Shakespeare did not writes our tragedy.
He creates them!



Нашата ахилова пета не е долу.
Туку - Горе!
Our Achilles heel is not below. Is - Up!



Забележан е пад на продажба на дрогата.
Денес децата се дрогираат со политика!
It’s notices a decline in the sale of drugs.
Today children are drugged by the politics!



Европа нека не замерува што мора да нè чека.
Доаѓаме на колена!
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Europe will not blame us
that must be waiting for us.
We are arriveing at the knees!

Наместо легнати на грб,
треба да нѐ закопуваат исправени!
Барем мртви да изгледаме достоинствено.
Instead of lying on our back,
they should be buried us upright!
At least as dead we look dignified.



Не ни пречи што политиката е курва?!
Ни политичарите не се ништо подобри.
It does not matter that our politic is whore ?!
Our politicians do not come any better.



Никој не фрла трошки на гулабите.
Не е будала семејството да му остане гладно.
Nobody throws crumbs to pigeons.
Nobody is fool to leave family to stay hungry.



Што ќе ни се гаќи
кога нон-стоп ни се спуштени?!
Why do we need underwear
when constantly are down?!
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Мајмунот стана човек
кога застана на двете нозе.
Обратниот процес стана
кога човекот застана на говорница!
Monkey became a man
when he stood on both feet.
this process has reverced,
when the man stood on the pulpit!



Не се младите виновни
за лошиот образовен систем.
Од постарите научија да крадат!
Its not that our young generation fault
for bad educational system.
They have learned from olders to steal



Точно е дека попаметниот попушта.
Ама, кој ни е виновен што гласавме
- за Поглупавиот?!
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It is true that clever relent.
But that is our fault that we voted
- For Dumber?!

Порано викав: Долу влада!
А и денес ме влече некоја носталгија.
Formerly I said: Government down!
And today npostalgy pooling me down .



Истрагата утврди
дека обвинетиот е нем!
Затоа ќе му се суди само
за говор на омраза.
The investigation established
that the defendant is deaf mute!
He will therefore be judged only
for hate’s speech



Владата е при крај да изнајде решение
како да му помогне на народот.
Само уште да се усогласат
дали се работи за пожар или за поплава.
Government is in place in order to find
a solution to help to the people.
Just if decide to comply
whether it is about a fire or flood.
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Кога Тито ќе ни се обратеше,
лебот го бакнувавме.
Сега, кога го нема Тито,
ни се обраќаат оние
од кои лебот нѝ се згади.
When Tito called the nation,
we loved and kissed the bread.
Now, when we don’t have Tito,
we turn to the one
from whom we are disgusted.



И коњот е фигура.
Како во шахот, така и во политиката.
The horse is figure.
Like in chess, as well as in politics.



Нашата приказна е обратно поставена!
Аладин е на слобода,
а народот го ставија во шише.
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Our story is inversely erected!
Aladin is on freedom,
and the people were put in a bottle.

Кога ќе дојде среќното време,
во чест на нашиот водач
ќе се свири Лениновиот марш.
А потоа по кафеаните ќе се свири
турбо фолк и џез музика!
When the happy time comes
to honor our leader
it use to be played Lenin's march.
Then later to be played turbo folk
and jazz music!



Има големи шанси да влезам во владата.
За влез во неа сѐ уште не се бара
лекарско уверение!
There are great opportunities
to get into government.
For there, still does not require
a medical certificate!



И кога ќе умрам ќе бидам Македонец.
Затоа што и како Македонец бев мртов.
Even when I die I will be Macedonian.
Because as Macedonian I was dead.

31

Не можеме да разликуваме мафијаш
од обичен човек.
И обичниот човек станува мафијаш
кога ќе се качи на функција!
We can not distinguish between mobsters
from the casual man.
because casual man becomes mobster
when he claim the political function!



Нашите луѓе секогаш носат
два броја поголеми гаќи.
Да им бидат точни кога ќе ги наполнат!
Our people always wear
two numbers bigger underwears.
To be right size when they fill up!



Ова е рекордно најтешко време
во историјата на македонскиот народ.
Ама, рекордот нема да трае долго
– утре е нов ден.

32

This is the worst record time
in the history of the Macedonian people.
But, the record will not last long – tomorrow
is a new day.

Гроб или роб? - за нас е сосема сеедно!
Ние и во гробов сме робови!
Grave or slave? - For us it is the same!
We are slaves in the grave!



Да не ми беа пријателите
ќе останев без – непријатели!
If I have no friends
I'd stay stateless without enemies!



Гробарите закопуваат со лопати.
Политичарите, со реформи!
Gravediggers bury with blades.
Politicians with reforms!



Гробарот може да биде омилено лице.
Ако го закопува Водачот.
Gravedigger may be a favorite person.
If he buries leader.
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Некогаш нашите политичари заедно
ја пееја Интернационалата.
Сега секој си пее своја песна.
Sometimes our politicians together
were singing the „Internationale”.
Now everyone is singing his song.



Ако е гладот природна појава,
тогаш еден ден, пола народ
ќе ни изумре од природна смрт!
If hunger is natural phenomenon,
then one day, half the people
will die from a natural death!



Уште малку
па сите ќе можат јасно да видат
со што располагаме.
Ќе останеме без гаќи!
In a little while so everyone can
clearly seen with what we have owen.
We will stay without panties!
34

Ние Македонците
сме многу малерозни.
И Колумбо да нè откриеше,
пак ќе бевме на Балканот!
We Macedonians
we have not much luck.
even if Columbus discovered us,
again we would have been in the Balkans!



Имам брза плата! Целиот месец
го претрчува за недела дена.
I have a quick check! whole month
ran for week days.



Би конкурирал за
Министер за глупости.
Ама, конкуренцијата од партиите
ги надминува моите квалитети!
I would compete for the post of
Minister of Stupidity.
But competitors from the parties
are beyond my qualities!

35

Па што ако ја изгубивме главата?!
И онака за ништо не ни служеше.
So what if you lost your head ?!
Anyway it was served as nothings.



Нашата пустина не е од вчера.
Неа ја градиме со години - зрно по зрно!
Our desert is not new.
We have built it for years - grain by grain!



Гостин што ќе изеде сè
што ќе му ставите на маса,
не е дојден во пријателска посета!
Guest who will eat everything
you will put on the table,
he didn’t come to a friendly visit!



Да мислевме на слободата,
сега ќе имавме слобода на мислење!

36

If we have tough in freedom,
now we would have freedom of opinion!

Не ни треба Пастир.
Сами знаеме каде треба да пасеме.
We do not need a shepherd.
Alone we know where to graze.



Знаеме дека власта
ги расипува луѓето.
Затоа уживаме во безвластиево!
We know that power corrupts people.
So, we enjoy lawlessness!



Влада која сама ќе даде оставка,
ќе биде виновна
за психичкото пореметување кај народот.
Луѓето од среќа
ќе се радуваат – како луди!
Government who will resign by it self,
would be guilty
for mental disorder in people.
The people of happiness
will rejoice – like crazy!
37

Хуле Ханушиќ

Тешки пари се однесени
од Македонија!
Да не им тежат на народот.
Heavy money was taken
from Macedonia!
Just in case, it will not weigh
on the people.

Во времето на Исус
имаше само еден Јуда.
Во тоа време немаше
ваков политички систем.
In Jesus’s time
there was only one Judas.
At that time there was no such
a political system as nowadays.

Господ навистина три пати помага.
Тоа ќе ви го потврдат оние
што јадат три пати на ден.
Lord mercy three times.
It’s confirmed for those who are
eating three times a day.



Луѓето умираат како врапчиња.
Затоа народот се задоволува и со трошки.
People are dying as a sparrow.
That is why the people are satisfying
with the crumbs.



Таман најдов примерен човек,
ми го зедоа – за пример!
I just found an exemplary man,
They took – for example!



Оние што се продаваат евтино,
се рекламираат како бренд!
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Those that are sold cheaply
They advertised as a brand!

На светот има сè повеќе лудаци.
Нашето учество во овој светски процес
не е за потценување.
The world has increasingly insane.
Our participation in this global process
should not be underestimated.



Имаме совршено злосторство.
Злосторникот и жртвата се во коалиција!
We have the perfect crime.
The offender and the victim are in coalition!



Попот е роден за политички Лидер!
Секогаш е на чело од погребната поворка.
The priest was born as political leader!
He is always at the head
of the funeral procession.



Во владата може да има и будали.
Тоа е коалициона влада.
Government may have fools.
It is a coalition government.
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Баш им е гајле што бродот потона.
Кормилото сè уште е во нивните раце.
Did they care that the ship sank.
The rudder is still in their hands.



Нашата војска е оспособена
да опстане и во најтешки услови.
Како и поголемиот дел од народот!
Our army is capable
to survive in the most difficult conditions.
Like most of the people!



Куче не може да го носи името на Водачот.
Па, и од иста сорта да се.
Dog can not be named as leader.
Well, they are same speaches to.



Некои министри му вртат грб на огледалото.
Не можат да гледаат Неспособни!
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Some ministers turn their backs on the mirror.
Do not manly to watch incompetent!

Убавината нè подели.
Убаво е да се биде патриот,
ама оние другите
живеат поубаво.
Beauty divide us.
It's nice to be a patriot,
but those others
live better.



На луѓето никако не можете
да им затворите уста.
Освен ако им дадете да јадат!
People’s mouth seem can not be closed.
Unless you give them to eat!



Нашиве политичари
се многу повредни од Дракула!
Дракула цицаше само ноќе.
Our politicians
are more valuable than Dracula!
Dracula was sucking at night.
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Сеедно е дали ќе влезе
американска или руска чизма!
На нашиот народ најважно му е
некој да го – гази.
It does not matter if US
or Russian boot enter here!
To our people the most important
thing is someone to – treads.



Наредниот премиер
ќе мора да биде психијатар.
Тука сите крадат како луди!
The next prime minister
must be psychiatrist.
Here all steal like crazy!



На оние што се тука,
сеедно им е дали се живи или мртви.
Гроб си е гроб.
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For those who are here,
no matter whether they are alive or dead.
The tomb is the tomb.

Повеќе болни има во политиката
отколку во болниците. Затоа државата
повеќе инвестира во политиката.
There are more sick people in politics
than in hospitals. Therefore the state
invest more in politics.



Странскиот фактор е несериозен.
Нон-стоп ни се смее!
Foreign factor is not serious.
Non-stop is laughing at us!



Нема потреба
да се прави фото робот на криминалците.
Можете да ги видите на телевизија.
For chriminals no need to make photo robot.
You can see them on television.



Мене пријателите ме направија силен!
Откако ми станаа непријатели.
My friends made me stronger!
Once they are become enemies.
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Народот бара
доказот за високиот стандард
да се стави на маса.
Па било да се работи за леб и сол.
People required
proof of the high standard
to put on the table.
Even it is about bread and salt.



Одумирањето на државата
заврши во социјализмот.
Сега му дојде ред на народот.
Withering away of the state
complete with socialism.
Now came the turn of the people.



Атентатот не е решение на проблемите.
Со него можете да решите
само еден државен проблем!
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Assassination is not a solution.
With it you can solve
only a state’s problem!

Не треба да се плашиме
дека сите стручњаци
ќе си одат од земјава!
Сепак, имаме повеќе дипломи
отколку пасоши.
We should not fear that
all specialists will leave the country!
However, we have more degrees
than passports.



Јавно кажаниот збор има голема тежина.
Тешко му на оној кој јавно ќе критикува
некого од власта!
Publicly spoken word has great weight.
Woe to him who publicly criticized
someone from the government!



Тука не се продаваат човечки органи.
Ама, затоа државните постигнаа убава цена!
Here we are not selling human organs.
Because the state reached a nice price!
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Никој не им дава мито на гробарите.
Парите ги потрошија по доктори.
Nobody gives money to gravediggers.
The money were spent on doctors.



Сите сведоци се заштитени.
Без заштита остана само народот!
All witnesses are protected.
Without protection remained the only people!



Глупоста патува далеку.
Затоа цел свет знае за нас.
Nonsense is traveling fare distant.
Therefore, the whole world knows about us.



Нé водат по патот што го зацртаа.
Пеколот нѝ е сè поблиску!
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They lead us on the path that was outlined.
The hell becomes nearer!

Фабриките ги продадоа за денар.
Со државата излегоа подарежливи,
ја продадоа – за џабе!
Factories were sold for a penny.
With the state they were more generous,
They been sold - for nothing!



Најдобро е студентите да ја водат државава.
Дипломираните ја изгубија!
It is the best if students will lead the country.
Certified lost!



Во земјата на гладните, најгладен е оној
што на народот му изеде сè!
In the land of the hungry, the hungriest is
the one who ate everything from the people.



Народот не го распознава врвот и подземјето.
И на двете места гледа исти луѓе!
People not recognizes the top and underground.
In both places is weeing the same people!
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Кај нас не важат
законите на физиката.
Нам од лесните ни е најтешко!
Here, we do not apply
the laws of physics.
for us the light is hardest!



Не се будали украденото
да го однесат вʹ гроб!
Ќе го однесат во некоја странска банка.
No one is crazy the stolen to carry in grave!
It will goes in a foreign bank.



Некогаш на местото
на сегашната собраниската зграда
имаше нелегализирана јавна куќа.
Оваа сега е со комплетна
урбанистичка документација.
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Once the site of the current Parliament building
it was uncertified public house.
The building now, is with a complete
urban documentation.

Невработените по цел
ден шетаат низ градот.
И со тоа им го отежнуваат движењето
на вработените.
The unemployed all day
walking around the city.
And thereby hamper the movement of workers.



Оваа земја ја газеле
и пријатели и непријатели.
Најмалку ја имаат газено
нашите политичари
– тие летаат во облаци!
This country has waded by both
friends and enemies.
but less waded by our politicians
– they fly in the clouds!



Главата ја чуваме за поголеми дела.
На пример: за рушење на Кинескиот ѕид!
We keep our head for greater deeds.
For example: for destruction of the Great Wall!
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За разлика од нас паметните,
будалите немаат избори.
Тие веднаш знаат кој e меѓу нив
најголемата будала.
Unlike us smarts, fools they have no choice.
They immediately know who among them
is the biggest fool.



Најмногу крокодилски солзи за државата
леат оние што носат чевли
од крокодилска кожа!
Most crocodile’s tears shed for the state
those who wear shoes from crocodile skin!



На закопот толку го фалеа мртовецот,
што и нему му беше непријатно!
Не можеше да стане и да им се заблагодари
за убавите зборови.
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The funeral praising the dead man,
that he felt uncomfortable!
He could not get up and thanked
for the kindest words.

Не ни треба ваков Водач.
И без него ќе стигневме до бездната.
We do not need this Lider.
And without him, we will get to the abyss.



Во земја во која нема живот,
датата на раѓање
во исто време е и дата на умирање!
In a country where there is no life,
date of birth is the same time
as date of death!



Македонецот е универзален човек.
Може да јаде и со лева и со десна рака.
Macedonian is a universal man.
He can eat with left and right hand.



Нашиот човек прави чуда со ушите.
Со нив – гледа!
Our man does wonders with his ears.
With them – is looking!
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Не сме трагедија.
Гледате дека сите нѝ се смеат?!
We are not a tragedy.
You see that all are laughing on us?!



На земја чии што водачи
лазат пред светот, времето и лета!
The country whose leaders
crawl to the world the time is flying!



Ние Македонците сме талентирани
за пеење и играње.
Особено за играње – со народот!
We Macedonians are talented
for singing and playing.
Especially playing - with the people!



Оние што пливаат како риба во вода,
уста не отвораат.
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Those who swim like a fish in water,
therir mouth will never be open.

За да станете владател
мора да бидете маѓионичар!
Да знаете од народот
да направите магариња.
To become a ruler you must be a magician!
To know how to make people donkeys.



Пеачите печалат со својот глас.
Политичарите – со нашиот!
Singers earns with their own voice.
Politicians - with ours!



Нашето море не може да биде мирно.
Секој час се дави некој!
Our seas can not be peaceful.
Every hour someone is drowning!



Народот не може да биде Киклоп!
Наместо око на челото му е Слепец.
People can not be Kiklop!
Instead eye on his forehead is blind
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Последниот Мохиканец
и последниот Македонец имаа иста судбина.
Немаа Поглавица!
The last of the Mohicans and
the last Macedoneanboth had a similar fate.
They had no chief!



Некои спијат во собраниските клупи
со отворени очи.
Е, од таквите народот не може
око да затвори!
Some people sleep
on the parliamentary benches with open eyes.
Well, of such people they can not
shut their eyes!



Државното знаме може трагедијата
да ја направи во масовна веселба.
Ако со него е покриен сандакот со Водачот!
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The state flag may to make tragedy
into mass celebration.
if the coffin of the leader, is coveret by it!

Паметните луѓе не сакаат да влезат
во политиката. Тоа се умни луѓе!
Smart people who do not want to enter
in politics. These are smart people!



Молчењето е оружје на штрбавите!
Silence is a weapon of toothless!



Тие први почнаа да плукаат
по горделивиот народ.
А народот, во нужна самоодбрана,
мораше сето тоа да го проголта!
They began to spit on the proud nation.
And the people in self defense,
had it all to swallow!



Господ е далеку.
Поблизок ни е Ѓаволот!
God is far away.
Closer to us is the devil!
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Власта треба да се радува
што народот се крена на нозе!
Значи, нашиот народот не е - инвалид.
The government should be glad of it
that the people rose to their feet!
So that means, our people are not – disabled.



Нивниот вистински идентитет
тешко може да се одреди.
Премачкани се со сите бои!
Their true identity
it is difficult to determine.
It is Painted with all the colors!



Знамето, грбот и химната
се обележја на државата.
Митото и корупцијата се
обележја на државните институции!
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The flag, coat of arms and anthem
are symbols of the state.
Bribery and corruption
are features of state institutions!

Mакедонските политичари
се како македонските песни?
Додека ги слушате ви се плаче!
Macedonian politicians are same as
Macedonian songs?
While you are listening, you cry!



Новинарите се седма сила.
На првите шест места е владата.
Journalists are the seventh powers.
The first six places took the government.



Гладот може да се контролира.
За разлика од гладните!
Hunger can be controlled.
Unlike hungry!



Наместо коњите,
коњски нерви има народот!
Instead of horses,
the people have equine nerves!
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Срамота е да умреме од глад.
Светот ќе помисли
дека немаме што да јадеме!
It's a shame to die of starvation.
The world will think
that we have nothing to eat!



Ги прислушкуваат и глувонемите!
Во мојата земја ништо
не се препушта на случајност.
They eavesdrop on deaf!
In my country,
nothing is left to chance.



Лесно се препознава
Македонец во странство.
Отворен му е шлицот
од панталоните.
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Easy to recognize
Macedonians abroad.
His zip on his trousers
is always open.

Компасот во рацете на младите
секогаш покажува Запад!
Compass for Young population
always shows West!



Во нашето ријалити-шоу
сите учесници се високообразовани кадри.
Неписмена е публиката.
In our reality show
All participants were highly educated staff.
all audience are illiterate.



За малку ќе го видев Рајот.
Ама… ми истече пасошот.
I almost saw Paradise.
But… my passport expired.



Народот е во информативна блокада.
Не знае по кого да пцуе!
The people's information blockad.
They do not know to whom to swear!
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Диктатурата и демократијата
се неразделни.
Особено кога Диктаторот
диктира Демократија.
Dictatorship and democracy
are inseparable.
Especially when the dictator
dictates Democracy.



Поповите и политичарите не мора
да се паметни луѓе.
За закопувањето луѓе
не треба многу памет.
Priests and politicians
no need to be smart people.
For burying people no need to have brain.



Во некои фирми може и слепи да работат.
Вработените и онака плата
со очи немаат видено.
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In some companies may operate blind.
Employees anyway salary
have not seen it with their eyes.

Нема потреба некој од страна
да ни ја дестабилизира државата.
Тоа можеме
и сами да го направиме.
No reason for someone else
to destabilize our country.
It can be done by ourselves



Во животот е исто
како и во орањето.
Воловите се секогаш пред вас.
In life is the same as in plowing.
Oxen are always in front of us.



Во политичките води
се оние што знаат да пливаат.
Останатите се давеници.
In the political waters
are thosethey know how to swim.
The rest were drowned.
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Порано од илузии
живееја само маѓионичарите.
Денес и политичарите.
In a past,
illusionists lived only Magicians.
Today politicians.



Не е страшно што криминалот
поприма државни размери.
Па и не сме некоја голема држава!
It’s noting wrong crime
that takes state scale.
So, we are not a big state!



Наутро станувам како инвалид!
Статусот на инвалид
го оправдувам
и на работното место.
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In Morning I start as an invalid!
The status of disabled
I excused even
at the workplace.

Храната за кучиња не е толку лоша.
Лошо е што нè третираат како кучиња.
Dog food is not so bad.
It is bad that treat us like dogs.



Светот има само четири страни.
А ние секогаш ја одбираме погрешната!
The world has only four sides.
We always choose, wrong side!



Има разлика помеѓу телевизор и улица.
Телевизорот дава поубава слика од улицата.
There is a difference between TV and the street.
TV gives a better picture then the street.



Нашите овчари ги испомешаа работите.
Ги избиравме да нè чуваат,
а не да нè молзат!
Our shepherds mix things up.
We chose them to keep us, but not milk us!
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Некогаш најисплатливо беше дерењето
кожа на мечките, лисиците, волците...
Денес, дерење на народот.
Sometimes the most beneficial was skinning
lbears, foxes, wolves ...
Today, the people skinning.



Како тоа, жртвата да не си го знае
својот мачител?! Сама си го одбра.
Like the victim did not know
his tormentor ?! Herself chose. duplikat



Македонцот најлесно можете да го најдете.
Секогаш е на стартот!
Macedonian, is easiest to find him.
He is always on start!



Водачот го следиме онака
како што нè води. На ќоро.
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Just follow the leader as it leads us.
The blind.

Нашите луѓе се космополити.
Ги сакаат сите земји каде што можат
да најдат работа.
Our people are cosmopolitan.
We want all the countries where
we coul find work.



Народот мора да се препелка
како риба на суво.
Во вода до гуша ќе се удави!
People have to quiver like a fish out of water.
In water up to the neck will drown!



Во власта нема судир на мислења.
Таму воопшто никој не мисли.
In political Power there is
no conflict of opinions.
There, no one thinks.
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Изгледа дека сме потомци на Бедуините.
Инаку, зошто од земјава
би правеле пустина?!
It seems that we are descendants of Bedouin.
Otherwise, why the country
could make a desert?!



Ми олесни кога слушнав дека коњите
се многу интелигентни.
Значи, нема шанси
да сум гласал за некоја будала!
I am relieved to learn that horses
are very intelligent.
So, no chance I voted for a fool!



За претседателот
не можам да пишувам сатира.
Човекот е – жив хумор!
For the president,
it can not be writen satire.
Man is – alive humor!
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На овие простори
може да живеат и луѓе без главa.
И онака главата за ништо не им служи!
On these spaces can live without people’s head.
Already head have had nothing to serves!



Нашиот компас не ги покажува
страните на светот.
Покажува дека не знаеме каде сме!
Our compass does not show
the countries of the world.
It shows that we do not know where we are!



Може да нè оперираат и без анестезија.
Ништо не чувствуваме!
They can operate us without anesthesia.
We feel nothing!



Со власта имаме одлична соработка.
Таа зема кредити, ние ги враќаме!
With power we have excellent cooperation.
They takes loans, we are returning!
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Јордан Поп - Илиев

На непријателите
не им оставивме ништо.
Дури и кредитите
им ги зедовме!
For the enemies nothinh has left.
we stoled even their loans!

Во нашата лудница
и докторите се нечии пациенти!
In our madhouse and doctors
one's patients!

Поубаво е да си имате работа
со полицајци отколку со попови.
Подобро од куќа
да ве изнесе полицаец отколку поп!
Better is you're dealing
with police than the priests.
Its better, a policeman to exit your house
than pop!



Лесно му е на попот
да каже дека Господ постои.
Ајде нека му каже на народот
дека фрижидерите им се полни!
It is easy for the priest
to say that God exists.
Let's let him tell people
refrigerators that are full!



Економскиот развој
е равномерно распореден.
Во секое ќоше имаме сиромаси.
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Economic development is evenly distributed.
In every corner we have poor.

Со тешка мака плукаме по криминалците.
Билбордите се многу високи!
With severe hardship we spit on criminals.
Billboards are very high!



Јажето и куршумот водат
на листата на владини проекти.
За излез на луѓето од кризата!
Rope and bullet lead
the list of government projects.
Exit of people from the crisis!



Криминалот го криеме како змијата нозе.
Затоа никој не може да види змија со нозе.
Crime hide it like a snake legs.
Because no one can see a snake with legs.



Лошото време доаѓа, затоа што
лошите не сакаат да си одат!
Bad time comes, because
bad do not want to go!
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Корупцијата си направи гнездо
во мојата земја.
И со тоа докажа дека и тука има
услови за почеток на нов живот.
Corruption have made a nest in my country.
So, it proved that there is
conditions for starting a new life.



Во недостаток на сточен фонд,
нашите овчари молзење вежбаат
на народот!
In the absence of livestock,
our shepherds are practice milking
of the people!



Нормално е
да не ми го разбирате ракописот.
Додека ја критикував власта
рацете ми се тресеа.
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It is normal to not understand my handwriting.
While criticizing the government my hands
were shaking.

Кога е на маскенбал во странство,
Македонецот не мора да носи маска!
Него и онака никој не го гледа.
When the masquerade abroad
Macedonians do not have to wear a mask!
anyway no one is seeing them.



Македонија е поголема
трагедија од Титаник.
На Титаник имаше само две-три илјади луѓе.
Macedonia is
the greater tragedy then Titanic.
On the Titanic had only
two or three thousand people.



За напредување во животот
некои користат глава, некои раце...
а ние Македонците нозе!
Сепак, сопка е сопка!
For progress in life someone use head
some hands ... and we Macedonians feet!
However, the ruin is ruin!
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Нема потреба да измислуваме непријатели.
Си имаме вистински.
No need to invent enemies.
We have real one.



Среќа што на време ги искрадоа сите пари.
Инаку и народот ќе почнеше да краде?!
Fortunately, on time they robbed all the money.
Otherwise, people would start to steal?!



Нашиот непријател е мрзелив.
Затоа чека ние да му ја завршиме работата!
Our enemy is lazy.
So, he is waiting on us to finish the job!



Со рацете во џебови можат да одат
само оние што имаат полни џебови.
With hands in pockets can go
only those who have full pockets.
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Криминалците се премногу оптоварени.
Покрај крадењето, мора да извршуваат
и важни државни функции.
Criminals are too busy.
Besides stealing, they must perform
even important state functions.



После контактите со јапонската влада
се покажа дека нашата политика не е курва.
Гејша е!
After contact with the Japanese government
show that our polic is not a whore.
Is Geisha!



Во држава во која секој се бори сам со себе,
состојбата е – нерешена!
In a country where everyone is struggling
with himself,
the situation is - a draw!
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Одумирањето на државата е одложено
за некое подобро време.
До тогаш ќе умира народот.
Withering away of the state is delayed
for a better time. Until then, people will die.



Не можеме да имаме квалитетни јавни куќи!
Најдобрите курви ни отидоа во политиката.
We can not have quality public houses!
Our best whores went into politics.



Елементарните непогоди се Божја желба.
Нашава сами си ја избравме.
Natural disasters are God's will.
We have chosen themselves.



Оние што се смеат на нашата трагедија
немаат врска од драмска уметност!
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Those who laugh at our tragedy
no common sence of drama’s art!

Мaкедонецот е човек од крв и месо.
Макар што во последно време
доминираат коските и кожата.
Macedonean is a man of flesh and blood.
Even, lately dominate the bones and skin.



Не мора да конзумирате алкохол
за да зборувате како пијан!
Политичариве ви се пример.
Must not consume alcohol
to speak like a drunk!
Politicians are an example.



Македонскиот народ
конечно постигна заедништво.
Секој по секого плука!
Macedonians finally
scored unity.
Everyone spits on everyone!

79

Човек не мора да има мустаќи
за да личи на Хитлер!
Доволно е од државата да направи
концентрациони логор.
One must have a mustache
and look like Hitler!
Suffice it from the state to make
concentration camp.



Одлив на мозоци не се смета
кога нашите државници одат
на преговори во странство.
Тие таму одат без мозок.
Brain drain is not considered
when our statesmen
go to negotiations abroad.
They go there with no brain.



Нормално е човек да се збогати преку ноќ.
Во темницата не гледаат колку крадат.
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It is normal to get rich overnight.
In the darkness they don’t see
how much they are stealing.

Добриот претседател
мора да е комплетен човек.
Значи, мора да има и – свој мозок!
A good president
must be complete person.
So, must have – their own brains!



Овците се посреќни од нас.
Тие не распишуваат избори
за овен предводник!
The sheep are happier than us.
They are not announced elections
for ram flagship!



Достоевски морал да пишува
само за еден Идиот.
Нашите писатели имаат
многу поголем избор.
Dostoevsky had to write
only one idiot.
Our writers have a lot more choice.
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Насекаде давениците тонат.
Само кај нас се инструктори по пливање.
Everywhere drowners are sink.
Only in our place are swimming instructors.



Младите се наполнија со секакви дипломи.
Затоа немаат место за памет!
Young generation filled
with all kinds of degrees.
So, no place for memory!



Контејнерите се најдобар извор
на информации!
По содржината во него,
знам кога комшиите
добиваат плата.
Containers are the best source
of information!
After the contents thereof,
I know that the neighbors
get paid.
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Од ден на ден состојбата се поправа
сè повеќе и повеќе. Дури и будалите
стануваат сè поголеми и поголеми будали!
Day by day the situation is corrected
more and more. Even fools
becoming bigger and bigger fools!



Најубаво се спие на клупа!
Особено ако е клупата пратеничка.
Confortable is sleeping on a bench!
Especially on parliamentary bench.



Човек се учи сè додека е жив.
Затоа неписмените живеат најдолго.
People learns as long as their alive.
Therefore illiterate live longest.



Странски оркестри најчесто свират
онаму каде што е публиката глува!
Foreign orchestras often play
where the audience is deaf!
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Не е проблем што нè лажат како мали деца.
Туку што не ни даваат да пораснеме.
Is Not a problem that niche us like little children.
They not will allow us to grow up.



Водачот не ни е никаков роднина.
Така да ова што ни го прави
не се смета за инцест.
With the leader we are not any relative.
So, that makes us not considered incest.



Децата имаат моќ да распознаат добри
од лоши луѓе. Затоа не ги пуштаат да гласаат.
Children have the power to discern good
the bad people. So do not let them vote.



Имаме недостаток од улични крадци.
Сите се по канцелариите.
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We have a lack of street thieves.
Everybody in the office.

Само гробарите им копаат гробови на луѓето
по службена линија. Останатите им копаат
– по политичка линија.
Only the gravediggers
were digging graves of people
on official line. Others were digging along political lines.



Меѓу политичарите и народот
има животна поврзаност.
Првин политичарите умираат за народот,
а по изборите народот умира
од политичарите.
Among the politicians and the people
there is a live connection.
First, politicians die for the people,
and after the elections people died
from politicians



Ќе бидам и јас на насловната страница.
Само да не промашам.
I will be on the front page, as well
Only if I, I can NOT miss it.
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Наш политичар и во фрижидер да го ставите
нема да ви помогне. Тој се расипува
веднаш штом ќе стапне на функција.
Our politician even if you put in the refrigerator
it will not help. He spoils
as soon as they took office.



Клептоман е болен
што краде од самопослуга.
Болен што краде од државата
не е клептоман, туку политичар!
Kleptomaniac is considered as sick because
steals from the grocery store.
Sick person who steals from the state is
not a kleptomaniac, but a politician!



Секогаш треба да носиме чисти гаќи.
Да не се срамиме пред странскиот фактор
кога ќе треба да ги симнеме.
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You should always wear clean underwear.
Do not be ashamed in front of foreign factors
when you need to get off.

Не треба да ви пречи ако во власта
влезат неписмени политичари.
Тие нема да пишуваат,
туку ќе ни диктираат.
It should not bother you
if you enter into power of illiterate politicians.
They will not write, but they will dictate.



Важно е политичарот да има убава жена.
Народот посочно ќе пцуе.
It is important politician
to have a beautiful woman.
People succinctly will swear.



Претседател избираме на пет години,
а пратеници на четири.
Затоа што пратениците се расипуваат
побргу отколку претседателот!
President elected every five years
and envoys every four. Because envoys
are spoiled faster than President!
87

Заради немање член во Уставот,
коњ не може да биде именуван за министер.
Ама за други функции
нема никакви правни пречки.
For lack article in the Constitution,
a horse can not be
appointed as minister.
But, other functions are no legal obstacles.



Наши државни долгови: Тоа е симбол
на заедништвото на власта и народот.
Our national debt: It is a symbol of
the union of the government and the people.



Мојот покоен дедо не само
што се врти во гробот, туку и се усра!
Тоа е доказ дека оваа власт
и на мртвите им втера страв в’ коски.
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My dead grandfather not only rotates
in the grave, but he shit him self there!
There is evidence that political power
even on the dead people they had put fear
in their bones.

Кај нас не важи изреката:
Како и да се свртите газот ви е одзади.
Нашиот Газ што го избравме – напред е.
There's no such saying:
where wever you turn your ass is back side.
Our ass we chose - is ahead.



Не е точно тврдењето дека
според Уставот нашиот претседател
е како англиската кралица.
Англиската кралица барем има – мадиња!
It is not true that according
to the Constitution
our president is like the Queen of England.
The Queen has at least - balls!



Министерот доби стипендија
за да заврши факултет.
После нека каже некој дека државата
не се грижи за своите граѓани!
The Minister received a scholarship
to complete college.
Then noone can say that the state
does not care for its citizens!
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Нашите луѓе почнаа да се плашат
и од својата сенка.
Затоа и станавме сенка од народ.
Our people began to fear to thir shadow.
Therefore we have
become eclipsed by the people.



Не е точна констатацијата
дека нашиот водач е исти Сталин.
Сталин имаше мустаќи!
Is incorrect conclusion
that our leader is matched Stalin.
Stalin had a mustache!



Афоризмите се спас за бездомниците.
Нека напишат афоризам за водачот и...
веднаш ќе им најдат сместување!
Aphorisms are a lifeline for the homeless.
Let's write an aphorism for the leader and…
They will immediately find accommodation!
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Две добра не одат заедно.
Не може да се биде и премиер и човек!
Two good do not go together.
It can not be both prime minister and a man!



Бидејќи гласањето се одвива
со гласачки ливчиња,
секогаш добиваме власт само на хартија.
As voting takes place with ballots
always receive power only on paper.



Да не ни е Скриената камера, само Господ
знае кога би се насмеале како луѓе!
If we do not have hidden camera
only God knows whne the people will laugh!



Сиромасите не се сами.
До нив се контејнерите.
The poor are not alone.
Next to them are the containers.
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Во оваа земја за премиер
може да се нафати само луд човек.
А кога се мора, ништо не е тешко.
In this country the Prime Minister position
can be taken up just by crazy person.
And when it must, nothing is difficult.



Листата за влез во ЕУ направена е
на тоалетна хартија.
Со тоа намерата на Европа е јасна.
Application, to join the EU
was made of toilet paper.
Thus the intention of Europe is clear.



Како претседател на партијата
на хомосексуалците
ја уживам довербата на членството.
Сите членови стојат позади мене.
As president of the party of homosexuals
I enjoyed the confidence of the membership.
All members stand behind me.
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Дератизацијата никако да ги дофати
нашите стаорци.
Тие секогаш се највисоко.
No pest control can grab our rats.
They are always the highest.



Мене како докажана будала
ниту една партија не ме прима.
Се гледа дека во партиите
не трпат конкуренција.
Proven myself as a fool
no party welcomes me.
Shows that the parties
do not accept competition.



Правењето влада
не е исто што и правењето деца!
Иако техниката на правење е иста.
Making government
is not the same as making children!
Although, the technique of making is same.
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Имаме среќен претседател,
среќен премиер и несреќен народ.
Значи, среќните водат со 2:1.
We have a happy president,
happy Prime Minister and unhappy people.
So fortunate lead by 2: 1.



Проблемите на народот
не вредат ни пет пари.
Затоа никому не му се исплатува
да ги решава.
The problems of people
are not worth a damn.
Because no one is paid to solve them.



Водачот прифати
да биде учесник во коридата.
Сега се чекаат доброволци за тореадори!
The leader agreed to be a participant
in bullfighting.
Now wait volunteers bullfighters!
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За потреба на граѓаните
модернизиран е државниот возен парк.
Купени се најсовремени
амбулантни и мртовечки возила.
In a need for citizens
they modernized state fleet.
Were purchased modern ambulance
and mortuary vehicles.



Правдата не може да победи,
бидејќи неправдата
тренира секојдневно.
Justice can not win,
because injustice trains daily.



Порано молчењето беше злато.
Денес дебело се плаќа
ако лаете против некого.
Formerly silence was gold.
Today thick is payable
if barking against someone.
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Од државата направивме аквариум!
Народот молчи како риба во вода.
Since from the state we did aquarium!
People are silent as a fish in water.



Не сакам да пишувам за луѓето од власта.
Достоевски ќе ме тужи за плагијат!
I do not want to write
about people in political power.
Dostoevsky would sue me for plagiarism!



Пендрекот ги спаси полицајците.
Инаку ќе мораа со раце да нѐ тепаат.
Truncheon rescue officers.
Otherwise they would have hands to beat us.



Бидејќи музиката нема граници,
младите со песна ја минуваат границата!
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Since music has no boundaries,
young are crossing the border- singing!

Еден странски дипломат
потврди дека Пеколот навистина постои.
Дипломатот беше во посета
на Македонија!
One foreign diplomat confirmed
that Hell really exists.
The diplomat has visited, Macedonia!



Минатата недела успеав да јадам
три пати на ден. Бев на гости.
Last week I was able to eat
three times a day. I was visiting.



Во египетските пирамиди
закопани се фараоните.
Во македонската пирамида
– народот!
In Egyptian pyramids had buried Pharaohs.
In Macedonian pyramids
– people!
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Не знаеме кому да веруваме,
на поповите или на политичарите?!
Исти Ѓаволи се.
We do not know who to believe,
the priests or politicians?!
Devils are the same.



Иднината ни бега од земјата бидејќи
сегашниве ни го враќаат минатото!
Future escaping the country because
Current us back to the past!



Немојте да кажувате лоши работи за Хитлер.
Сè уште не сте го виделе нашиот.
Do not say bad things about Hitler.
We still have not seen our.



За кадровската политика виновен е Калигула.
Тој прв почна!
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For Personnel policies, guilty is Caligula.
He first began!

Убаво би било
некој да ни ги бомбардира нивите.
Повеќе никој не сака да ора.
It would be nice
for someone to bomb the fields.
Nobody wants to plow.



На ниту еден политичар
не му се оди во рајот.
Таму нема избори.
There no politician
does not go to heaven.
There are no elections.



Не е проблем
што имаме марихуана по нивите.
Проблем е што имаме
дрогирани во политиката.
Not a problem we have marijuana’s fields.
The problem is that we have
drugged politicians.
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Достоевски ќе го паметат
по неговиот Идиот.
Нас, по нашиот.
Dostoevsky, I will remember for its „Idiot”.
We, on our own.



Кога ќе пропее некоја птичка,
има шанси да биде затворен
некој мршојадец!
When you hear sing of a bird
there are likely to be closed a vulture!



За некои наши политичари нема лек!
Ќе останат вечно болни за власт.
For some of our politicians will not have cure!
Will remain forever painful rule.



Македонскиот Ное најпрвин
си одбра стока, а потоа направи потоп.
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Macedonian Noe its first
selected animans, then make flood.

Порано тиквите растеа на нива.
А од појавата на политиката и – на рамења!
Formerly pumpkins grown in the field.
And the appearance of politics
and – on shoulders!



Изгледа дека во Собранието
нема канализација!
На кого ќе му се оди по нужда,
се качува на говорницата.
It seems that in the congregation
has no sewers!
Who will go to the toilet,
they climb on the stage.



Покрај влада во сенка
добро би било
да имаме и – влада зад решетки!
Despite shadowed government
would be better we have a
– government behind bars!
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Милан Алашевиќ

Насекаде давениците тонат.
Само кај нас
се инструктори по пливање.
Everywhere drowners are sink.
Only in our place are swimming
instructors.

Мојата влада работи како крт!
На слепо.
My government
is working as a mole!
Blind.

Моравме да го спуштиме
нивото на љубезност.
Повеќе не се исплатеше
да ги бакнуваме в’ образ.
We had to hang down the level of kindness.
No longer paid off
to kiss on the cheek.



Кога влегува во политиката,
жената мора да смета на лезбејски однос!
И политиката е курва.
When entering politics,
woman must count on lesbian relationship!
as politics is a whore.



Ги рехабилитиравме
сите жртви на минатиот режим.
Сега подготвуваме нови жртви!
We rehabilitate
all victims of the past regime.
Now we are preparing new victims!
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Имаме луѓе на кои мозокот
им работи 300 на час.
Ама не смеат да го користат
поради оние на кои мозокот им е застанат.
We have people that
their brain works 300 per hour.
But may not use it because of those that
brain is stop.



Младите се жалат
дека државата е загубена.
Затоа отидоа да ја бараат во странство.
Young people complain that the state is lost.
So they went to seek overseas.



Нашата земја дава најмногу шанси.
Тука можете да умрете
на илјада и еден начин.
Our country has given a lot of chances.
Here you can die
of a thousand and one ways.
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Треба да се избира влада составена
само од пензионери. Таква влада
има шанса да падне по природен пат!
It should elect a government made up
only pensioners. Such a government
It has a chance to fall naturally!



И завидувам на Чичолина.
Таа за истата работа што ни ја прават,
добиваше хонорар.
I envy the Cicciolina.
For the same work as others did,
she’s been honored.



Можеби Македонија нема да стане Кина,
ама ние ќе станеме Кинези. Уште малку
и кучиња ќе почнеме да јадеме!
Maybe Macedonia will not become China,
but we will become Chinese.
We are that close
to begin start eating dogs.
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Во Македонија никогаш
не стапнале диносауруси.
И тие знаеја дека тука нема услови за живот.
In Macedonia never step dinosaurs.
They knew that here there were
no conditions for life.



Гатачката толку ме изнервира
кога ми предвиде дека ќе станам канибал,
што морав жива да ја изедам.
Witch made me so upset
when she predicted
that I would become a cannibal,
I had eaten her alive.



Најлесно е да се биде влада во сенка.
Треба само да се избере некое дрво!
The easiest is to be government in a shadows.
You can just choose a tree!
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Испланирав убава политичка кариера.
Само најпрвин да излезам од затвор.
I have planned a beautiful political career.
Only the first to get out of prison.



Сексот не спаѓа во државни реформи.
Народот тоа го добива гратис.
Sex is not within the state reform.
People It gets gratis.



Разлика помеѓу нашите млади
и ластовичките е во тоа што
ластовичките ни се враќаат!
Difference between our young and swallows
It is that swallows return!



Кога е во друштво со шарпланинците
и пудлицата покажува заби.
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When in company with German Shepard
Even Chihuahua is showing teeth.

Не е проблем тоа што министерот
купил диплома.
Проблем е што не купил и памет.
Is not a problem that the minister
bought diploma.
The problem is he did not bought memory.



Волците се сити, ама овците не се на број.
Отидоа во Германија, Австралија, Канада...
The wolves are fed, but not so many sheep left
They went to Germany, Australia, Canada ...



Лесно е да се биде премиер,
ако е народот секундарен проблем!
It is easy to be prime minister,
if people are only secondary problem!



Ние знаеме како треба да се живее.
Ама, едно е теорија, а друго пракса!
We know how to live.
But one thing is theory and another practice!
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Водачот има докажани квалитети за гробар.
Сите нѐ закопа.
The leader has the proven qualities gravedigger.
He bury all of us.



Плоштадите би требало да носат имиња
на наши современи политичари.
Народот со мерак да гази по нив.
Squares should wear names
of our contemporary politicians.
People with a desire to trample on them.



Луѓето се позагадени од воздухот!
Од луѓето не можам да дишам.
People are more polluted than the air!
I cannot breathe because of them.



На европскиот пат нема
ограничување на брзината. Затоа лазиме!
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The European path has no
speed limit. That’s why we creep!

Нашите избори се како сообраќајна несреќа
со трагични последици.
Прегазен е народот!
Our elections are like a car accident
with tragic consequences.
Run over the people!



Народот поради неинформираност
почна да јаде корења. Не знае
дека лисјата имаат повеќе витамини!
Because of unawareness people
they began to eat roots. They does not know
that, the leaves have more vitamins!



Сé помалку деца се раѓаат во нашата земја!
Затоа со сексот треба да се занимаваат
луѓето, а не владата.
Less children are born in our country!
Therefore, with sex should deal
people, not the government.
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Уште не можеме да утврдиме кој е
најголемиот македонски слепец.
Оној со најголеми очи,
или оној со најголема функција!?
Still we cannot determine who is
largest Macedonian blind.
The one with the largest eyes or the one
with the biggest political position!?



Сликите на нашите политичари
треба да се стават во Букварот!
Децата уште од мали нека знаат
кој ги остави без Татковината.
Photos of our politicians should
be placed on the primer books!
Children from an early age should know
who left them without the Fatherland.



Да мислевме на државата кога требаше,
сега не ќе моравме да му ја мислиме!
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If We thought to the state when needed,
Now we will not have him think!

Црквата и политиката одамна се одвоени.
А тоа што Владата го моли Бога
да помогне околу кредитите,
само е момент на финансиска слабост.
Church and politics have long been separated.
But the government asks God to help
about loans, is only a moment
of financial weakness.



Македонската политика не е курва!
Курвите не се интересираат за тендери.
Macedonian politics is not a whore!
The whores are not interested in the tenders.



При прием во Легија на странците
нашите граѓани се ослободени од полагање
Тест на издржливост. Доволно е само
да наведат од која земја доаѓаат!
When recruiting the Legion of foreigners
our citizens are exempt from taking
the durability test. It is enough to indicate
which country they are coming from!
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Земја која тапка во место нормално е
да е полна - со дустабанлии.
A country that is in standstill is normal.
Is full - with flat feets.



Хитлер најпрвин се лечел
од психички болести,
па дури потоа станал диктатор!
Ова денес е сосема друг редослед.
Hitler is first cured of mental illness,
and then became a dictator!
This today is a completely different order.



Знам дека новите избори ќе бидат – лудница.
Да молиме Бога барем избраните
да не бидат такви.
I know that the new elections will be – crazy.
To please God, at least selected
do not be like that.
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За разлика од обичните луѓе,
политичарите поретко умираат од инфаркт!
Нив многу не ги боли срце за Македонија.
Unlike normal people,
Politicians less frequently die
from a heart attack!
These fail to hurt the heart of Macedonia.



Точно е дека на подарен коњ
не му се гледа вʹ заби.
Ама, нашиов коњ не е подарен,
туку - Избран!
True is that the gift horse looks on his teeth.
But, our horse is not gifted, it’s - elected!



Во политиката
неспособните влегуваат на мала врата.
На голема не ги собира.
In politics unfits are entering
on the small door.
The large do not fit them.
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Господа, мислете на вашите внуци
– намалете со крадењето!
Ќе нема што да крадат кога ќе пораснат?!
Gentlemen, think of your grandchildren
– Cut with stealing! It will be nothing left
to steal when they grow up?!



Благодарение на паметните телефони,
во Македонија - нема глупави!
Thanks to smartphones,
in Macedonia - no stupid!



Јас би го донирал нашиот најважен орган,
ама никој не сака ваква влада.
I can donate our most important organs,
but nobody wants this government.



Народот кога - тогаш ќе мора да пушти заби!
Леб не се јаде со лижење.
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People will eventually have placing teeth!
Bread will not be eaten by licking.

Половина од граѓаните станаа
прехранбени олд-тајмери!
Јадат само стар леб.
Half of the population have become
food old-timers!
I only eat stale bread.



Басната за штурецот и мравката е застарена!
Денес нашиве штурци
ги праќаат мравките на принуден одмор.
The fable of the Ant and the Cricket is obsolete!
Today our crickets
are sending Ants on forced leave.



Борбата со сиромаштијата не може
да се реши со народни кујни.
Туку – со политички!
The fight against poverty can not
be resolved through kitchens soup.
But - politically!
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Поубаво поминуваат
оние што лижат туѓи задници!
Останатите лижат чинии.
Better-off ones that licks another's countries
The remaining lick plates.



Кога газевме по нивите
имавме леб и за фрлање.
Сега кога газиме по асфалт...
и фрлениот леб го јадеме!
When we were walking through the fields
we had bread and were throwing.
Now that we trample on asphalt ...
and discarded bread we eat!



Нашите мртовци наоѓаат начин
како да нѝ се вратат во животите!
Се повампируваат на избирачките листи!
Our dead’s are finding a way to return to live
They beacomes vampires
on the electoral list!
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Додека Сизиф го туркаше каменот кон врвот,
бевме среќен народ. Кога почнавме да ги
туркаме роднините и пријателите,
останавме на дното.
While Sisyphus pushed the rock to the top,
We were happy people. When we started to
push relatives and friends,
we stayed at the bottom.



Мртовците се најточни.
Сеуште не се родил мртовец
кој задоцнил на својот закоп.
Corpses are accurate.
Not yet born dead
which delayed his funeral.



Што ви е гајле што имаме
килави државни фукционери?!
Полицијата нема за муда да ги фаќа
– туку за врат.
What do you care what we have
hernia’s stateofficials?!
Police will not catch their balls – but neck.
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Апсењето на високи државни функционери
задолжително да се пренесува на телевизија!
Тоа е единствен начин народот со мерак
да почне да плаќа радио дифузна такса.
The arrest of senior state officials
must be transmitted to the TV!
It's the only way the people with the desire
to start paying broadcasting fees.



Тешко на оној што ќе биде
во иста ќелија со министерот.
Ќе мора да го слуша како му ветува слобода.
Woe to the one who will be
in the same cell with the Minister.
You'll have to listen to the promises of freedom.



Подобро е да ве закопа партијата
отколку црквата.
Барем на свеќи ќе заштедите!
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Better to bury you party
than the church.
At least we will save the candles!

Министрите кои ќе одат во затвор
нема да имаат портпароли.
Сами ќе си зборуваат!
Ministers who will go to jail
have no spokespersons.
Himself would have spoken!



Нашата темница е од биолошка природа!
Кога го гледаме Него,
ни паѓа темница на очите.
Our prison is biological nature!
When we see Him,
its falls the dark eye.



И министрите тераат мода.
Порано на главата носеа шапки,
сега чорап.
And ministers are in fashion.
Formerly, they weared hats on thir head,
nowadays sock.
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Дипломираните се дрво
на живот на едно општеството.
Затоа имаме сè повеќе балвани со дипломи!
Certified are life’s wood of a society.
Therefore we have increasingly timbers
with degrees!



Па што ако гласаат и мртвите?!
Мртви ни се и кандидатите.
So what if the dear are votes?!
Our dead are candidates, too.



За разлика од Сизиф, гласачите успеаја.
Го истуркаа Каменот на врвот.
Unlike Sisyphus, voters succeeded.
they pushed the stone at the top.



Нашиот човек умира без душа.
Душата му ја вадат уште додека е жив!
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Our man dies without a soul.
His soul removed while is still alive!

Тоа што на народот
му ставија јарем околу вратот,
покажува дека го сметаат за стока.
That to the people necks are put a yoke,
It shows that it considered as animals .



Кај ниските луѓе,
газот и главата се блиску.
Затоа побрзо им доаѓа
од газот во главата.
On the short men, butt and head are close.
Therefore, so quickly it comes to them
from the butt in to the head.



Се гледа дека сме народ
со аристократско потекло.
Пропаѓаме раскошно.
It is seen that we are the
aristocrat people.
We are sinking luxuriously.
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Нашите камелеони
не ја менуваат бојата според околината.
Туку според партиските бои!
Our chameleons
does not change color according
to the surroundings.
But according to party colors!



Ако несреќата ги зближува луѓето,
тогаш, од ова денес,
поблиски не можеме да бидеме.
If the accident brings people together,
then, from this date,
closer we cannot be.



Точно е дека со децении тапкаме во место.
Само што еднаш тапкаме со левите,
а друг пат со десните...
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It is true that for decades
we were standing still.
Only, one time we were standing with the Left,
and another time with the right ...

Знаеме дека нема леб без мотика.
Ама, кај нас најмногу леб имаат
баш оние што никогаш не фатиле мотика.
We know that there is no bread without hoe.
Well, here are the most who they have bread
just those who never caught hoe.



Кога ќе дојде на власт
и слепецот прогледува.
Значи, за кого и да гласате
правите хумано дело!
When you come to power and a blind man
can see so much.
So, who can vote and make a human deed!



Кај нас нема јаз меѓу генерациите.
Тука подеднакво крадат и стари и млади!
Here, we does not have a gap
between generations.
Equally are stealing both old and young!
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Успешните луѓе имаат вили.
Неуспешните, лопати и гребла!
Successful people have villas.
Unsuccessful, shovels and rakes!



Да не беа тоалетите, нашите луѓе
не ќе имаа каде да се – растеретат!
If there were no toilets, our people
they would have had no where to be
– discharged!



Благодарение на мравките
химната се интонира и во чест на штурците!
Thanks to Ants
the anthem is intone in honor of crickets!



Од сите врвови најисплатливо е
искачувањето на државниот врв!
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Of all the peaks most worthwhile
the ascent of the leadership!

Да не е средниот прст,
никогаш немаше да сфатиме
зошто Европа ни подава рака!
If there will not be a middle finger
We would never understand
why Europe is giving us a hand!



Што е чудно ако народот раѓа мечка?!
Зарем не гледате дека кој стигне го силува?
No wonder if the people born bear ?!
Do you not see that whoever comes over they
are rape them?



Пијаниот и будалата се браќа.
Затоа, пиј народе, грев е
некоја будала да остане без брат!
Drunken and foolish are brothers.
Therefore, drink folks, sin is
some idiot to stay without brother!
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Тоа што плачам, не е од кромидот.
Туку од помислата, како дојдов до тоа
да јадам само кромид?!
When I cry, is not because of onions.
But the thought, how I came to it
to eat only onions ?!



Кога ќе види храна, на сиромавиот
очи му испаѓаат! Затоа за него е подобро
да е гладен отколку слеп!
When the poor see food
His eyes drop out! Therefore it is better
be hungry than blind!



Оние што од Македонија направија
шведска маса,
треба да седнат на – електричен стол!
Those who made from Macedonia
open buffet
they should sit – on electric chair!
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Порано крадеа и со шака и со капа.
А кога останавме гологлави и со врзани раце,
тендерите свршија работа.
Formerly they were stoleing with hand and cap.
When remained bareheaded
and with his hands tied,
Tenders've finished work.



Затворениците се во весело расположение.
Во трајна посета ќе им дојде
државна делегација.
Prisoners are in a cheerful mood.
In permanent visit will come
state delegation.



Народот сè повеќе верува
во Црквата отколку во Собранието.
Затоа подобро е да гласаме
за Патријарх отколку за Претседател.
People increasingly believe
in the Church than in Parliament.
Therefore it is better to vote
Patriarch than the President.
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Не бевме луд народ.
Ама, откако почнавме
да одиме на избори - збудалевме.
We were not crazy people.
But after we started
to go to the elections - we get madmen.



Оние што стигнаа
до последната дупка на ременот,
по правило се и последна дупка на свиралото!
Those who reached the last hole of the belt,
As a rule, those are the last hole on the flute!



Болеста ме тера да гледам ТВ-Дневник.
Мазохист сум!
Disease forces me to watch TV-Dnevnik.
I’m Masochist!



Кај нас нема потемкинови села.
Потемкиново ни е собранието.
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We do not have Potemkin villages.
We have Potemkin our assembly.

Покрај пратеници од дијаспората,
треба да имаме и пратеници од гробиштата!
Kaj нас и мртвите гласаат!
Besides the MPs from the diaspora,
should we have MPs from cemetery!
What we have, and the dead are voteing!



Знам дека договор куќа гради.
Ама, оние што се договорија околу тендерите
згради изградија!
I know that an agreement builds house.
But, those who agreed on tenders
buildings built!



Кирил и Методиј ја измислија азбуката.
Не знаејќи дека поважни
ќе бидат – бројките!
Cyril and Methodius invented the alphabet.
Not Knowing that important
will be - numbers!
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Порано национализмот беше
мирудија во секоја чорба.
Сега е главно јадење.
Formerly nationalism was
dill in each soup.
Now is the main dish.



Самоубијците се неспособни луѓе!
Не можат сами да завршат работа,
па мора државата да им помага.
Suicidal people are incompetent!
Can not alone do the job,
so we need the state to help them.



Носењето пошта со гулаби нема иднина.
Пензионерите гулабите
уште во лет ги фаќаат!
For wearing mail pigeons no future.
Pensioners catch pigeons on early flight!
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Би живееле како во Илјада и една ноќ,
само да не се оние што крадат преку ноќ.
I would live like Arabian (1001) Nights,
if not only those who steal overnight.



Во нашето подземје нема канцеларии.
Канцелариите се Горе!
No offices In our underground.
The offices are Up!



Кога мочате спроти ветрот,
немојте да викате – Долу влада!
Ќе добиете одговор како од владата да е.
When peeing against the wind,
Do not protest and say - the government down!
You will get an answer as the government is.



Тука и за трњата нема живот.
Магарињава и нив ќе ги изедат!
Here even there is no life for thorns.
Donkeys they will eat them!
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Наместо за инжинер
требаше да студирам за психијатар.
Ама, кој знаеше дека политиката
ќе ни изроди толку будали?!
Instead of engeneer had to study
for a psychiatrist.
But who knew that politics
us freaks as fools?!



Порано немавме политичари со холестерол.
Им се појави дури кога почнаа
да му ја вадат маста на народот!
Earlier we don’t have politicians
with cholesterol.
It appears even when they started
to extracted fat from people!



Народот ќе го чека ветеното - од пиле млеко.
Сé додека има пилешки мозок.
People will wait for the promised
– milk from chicken.
As long as they have chicken brain.
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Во нашата држава нема село без кучиња.
Секое село има барем
по двајца-тројца политичари!
In our country there is no village without dogs.
Each village has at least
two or three politicians!



За ова што го прават денешниве политичари
виновни се нивните татковци!
Што воопшто ги направија.
For what do today's politicians
we need to blame their fathers
that Ever made them.



Да не е глобусот,
Македонија никој нема да ја врти.
If Is not the globe,
No one will turn Macedonia.



Темницата нема заби.
Па мораше да нè голтне!
Darkness has no teeth.
So It had to swallow us!
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Миро Георгиевски

Заради оние што нè закопаа
два метри под земја,
не се помрднавме
ниту милиметар.
Because of those who buried us
two meters underground,
we do not move
any millimeter.

Некои наши политичари како
да ги правеше лично Волт Дизни.
И децат им се смеат.
Some of our politicians as
Walt Disney make them personally.
Even the children
are laugh on them.

Отфрлените политичари
нѝ се враќаат како бумеранг.
Само во друга боја!
Discarded politicians
They are returning like a boomerang.
Just in a different color!



И бумерангот стана како нашата младина.
Ни тој не нѝ се враќа!
Even boomerang become like our youth.
it will never reurn!



После изборите
секоја власт станува сенилна!
Заборава што му вети на народот.
After each election authority becomes senile!
Forgets what he promised the people.



Не ни треба ниту Голи оток ниту Сибир.
Доволна нѝ е Нашата земја!
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We don’t need „Sibir” or „Naked” Island.
Sufficient is Our country!

И во новите избори победникот
ќе го одлучат мртвите гласачи.
Кај нас, за сите работи, одлучуваат
– мртовците!
Even in the new election winner
will opt dead voters. Here,
for all things, decide - the dead!



Затоа што претпријатијата
не бараат дипломирани,
дипломираните мораат
да бараат по контејнерите.

That we are not easy people,
may the Lord to confirm.
And we had him hard.



Ако празните чинии беа книги,
гладните, гарант, ќе беа научници!
По цел ден гледаат во нив!
If the empty dishes were books
hungry guarantee will become scientists!
After the whole day looking at them!
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Овие со валкани раце не ги сакаат
Оние што се со чист образ.
These hands are not stained with love
Those with a clean face.



Because companies
do not require college graduates,
graduates have to seek after the container
Тоа дека не сме лесен народ,
може и Господ да ви потврди.
И нему сме му тешки.



Тешко дека ќе нè закопаат.
Нас место не нé држи.
It would be so hard to bury us.
there will be No place hold us.



Македонец сум и живеам во Македонија.
Тоа е доказ дека несреќата
никогаш не оди сама.
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I’m Macedonian and I’m living in Macedonia.
It is proof that crash never go alone.

Да гласаме само за вегетаријанци.
Инаку, пак живи ќе нè изедат!
We have to vote only for vegetarians.
Othervise, they will eat us alive!



Сите министри мислат како со една глава.
Случајот налагаше тоа да е
баш главата на Водачот.
All ministers as they think with one head.
The case is that it requires
just head of the Leader.



Западот нè смета за стока, и тоа
само врз основа на фактот дека пасеме!
The West considered us as cattle, as follows
just based on the fact that we grazing!



Никому не сме крвен непријател.
Бескрвни сме!
We are not a blood hater.
We are bloodless!
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Газот има одиграно историска улога
во развојот на нашето стопанство.
Да не беше тој ништо немаше да ни влезе.
Ass has played a historic role
in the development of our economy.
If it was not anything he would not even enter.



Новиот Устав мора да му се допадне
на секој наш граѓанин.
Затоа вкоричувањето ќе се даде
на некоја странска фирма.
The new Constitution must appeal
of all our citizens. Cover page to be creat
will be given to a foreign firm.



Народот има убаво мислење
за криминалците.
Да нема, немаше да ги гласа на изборите!
The people have nice opinion of the criminals.
If ts was not, they would’t have vote them
in the elections!
142

Нашата политика
е најпознатата Шведска маса.
Од неа секој зема онолку
колку што му душа сака.
Our policy is at the top
of the Swedish buffet table.
Since everyone takes it as
how much his soul wants.



Тука живеат само оние
што имаат услови за живот.
Останатите чекаат нови избори!
Here are living only those which have the
good conditions for life.
The rest are waiting for new elections!



Кога слушна дека претседателот
треба да има големи јајца,
нашиот претседател отвори фарма на ноеви.
When the President heard that
it should be the man with big balls,
He oprnrf the ostriches’ farm.
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Крадец може да биде неписмено говедо,
битанга или министер.
Нема разлика!
Thief may be illiterate cattle,
rogue or a minister.
No difference!



Западот организираше
мировна конференција.
Конференцијата беше отворена
со поздравот – Хаил Хитлер.
West organized a peace conference.
The conference was opened with
a greeting - Hail Hitler.



Турците се обидоа да нè научат на памет.
Ама, нас ни набивањето на колец
не нé опамети.
Turks were tried to bring us in line.
Even, impaled on a stick didn’t wised up us.
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Конците и ортомата
се во служба на граѓаните.
Кому ќе му се замрсат конците,
во ортомата му е спас!
Strings and rope are in the service of citizens.
If stings will tangle thread
rope is his salvation!



Има разлика меѓу политичар и мајмун!
За разлика од мајмунот, политичарот
бананата ја лупи пред да ја изеде!
There is a difference between a
politician and a monkey!
Unlike the monkey, politician
banana peels before he eat!



Изгледа дека сме потомци на раковите
- одиме наназад! Стигнавме онаму
од каде планиравме да побегнеме.
It seems that we are descendants of the Crabs
- We are going backwards! We got over there
where we planned to escape.
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Народот е во кал до колена.
Изродите од народот ќе ги препознаете
по лакираните чевли.
People in mud up to their knees.
Freaks of the people would recognize
by polished shoes.



Сакам да го променам светот,
ама понудата е ограничена.
За Овој ми го нудат - Оној!
I want to change the world,
but supply is limited.
For this they offer - that!



Не знаеме колку жртви имавме
за време на Втората светска војна.
За денешниве жртви,
Бирото за вработување има точна евиденција.
We do not know how many victims had
during World War II.
For today's victims
Employment Bureau has accurate records.
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Нема светски банкар
кој нема слушнато за Македонија.
А ако и има, тогаш нашиот министер
од таа банка нема земено кредит.
No worldly banker who not heard for Macedonia.
And if there are, then our minister
didn’t took a loan from that bank.



Луѓето во Македонија имаат слобода
да зборуваат на кој сакаат јазик.
И онака никој не ги слуша!
People in Macedonia are free
to speak the language they want.
Already nobody listens!



Кај некои наши политичари
лесно се разликува газот од главата!
Нивниот газ нема уши.
In some of our politicians
are easy to distinguished ass from the head!
On their buttocks no ears.
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А на нашиот претседател
би му се поклонил до муда.
Само кога би ги имал!
And our president would worship him
to balls. If only had one!



Кај некого очите и задникот се поврзани.
Им се отворија очите дури откако им зина газот!
In someone's eyes and buttocks are connected.
Their eyes opened after their ass!



Народот бадијала се надева на промени.
Од сом златна рипка не бива!
The people freely hopes to changes.
Catfish does not transpform to the golden fish!



Тешко е човек да застане на колена.
Особено ако е претходно легнат на плеќи!
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It is hard to stand on his knees.
Especially if it is lying on his shoulders!

Не е проблем што сè ни стои во место.
Проблем е што ниту паметта не ни доаѓа.
Not a problem as everything stands in place.
The problem is that neither our mind
is not coming.



Ако ги тргнеме крадците, предавниците
и кодошите, тогаш нема
да ни останат луѓе – за патриоти.
If we eliminate the thieves, traitor
and liars, then we will not have
people to stay - as patriots.



Моите афоризми мирисаат на лепешки!
Можеби затоа што во нив
ги сместив говедата?
My aphorisms are smell of dung!
Perhaps because
I accommodated all cattles?
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За неговата слика не требаат илјада зборови.
Туку само еден збор: Неспособен!
For his picture No need a thousand words.
Only one word: Unable!



Секој човек треба да има куче.
За да има барем еден сигурен пријател!
Every person should have a dog.
To have at least one reliable friend!



Кучето може да стане
најдобар пријател на човекот.
Само кога би можело да му биде жирант!
The dog can become man's best friend.
Only when could be guarantor!



Луѓето сè помалку се самоубиваат!
Покрај власта, сега ни во себе
немаат доверба.
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People are less kill themselves!
Besides the government, now they do not
have the confidence.

Од сите балкански народи,
Македонецот најдобро пцуе!
Долгото вежбање со нашите влади
даде резултати.
Of all the Balkan nations Macedonian
Best swear! long workouts
with our governments yield results.



Откако отиде во политиката,
нашиот Ѓавол не спие.
Да спиеше, немаше да стане ѓавол!
Having gone into politics,
our devil is not sleeping. If before,
he were sleeping would not be a devil!



За обичниот граѓанин
купувањето чорапи е како олимпијада!
Чорапи купува на секои четири години.
For the ordinary citizen
buying socks like Olympics games!
He is buying socks every four years.
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Во следната влада задолжително
да има и психијатар.
Инаку, кој ќе ги лечи министрите?!
The next government must
to have a psychiatrist.
Otherwise, who would mend ministers?!



Благодарение на Калигула
коњот стана политичар.
Обратниот процес е можен само со избори!
Thanks Caligula's
horse that became a politician.
The reverse process is possible
only with the election!



Кога не би носеле сметки и нашите поштари
би ѕвонеле три пати!
Затоа, ѕвонат еднаш... и бегаат!
When not wearing bills even our postmen
would ring three times!
Therefore, they only ring once... and run way!
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Денес чиниите најдобро ги лижат
оние што не знаат да лижат газови!
Today the best dish’s lickers are
those who do not know how to lick asses!



Некогаш фрижидерот
ми беше најдобар пријател.
Сега е домашен предавник во куќен притвор!
Once the refrigerator was my best friend.
Now is the traitor home under house arrest!



За да дојдат до слобода,
порано луѓето мораа да одат вʹ шума.
Денес – во странство!
To reach freedom before people
they had to go into the forest. Today - abroad!



Тука не важи Дарвиновата теорија.
Од нашиве мајмуни луѓе не бива.
Here does not apply Darwin's theory.
Our monkeys will never becomes a humam.
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Мене, како сатиричар,
никој не ме прислушкува.
Ете, гледате колку беден третман
има македонската сатира!?
Me, as a satirist, nobody listens in.
There, you see how much
the miserable treatment
Macedonian satire there!?



Тешко се разликува нормален од
ненормален крадец! И двајцата
тврдат дека се патриоти.
It is hard to distinguish it normal
from abnormal thief! Both they
claim to be patriots.



Не е проблем што министрите се вртат
од една фотелја во друга. Проблем е
што нас нé вртат во место!
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The problem is not that the ministers are turning
from one to another chair. The problem is
they are turn in us in one place!

За разлика од арското,
имаме и вештачко ѓубре.
Него народот го произведува.
Unlike the animal's,
we have artificial's fertilizers.
It's been produced by people.



Не е точно дека ова лудило нема крај.
Ова лудило е од нашиот роден крај.
It is not true that this madness will end.
This madness is coming from ou rend.



Утре ќе имаме свечен ручок.
На трпезата ќе имаме бел леб!
Tomorrow we will have luxury lunch.
The table will have white bread!



Никој не прифаќа да му платиме со глава.
Нашата глава не вреди ни пет пари.
Nobody accepts to pay him a nod.
Our head is not worth a damn.
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Во Алејата на великаните има место за сите.
Ама таму сеуште не се Сите!
The Alley’s of Greats is open to all.
But there still are not all!



Порано паметните пишуваа,
а будалите помнеа.
Сега будалите пишуваат,
а паметните продаваат по тезгите.
Formerly memorable wrote,
and fools remembering.
Now fools write,
and smarts are selling at stalls.



Оние што се хранат со коприви,
барем имаат среќа.
Гром не удира во коприви.
Those who feed on nettles,
at least they have a chance.
Tunder never strikes the nettles.
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Оние што гладуваат се луѓе на иднината.
Денес три пати на ден јадат
само застарен модел на луѓе!
Starving people are the one of our future.
Today, three meals a day
are eating only old fassion models!



Кога Лидерот замислува дека е
Прва лига, на останатите околу него
им останува само да се – лигават!
When the leader is imagining that
is first class, those around him
remains only - drooling!



Некогаш бевме мајмуните, па станавме луѓе.
И денес би биле луѓе,
ако некои не станеа мајмуни!
Sometimes we were monkeys,
then people have become.
Today would have been people,
if some have not become monkeys!
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Има доволно место и за цркви и за џамии.
Под услов да не се натпреваруваме
која ќе биде повисока.
There is enough space
for churches and mosques.
under codition if they do not compete
which will be higher.



Тука мајката и таткото не легнуваат
сè додека не си ги нахранат децата.
Иако и таткото и мајката се пензионери!
Here mother and father do not lie in bed
until they feed the children.
Even the father and mother are retired!



Поради најавените избори,
нововработените стручњаци се под стрес.
Ќе мора пак да лепат плакати!
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Due to the announced elections
newly emoployee experts are under stress.
Again, they must start glueing posters
on the bildboards!

Најмногу се печали со ноќен труд.
Затоа крадците се најбогати!
Most earned a night's shift workers
So, thieves are the richest!



Државната комисија не може да утврди
колку неписмени има во државата!
И членовите на комисијата се – неписмени!
State Commission can not identify
how many illiterates there are in the country!
all committee members –are illiterate!



Задушница може да се дава и за живи луѓе.
На пример, за некој кого пријателите
жив го закопале!
Memorial can be given
even for people who are alive
For example, for whom some friends
buried them alive!

159

Македонецот има
најсовремени уреди за прислушкување.
Ушите му се како радари!
Macedonians have
modern eavesdropping devices.
Their ears are like radar!



Не е лесно
да се биде масовен сексуален манијак.
За тоа треба да се биде во власта.
It is not easy to be a massive sex maniac.
you should be only in political power.



Државава нема да ја закопаат,
туку ќе ја кремираат!
Се подготвуваат пепел да ја направат.
They dony need to have to bury the State
but will be cremated!
They agreed, that will make ash out
of the State.
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Јас би им рекол сè во мустаќ.
Ама, како да го направам тоа,
кога сите се – ќосиња?!
I would say all in their mustache.
But how to do it,
When all - are hairless?!



Од секогаш сме имале Анонимуси!
Оние што ја опљачкаа Македонија,
и до ден денешен се – Анонимни.
We always had Anonymous!
Those who plundered Macedonia
and to this day are remain – as Anonymous.



Уште не е забележен случај
полицијата да тепа на мртво.
Таа тепа сé живо.
Still is not notice any case
that police are beating the dead.
It beats everything alive.
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Стоката се разбега по нивите,
бидејќи нема кој да ја чува.
Сточарите отидоа на повисоки положби.
Cattle scattered all over the fields,
because there is no one to care.
Farmers went to higher positions.



И мртвите би станале од гроб.
Ама која е логиката
да одат од гроб вʹ гроб?!
The dead would become out if the grave.
But what is the logic
to go from grave to grave ?!



Бадијала ги прислушкувате политичарите.
Ни тие не знаат што зборуваат!
There is no meaning to eavesdropping
the politicins
They did not know what they are saying!
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Македонецот може да живее
и без мозок и без срце.
Само не може да живее - без уши!
Macedonians can not live
without brain and no heart.
Just can not live - without ears!



Тешко ќе можете
да го прислушкувате нашиот човек.
Тој уста отвора само за јадење.
Woe be able to eavesdrop on our man.
He opens his mouth only to eat



Порано два и два беа четири.
Сега за тој резултат
треба партиска поддршка.
Formerly two and two were four.
Now about that score need
political party support.
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Ни Aфрика не нè прима за членка!
Се плаши дека нашите хиени
ќе ги изедат нивните.
Neither Africa, will not accept us as a member!
They are Afraid that our hyenas
will eat their own.



Поради недостаток на средства во буџетот,
подигањето на спомениците
ќе се врши во кругот на фамилијата.
Due to lack of funds in the budget,
erection of monuments
It will be performed in the circle of family.



Одам малку во црква,
малку во партија.
Белким еден од двата бога ќе ми помогне?!
Time to time I go to church then in party.
Hopefully one of two God will help me ?!
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Народот е разочаран
што го делат само на два дела!
Неговиот делбен капацитет е многу поголем.
People disappointment is, that are shared by
only two parts!
His division capacity is much greater.



Да е направено од чоколадо,
денешниве патриоти и знамето би го изеле!
If its Is made of chocolate,
today's patriots, even the flag would eat!



Сите полтрони не се исти.
Аналните отвори имаат различна големина!
All cowards are not the same.
Anal openings have different sizes!



Криминалот во земјата фати корења!
А го има и на највисоките гранки.
Crime in the country catch roots!
And has it on the highest branches.
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Точна е онаа народна:
Што е мое, само ќе си дојде!
Ми стигнаа сметките за струја и вода.
There is one folks express:
What is mine, it will come alone!
facilities bills are just arrived.



Благодарение на нас
и претседателот на Атлантида може
да прими некого во пријателска посета!
Thanks to us and the president of Atlantis
can accommodate someone in a friendly visit!



Не е проблем кога политичарот
ќе се разведе од сопругата.
Нејзините брачни обврски
веднаш ги презема народот.
It’s Not a problem when a politician
divorces his wife.
Her marital obligations
immediately belongs to the people.
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Античките Македонци немале потреба
да знаат да читаат!
Тогаш немало ни струјомери, а ни водомери.
Ancient Macedonians were not required
know to read! That time
there were no facility meters.



Ние сме земја на промени.
Ни нормалниот нема шанса
да остане нормален.
We are a country of change.
neither normal has no chance
to stay normal.



Не е точно дека мртовците не јадат!
Влезете во собраниското бифе,
па ќе видите!
It is not true that the dead do not eat!
Enter the parliamentary canteen,
so you will see!
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Ние сме технолошки заостаната земја.
Бројот на кодоши сеуште е поголем
од бројот на мобилни телефони!
We are technologically backward.
The number of informers still are greater then
the number of mobile phones!



Имаме политичари
кои знаат да бројат до сто.
Тоа се оние кои заспиваат
во пратеничките клупи броејќи овци!
We have politicians
who know how to count to a hundred.
It is those who fall asleep
in parliamentary benches, counting sheeps!



Тука најлесно можете сами
да си го ископате гробот.
Треба само да зинете
онаму каде што не треба!
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Here you can easily yourself to dig the grave.
You can just open your mouse
where do not need it!

Нашиот народ има проблем со фонетиката!
Гласот треба да го пушта од предната,
а не од задната страна.
Our people have a problem with phonetics!
The voice should be played from the front
but not from the back.



Пола вработени не живеат од работата.
Тие живеат од партијата.
Half employees
did not live by earing from the work.
these are, who live by earing from the party.



Како за љубов, така и за живот
– потребни се двајца!
Затоа без добар премиер и претседател –
нема живот.
As love and life
- It needs two! Therefore
without a prime minister and president –
there is no life.
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За нашите политичари народот е
стока со променлива вредност!
Највисока цена постигнува пред изборите.
For our politicians nation's
are as cattle with variable value!
The highest price achieved before the election.



Некогаш со Турците
бевме газ и гаќи.
Потоа Турција стана текстилна велесила,
а ние останавме со гол газ.
Once with the Turks
we were ass and panties.
Then Turkey has become
a textile powerhouse,
but we stayed with bare ass.



Нашиот човек е роден за келнер.
Цел живот некому му служиме.
Our man is born as waiter.
A lifetime to someone serving.
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Луѓето не можат
по име и презиме да кажат
со кого имале најдобар секс.
Владата е колективен орган!
People can not say by
with whom they had the best sex.
Government is a collective body!



Порано Идиот можевме
да го читаме и на глас.
Сега можеме и да го гледаме,
ама не смееме уста да отвориме.
Formerly „Idiot” we can read loudly.
Now we can only watch see,
but we can’t open our mouth.



Гладот не е предавник.
Секогаш е со народот.
Hunger is not a traitor.
its always with the people.
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Тошо Борковиќ

Македонскиот Ное
најпрвин си одбра стока,
а потоа направи потоп.
Macedonian Noe its first
selected animans,
then make flood.

Изборите се
единствено натпреварување
каде публиката трча,
а играчите го чекаат
резултатот!
Elections are
the only competition where
the audience is running while
players wait for the result!

Нашиот човек е далеку од слеп човек.
Слепиот човек живее малку погоре,
во државната вила!
Our man is far from blind man.
The blind man lives a little above,
at the government villa!



Господ згреши со некои заповеди!
Како луѓето да го љубат ближниот свој,
кога не можат ниту со очи да го гледаат?!
God made a mistake with some orders!
How can people love their closest,
when they can neither with eyes to see him?!



Министерот не е тиква без корен.
Во текот на мандатот пушти дебели корења!
The Minister is pumpkin without roots.
During its mandate,
developed his thick roots!
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Не знам кој е нашиот Тројански коњ.
Ама, останатите коњи
ги знам по име и презиме.
I do not know who is our Trojan horse.
But, other horses
I know them by names.



Нашиот човек е приморан
да гледа во филџан кафе.
Во чинијата нема ништо!
Our folks are forced
to watch a cup of coffee.
There is nothing left on their plates!



Подобро ќе се снајдамe во Пеколот
отколку во Рајот!
За во Пеколот имамe искуство.
We will Better manage in Hell
rather than in Heaven!
For Hell we have wide experience.
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Го оставив кодошот без работа!
Почнав да зборувам во себе.
I left whistleblowers out of work!
I start talking for myselve.



Оние што во транзицијата
отворија четири очи,
сега имаат за двајца!
In transition some are opened four eyes
now I have two!



Некој нѝ подготвува сценарио
за државна драма.
Само не знаеме
дали се работи за комедија или трагедија!
Somebody prepares scenario
for the State’s drama.
Just we do not know whether it is
comedy or tragedy!
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Препораката на владата
за стегање на ременот
сиромасите не можат да ја испочитуваат!
Кај нив работата е – врвка.
On Govermental’s recommendation
for crimping belt
the poor can not comply!
In their work is – tided belt.



Не умирај магаре до зелена трева,
некогаш беше изрека.
Откако нè направија магариња,
среќни сме и со сено.
„Don’t die donkey to green grass”,
once it was saying.
Once they made us donkeys,
we are happy with hay.



Цела земја ни е слободна економска зона!
Кој каде сака може да краде.
Our whole country is free economic zone!
Who wants, where can steal.
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Онаму каде е црквата одвоена од државата,
луѓето имаат голема мака!
Не знаат дали да питачат пред црква
или пред Собранието?!
Where is the church separated from the state,
people have great trouble!
They do not know whether
to beg in front of a church or an assembly ?!



Никогаш не сме имале толку сезнајковци.
И никогаш не сме изгледале толку поглупаво!
We have never had so omniscient.
But we never looked so stupid!



Нашиот човек редовно оди на хиподром.
Државните џокеи мора некого да јаваат.
Our man regularly goes to the racecourse.
The State’s jockeys need
to have someone to ride.
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Тешко дека можат
да ја кренат земјава на нозе!
Многу се килави.
Unlikely to blow
the country on its feet!
There are so many henrial.



Во сексот задоволни се
и оние горе, и оние долу!
Во политиката, само оние – горе!
In sex satisfied are those
who are on top or bottom!
In politics, only those – on top!



Хитлер имаше среќа што налета на Тито.
Со нашиве сè уште
ќе мораше да преговара.
Hitler had the luck you crash at Tito.
With our politicians
will still have to negotiate.
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Во земја на дудуци,
првата труба е прва виолина!
In a country of wooden pipes,
first trumpet the first violin!



Ќе прифатат дека два и два се пет.
Ама под услов
и тие да добијат процент!
They will accept that two and two are five.
But on condition
that they will get a percentage!



Државната работа
може да се работи и со газот.
Ако не верувате - гледајте
како работи државната администрација!
Statecraft can work with the ass.
If you do not believe – see
government’s administration works!
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Не е точно дека имаме превработеност
по институциите. Тоа се резервни кадри
за плашила по нивите!
It is not true that we have overstaffing
at the institutions. These spare staff
are only for scarecrows in the fields!



Народот знае
дека од лошо има и полошо.
Затоа лошото го прифати како добро!
People know
that the from poor can become worse.
So bad it accepted as well!



Тоа што живеам во лудница
не значи дека сум будала.
Туку дека сум патриот!
That I live in a madhouse
It does not mean that I am a fool.
But as I am a patriot!
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Мозокот секогаш треба
да е сместен во главата!
Ова први го демантираа
оние што мислат со газот!
Brain should always be located in the head!
The first to refute those
who think with their ass!



Во оваа земја сè уште има некој
кој чека подобро утре.
Кокичето!
In this country there is still some
awaiting better tomorrow.
Snowdrops!



На децата им порачав
да ми направат споменик,
многу повисок од мене.
Нека видат луѓето колку голем човек сум бил.
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I told to my children to make me a monument,
much higher than me. Let people see
how great man I was.

Видлива е разликата
меѓу гол газ и наш политичар.
Народот повеќе плука по политичарот!
It is Visible difference
between naked ass and our politician.
The people spits mor at politician!



Нормално е болните
да не стануваат од кревет.
Само што кај нас не стануваат од фотелја.
Normally patients not getting out of bed.
Only here, they do not get
out of their chair



Конечно станавме предмет
на интерес на науката.
Нé посматраат врвни психијатри!
Finally we became a concern
subject to the science.
Watching us top psychiatrists!
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Нема ништо посилно од природата.
Затоа природно глупите се на сила!
There is nothing stronger than nature.
So naturally stupids are top forces!



Ако на доброто со добро се враќа,
на државниве раководители
не им должиме ништо добро.
If good with good returns
we don’t owe nothing good
to the Heads of state.



Диоген не влезе во Собранието.
Знаеше дека таму нема да најде човек!
Diogenes did not enter the Parliament.
He knew that there would not find a man!



Оние што ја носат главата во торба
секогаш имаат посебно мислење.
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Those that they beart their head in bag
Always have a special opinion.

Додека не прочитав во лексиконот
што значи зборот - Бандит,
не знаев за што се работи!
Иако по цел ден ги гледам на телевизија!?
Until I read in the lexicon meaning word
- Bandit I did not know what it is!
Though all day watching them on TV!?



Ѓаволот не дојде по своето.
Затоа ни прати европски извршители!
The devil did not come on his own.
So he send us, European executors!



Да не се гробовите, во нашата држава
ќе нема ништо што е по мерка на луѓето!
If you are not gravediggers in our country
will not have anything that was custom people!



Порано Македонија ги хранеше Македонците.
Денес - ги јаде!
Formerly Macedonia fed Macedonians.
Today – is eating them!
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Од хумани причини контејнерите
се поставуваат на видливи места.
Да видат сиромасите
каде можат да се најадат како луѓе.
From humanitarian reasons the containers
are placed on visible places.
To see the poor
where they are found themselves as people.



Одамна ги исполнивме европските услови.
Геј пратениците од Европа задоволни се
со нашиот квалитет.
We have long been eligible
European conditions.
Gay parlament members from the Europe
Union are satisfied with our quality.



Уставот го менуваме почесто отколку гаќите.
Што е доказ дека гаќите
се поквалитетни отколку Уставот.
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Constitution has changed more frequently
than underwear.
Which proves that underwears
are better than the Constitution.

Паметни и чесни луѓе
можете а најдете насекаде.
Само во владата немојте да ги барате.
Smart and honest people
can be found everywhere.
Only in government do not look.



Коњите и народот треба редовно да се јаваат.
Инаку ќе заборават зошто служат!
Horses and people need to regularly ride.
Otherwise thy will forget
why they are serveing!



Победник на новите избори ќе биде
онаа партија која ќе смисли ново ветување.
До сега сите победуваа со старите ветувања.
The winner of the new elections
will be one party that will devise a new promise.
Until now they conquered
on all the old promise.
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Младите не гледаат иднина во Македонија.
Затоа одат во светот да отворат очи.
Young people see no future in Macedonia.
So they go abroad to open their eyes.



Водачот има докажани квалитети за гробар.
Сите нѐ закопа.
The leader has the proven
qualities gravedigger.
He, all bury us.



Крадат и дење.
Така штедат на струја.
They are stealing durning the day.
To save electricity.



Подобро е да робуваме отколку да умираме.
На робување сме навикнати!
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Better to die than be slaves.
Of slavery we are used!

За да се стане геј,
позади треба да се има барем еден човек.
За да се стане политичар
– многу повеќе!
To be gay it should be
at least one person behind.
To become politician - much more!



Данте е подготвен
да стане премиер на Македонија.
Веќе има и програма напишано: Пеколот.
Dante is ready to become
prime minister of Macedonia.
he already has a program written HELL.



Ќе нè прогласеа за најхрабар народ.
Ама проверката на гаќите
даде обратни резултати!
It would proclaim us as the bravest nation.
But checking the underwear
gave opposite results!
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Во цел свет Уставот е како Библија,
само кај нас е како календар!
Го менуваме секоја година!
In the world the Constitution is like the Bible,
only here like calendar!
We change it every year!



Нашата иднина нема иднина!
Our future has no future!



Во држава во која криминалот има
библиски димензии
народот може да очекува само – потоп!
In a country where crime has
Biblical dimensions
people can expect only - the deluge!



Не може секоја будала да биди министер.
Немаме толку министерства.
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Not every fool can be a minister.
We haven’t that many Ministries.

Кога народот нема што да јаде,
тогаш целата држава е за во контејнер!
When people have nothing to eat;
then the all country is ready to for a container!



Европа мора посериозно
да се однесува со нас.
Без оглед на тоа колку сме смешни.
Europe needs to be more serious concerns us.
Irrespective of how much may be funny.



Не знам дали е нашиот Водач слеп.
Само знам дека чита со Брајова азбука.
I do not know if our leader is blind.
I just know that it reads the Braille alphabet.



Овците обично се или бели или црни.
Овчарите се секогаш - црни.
The sheep are usually either white or black.
Shepherds are always - black.
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Нашиот човек би застанал на две нозе,
ама постабилно се чувствува
кога е – на четири!
Our man would stand on two legs
but more stable feel when – is on four!



Гробовите нема да ги продаваме
на странските инвеститори.
Ќе ги чуваме за народот!
Graves will not be sell to
foreign investors.
We will save them for the people!



Нашата земја е сериозна држава.
Ама не е исклучена можноста,
ако видите некои работи,
и да умрете од смеа!
Our country is a serious state.
But there is a possibility, if you see
some things, and not die of laughter!
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Иако Македонија нема море,
на Македонецот
проблемите му доаѓаат во таласи!
Although Macedonia has no sea,
of the Macedonian
problems come in waves!



Групниот секс не е забранет со Закон.
Пример ви е односот
меѓу власта и народот!
Group sex is not prohibited by law.
Example is the relationship between your
government and the people!



Дрогата и алкохолот се на второто место
по штетно влијание кај младите.
На прво место е политиката.
Drugs and alcohol are in second place
detrimental effect on young people.
The first is politics.
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Молчењето го продолжува животот.
Затоа нашиот човек уста не отвора.
They say that silence prolongs life.
That is why our people do not open their mouth.



Ние Македонците
сме гарант за мирот на Балканот.
Гарантираме дека ќе бидеме мирни,
било што да ни прават.
We Macedonians we may be guarantor
for the peace in the Balkans.
Guarantee, that we will be quiet,
no matter what they gonna do with us!



Не е точно тврдењето дека имаме
неписмени политичари.
Зарем не гледате
дека сите читаат напишани говори?!
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It is not true that we have
illiterate politicians.
Can’t you see
all are reading on written speeches?

Благодарение на компасот без игла,
дотуркавме далеку!
Thanks to the compass without a needle,
now we're getting away!



Човек се учи сѐ додека е жив.
Затоа оние што знаат премногу –
ги закопуваат предвреме!
Man learns anything while he is alive.
Therefore those who know too much bury prematurely!



Македонецот има идеални услови
да јаде три пати на ден. Има заби.
Macedonians have ideal conditions
eating three times a day. It has teeth.



Нашиот Водач не може да се изгуби.
Има и стап, а и куче водач.
Our Leader can not lose.
He has a stick and dog as guide.
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Богатиот Македонец
не можете да го кремирате.
Тој кога ќе види дека гори,
бега од Македонија.
The rich Macedonian
can not cremated.
When He will see that all is burning,
escapes from Macedonia.



Некој луѓе се како крокодилите.
Може да видите колку вредат
дури кога ќе му ја одерете кожата.
Some people are like crocodiles.
You can see how much worth
after his skin its scalp.



Во диктатурата
диктаторот плива во сите стилови.
Народот е оној кој се дави.
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In dictatorship
the dictator swim in all styles.
The people is the one who is drowning.

Од сите соседи само ние немаме море.
Ама, затоа имаме најмногу давеници.
Of all the neighbors we do not only sea.
But we do have the most drownings.



За да живеете во рајот
некого мора да го турнете во пеколот.
To live in paradise
someone has to be pushed to hell.



Во ликот на Водачот
присутни се и оние што ги нема.
Хитлер, Сталин, Мусолини...
In the face of the leader
is possible presence even those who are gone.
Hitler, Stalin, Mussolini ...



Крематориум е место каде ги горат мртвите.
Живите ги горат - во државава.
Crematorium is a place
where they burn the dead.
The live are burned - in the country.
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Не ни треба часовник.
За нас времето одамна е застанато.
We do not need a watch.
For us long ago the time has stands.



Полицаецот е обичен човек.
Пендрекот му служи само
за контакт со народот.
The policeman is an ordinary man.
Truncheon serve only for,
contact with the people.



Животот стана многу тежок.
Испадна дека на умрените им е најлесно.
Life became very difficult.
It turned out that the dead are easiest.



Нашите пратеници не се безлични.
Имаат и по неколку лица.
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Our deputies are not faceless.
They have a few faces.

Не е проблем
што народот изгуби доверба во власта.
Проблем е што ни е власта изгубена.
It is Not a problem as people lose confidence
in the government.
The problem is that our government is lost.



Демократијата влезе во секоја куќа.
Сега секоја куќа
има уште една уста за хранење.
Democracy entered into each homes.
Now every house has another mouth to feed.



Тешко е да најдеш место под сонцето,
ако ти врие во главата.
It's hard to find a place under the sun
if you have boiled head.



Некој сонува нашиот Запад
да биде нивни Исток.
Someone dreams that our West
to be their East.
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Мило ми е кога гледам
колку етикети ми имаат залепено.
Значи, јас сум човек од голем формат!
I'm glad to see that much labels
They have stuck on me.
So, I'm a man of large format!



Во порно индустријата нема Македонци.
Сите се ангажирани во политиката.
There is no Macedoneans in Porn industry.
All are engaged in politics.



Ако е глупоста заразна,
тогаш ова мора да е некоја епидемија!
If stupidity is contagious,
then this must be an epidemic!



Иако го имаме со грами,
памет продаваме на кило!
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No matter that we have brain in grams ,
We sell Memory in kilos!

Европа игра шах со Македонија
и секогаш победува.
Така е кога игра против дрвени фигури!
Europe plays chess with Macedonia
and always wins.
That's right, when playing
against wooden figures!



Тој е крадец од втора класа.
За да стане прва класа
потребен му е уште еден мандат.
He is a second class thief.
To become a first class
it depends on another mandat.



Нормално е канибалите да се собираат
во сè поголем број.
Народот се пече на оган.
Normally that cannibals will comes together
in an increasing number.
People here are baked on fire.
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Кога би бил овчар
овците би ги молзел два пати на ден.
Исто како што прават со народот.
If I were a shepherd sheep
I would fleecing them twice a day.
Just as here, as they do with the people.



Моите пријатели,
што ги дочекував со полна софра,
никогаш не користеа нож,
туку јадеа само со раце.
Ножот го чуваа за да ми го заријат во грбот!
My friends,
when I greet them with the full garnished,
they never use a knife,
but only ate with their hands.
The knife was kept to stab in my back!



Нашиот човек е роден за келнер.
Цел живот некому му служиме.
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Our man is born as waiter.
A lifetime to someone serving.

Во Уставот убаво пишува дека
крадењето е забрането! Затоа кај нас
крадат само оние што не знаат да читаат.
In our Constitution clearly says that
Stealing is forbidden! So here
steal, only those who can not read.



Мечката никогаш не игра
пред куќа во која тече мед и млеко!
Bear never play in front
of the house that is flowing with milk and honey!



Украденото го ставија во големиот џеб.
Во малиот го ставија народот.
Stolen stuff thet put it in the big pocket.
In the small they put, people.



Гладот секогаш доаѓа во незгодно време.
Баш кога е народот сиромашен.
Hunger always comes at an inconvenient time.
Just when people are poor.
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Уште малку па нашата химна
ќе ја пеат само немите!
Останатите не ќе смеат уста да отворат.
It would be almost,
that mute will sing our national anthem,
others would not dare to open their mouth.



Тука жртвите најпрвин пишуваат молба,
а потоа даваат мито.
Обратниот процес се смета за кривично дело.
Here, the victims first claim complaint
in written and then give bribes.
Reverse process
is considered to be of a criminal offense.



Благодарение на министрите
приватизацијата успеа стопостотно!
Сите министерства се приватизирани.
Thanks to privatization,
Ministers succeeded one hundred percent!
All ministries are privatized.
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Сиромасите
се најбавната категорија на граѓани!
Ним дури и лебот им побегна.
Poors are the slowest category of citizens!
They even lost their bread.



Легендата кажува дека некогаш
на овие простори имало услови за живот.
А потоа се појавија политичарите.
Legends tells that, formaly
this area had perfect living conditions.
Till politicians appeared.



Немаме факултет за гробари.
Недостатокот од такви кадри
успешно го надокнадува политиката.
Here We have no faculty for gravediggers.
The lack of such personnel
successfully renewing the politics.
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Секоја влада мисли дека е бесмртна.
Па, наместо неа умира народот.
Any government thinks he is immortal.
So, instead government , people dying.



Нашата држава е архитектонско чудо.
Нема темели!
Our country is an architectural marvel.
No foundation!



Во мое име може да гласа која било будала.
Разликата нема да се забележи.
Behalf my name, im alowing to vote any fool.
The difference will not be noticeable.



Нам не може да ни се случи
рушење на Кулите близначки!
Претседателот и Премиерот не се близнаци.
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It can not happen
to us to breaking down Twin towers!
President and Prime Minister are not twins.

Водач без мозок
живее колку и нормален човек.
Само што вечно останува во сеќавањата.
Leader without a brain
he live as a normal person.
Only remains forever in the memories.



Политичарите не се глупави луѓе.
Да беа глупави,
не ќе можеа да се прават толку паметни.
Politicians are not stupid people.
If they were stupid,
they can not act that smart.



Да крадат можат и неписмени.
Затоа за министер
не се бара никаква диплома.
Even illiterate can steal in our country.
Therefore, for Minister,
is not require any degree.
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Нашиот непријател е за чекор пред нас.
Нè предводи!
Our enemy is a step ahead.
Lead us!



На народот
лебот сè почесто му влегува в' глава!
Затоа што ретко му влегува во мевот.
To our people,
bread increasingly enters in his' head!
Because it rarely enters the stomach.



Кочијата се движи онака
како што трча првиот коњ.
Затоа, да не ве чуди
зошто нашата кочија стои.
Carriage aleays moves
as the first horse running.
Therefore, do not be wonder
why our carriage stand.
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Еден ден сликата на нашиот Водач
ќе биде во учебниците!
Во оние од Криминологија.
One day the image of our Leader
will be in the studdy textbooks!
Those of Criminology science books.



Пред изборите ветуваа
дека ќе направат нешто од нас.
Го одржаа ветувањето –
од нас направија будали!
Before the elections all are promised
to make something from us.
And they held promises they made fools of us!



Сите избори можеа да бидат успешни.
Aко избиравме будали!
All elections were to be successful.
If we only voted the fools!
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Горан Ќеличанин

Кој сака
да умре за татковината,
нека побрза.
Утре може да ја нема!
Who wants to die
for the fatherland,
let do it faster.
Tomorrow it might not exist!

Младината ни е нерешителна.
Не знае дали газот да го брише
со тоалетна хартија
или со дипломата.
Our Youth are so indecisive.
Do not know whether
to butt wiping with toilet paper
or their education certificates.

Кој ги сака своите деца,
не им купува чоколади и бонбони!
Туку, куфери и патни торби.
Here, Who ever loved his children
do not buy chocolate and candy!
But, suitcases and travel bags.



Ние сме држава во која секој знае да краде.
Што е доказ дека имаме
квалитетен образовен систем.
We are a nation
in which everyone knows how to steal.
What is the proof that,
we have a quality education system.



Ликовите од Шекспировите драми
може да ги игра секој наш човек.
Ние сме народ роден за трагедии.
Characters of Shakespeare's Plays
can play every one of ours.
We are a nation born of tragedy.
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За нашата државна каса не може да се
каже дека е празна како гроб.
Гробот кога-тогаш ќе се пополни.
For our treasury, no one can say that is
empty as a tomb.
Tomb can be eventually fillfull.



Насекаде неписмените се најголеми борци.
Можеби затоа што нема
кој да ја потпише капитулацијата.
Everywhere illiterate are greatest fighters.
Perhaps because no one who
can sign the capitulation.



Ако Александар Македонски
подигнуваше кредити како владата,
Гоце Делчев ќе немаше ни за гаќи.
If Alexander the Great
have started taking a loans as our government,
Gotse Delchev would have had even
– for his underwears.
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Ерекцијата е очигледен доказ дека
во план им е да го задоволат народот.
An erection is evidence that
the plan is to meet satisfaction of the people.



Мојата земја со векови е на истото место.
Само што парите ги однесоа на друго место.
My country was for centuries in the same place.
They just took the money elsewhere.



Собранието е како Вавилонска кула!
Никој никого не разбира.
Parliament is like the Tower of Babel!
No one understands.



Едвам чекаат да нè спасат!
Затоа прават сé што можат за да настрадаме.
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Hardly wait to save us!
So they do everything they can,
to get us into trouble.

На народот не му се проблем лудите
во душевните болници. Проблем се
душевно болните во лудницава.
For the people, crazy are not an issue
in mental hospitals. Problem are
insane in asylums.



Нема потреба
на народот да му се прави аутопсија.
Сите знаат дека изумира од политиката.
There is no need
for people to be doing an autopsy.
Everybody knows that dying from politics.



Никој не може
да направи систем како нашиов.
А ако некој и направи,
тоа мора да се поголеми будали од нас!?
Nobody can make a system like ours.
And if someone did,
it must be bigger fools of us!?
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Порано Водачот беше слепец.
Ама, кога по него тргнаа и другите слепци
– прогледа!
Formerly leader was blind.
But, when they went after him and other
blind people – they sight!



Ако спасот на Македонија зависи
од паметта на нашите политичари,
тогаш за Македонија – нема спас!
If salvation of Macedonia depends
on the memory of our politicians,
then for Macedonia – there is no hope!



Издржуваме плукање, газење,
разни понижувања...
Нека види светот колку силен народ сме!
We resist spitting, trampling,
various humiliations ...
Let the world see how we're strong people!
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Владата штеди максимално.
Целиот народ го смести во еден гроб.
Government savings in all possible.
The people were placed in a tomb.



Кога од татковината ќе направите пустина,
тогаш позади секој коњ се крева прашина.
When of the fatherland will make desert
Than behind each horse dust a rises.



На кризата се навикнавме половично.
Само половината Македонци!
At Crisis we accustomed half.
Only half of Macedonians!

Таман научивме да чекориме,
оние што летаат нè натераа да лазиме!
We just learned how to walk,
but those who fly, they made us to creep!
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За малку ќе изберевме паметна влада.
Ама паметните на време
побегнаа од Македонија!
We almost elected smart government.
But on time all smart inetelectuals
–run away from Macedonia!



Што ќе и е на владата четиригодишен мандат,
кога успеа да го уништи народот
уште во првата година?!
Why the government needs four-year mandat,
when managed to destroy the people
in the first year?!



Според македонскиот Устав
сите луѓе се рамноправни.
Тука и жртвата и убиецот имаат исти права.
According to the Macedonian Constitution
all people are equal.
Here the victim and the killer
have the same rights.
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Немојте да тврдите дека змијата нема нозе.
Нашата има!
Do not claim that the snake has no legs.
Our has!



Нашиот циркус не може да работи без кловн.
Затоа избираме претседател!
Our circus can not work without a clown.
Therefore we elect a president!



Имаме скромни водачи.
Задоволни се и со малку памет!
We have modest leaders.
They are satisfied with a little common sense!



Паметните ни побегнаа во странство.
Од останатите направивме влада!
Our Smarts have fled abroad.
From others, we made government!
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Требаше да си купат диплома
од ветеринарниот факултет!
Барем на сопственото лекување ќе заштедеа.
We needed to buy a diploma
from the veterinary faculty!
At least they would saved
on their own treatment.



Политичарите не мора да се лечат!
Досегашното искуство покажа дека народот
никогаш не гласа за – здрави.
Politicians must not be treated!
Past experience has shown that
the people never voted for – healthy.



Порано политичарите беа поголеми будали.
И овие денешниве не страдаат
од комплекс на помала вредност.
Formerly politicians were greater fools.
Curents are these these who
do not suffer today's from inferiority complex.
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Дајте ни химна без зборови.
Кој е будала да пее на вакво време?!
Please create the anthem without words.
Who is a fool to sing over – of such a time?!



Не е точна констатацијата:
Каде се парите таму се и политичарите.
Еве, политичарите се кај нас,
а парите никаде ги нема.
Is incorrect conclusion:
Where there is money, politicians are tere.
Here, the politicians are here,
but the money nowhere.



Порано циркусите
се одржуваа во големи шатори.
Сега е сè исто, само што шаторот
е од цврста градба!
Previously circuses were held in large tents.
Now everything is the same,
only the tent is of solid construction!
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Пројавив политички амбиции.
Почнав да зборувам глупости.
I do start showing political ambitions.
I started talking nonsense.



Политиката влезе во сите јавни институции.
И од нив направи јавни тоалети.
Policy enteres into all public institutions.
They made them public restrooms.



Отсекогаш сакав да бидам чесен човек.
Ама, животот ме одведе во политиката.
I always wanted to be an honest man.
But life took me in politics.



Во мојата земја нема услови за убиство.
Тука веќе одамна сé е мртво.
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In my country
there are no conditions for murder.
Here everything is already dead long ago.

Историјата покажа од каде дојдовме.
А политиката, каде ќе одиме.
History has shown where we came.
A policy where we go.



Како што расте незадоволството на народот,
така водачот го засилува својот возен парк.
Моментално го разгледува
каталогот на тенкови.
As the growing discontent of the people,
so the leader tightens its fleet.
Presently considering the catalog of tanks.



За водач мора да избереме некого
кој знае да зборува со мртовци.
Инаку, не ќе може да се разбере со народот.
For leader we must chouse someone
who knows how to talk with the dead.
Otherwise, he will not understand
with the people.
223

Нашата политика
оди со чекори од седум милји.
Затоа така брзо стигнавме до провалијата.
Our policy goes a step of seven miles.
Because so quickly got to the ravine.



Кај нас лудачката кошула
оди со костум и вратоврска.
Таков е државниот протокол.
Here straightjacket go with a suit and tie.
Such is the protocol of the State.



Македонците и Албанците
може да ги спои само голема несреќа.
Затоа формираат заедничка влада!
Macedonians and Albanians
can merge
only a major accident.
Therefore they form a joint government!

224

Ветија дека нема да нѐ прислушкуваат.
Под услов уста да не отвораме!
They promised not to eavesdrop on us.
Under the conditions
that mouth would not open!



Посигурно е да се питачи пред црквата
отколку пред собранието.
Господ нема пендрек!
It would be a big safer to beggars
in front of church than the assembly.
Lord will not have nightstick!



За да имаме родни години
владите би требало да бидат
како лисјата на дрвјата.
Да паѓаат еднаш годишно.
In order to have fruitful years
Governments It should be like
the leaves of trees.
To fall annually.
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Македонците вредат
повеќе од крокодилите!
На крокодилите им ја дерат кожата за
ташни и чевли, а нашата за станови и вили.
Macedonians are worth more
than the crocodiles!
to Crocodile flayed them skin
for handbags and shoes,
and and for apartments and villas.



Власта дозволува дијалог.
Секој може да зборува – сам со себе.
Government It allows dialogue.
Anyone can talk – to himself.



Бидејќи политиката е курва, нормално е
со неа да се дружат проститутките.
Ама, не е нормално народот
да избира таков кадар!
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Because politics is a whore
normally with her associate prostitutes.
But, It's not normal people to choose that staff!

Поштенските марки
или се лижат или се плукаат.
Во зависност од тоа кој е на марката!
The post stamps are either lick or spit.
Depending on which face
is on the stamp!



Сè уште немам видено работник
да се обеси поради мала плата.
Нема пари за ортома.
Still I have not seen worker
hanged up because of low wages.
Not enough money for rope.



На секој ѕид треба да виси
сликата на претседателот.
Човекот заслужи да виси.
On each wall should hang
pictures of the president.
The man, deserved to hang.
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Во земја во која сите лазат или клечат,
исправениот брзо ќе го свиткаат!
In a country in which all kneel or crawl,
straight will quickly roll it!



Тито секогаш имаше кучиња околу себе.
Ама за разлика од нашите,
неговите кучиња немаа мобилни телефони!
Tito always had dogs around.
But unlike ours,
his dogs did not have cell phones!



Еден ден ќе водиме нормален живот.
Кога ќе не водат Нормални!
One day we would have a normal life.
When we will keep normal leaders to leads us!



Нашиот лифтбој остана без работа!
Нон-стоп сме најдолу.
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Our liftboy becomes jobless!
we are Non-stop at the bottom.

Бидејќи немаме војни,
воените злосторници
моравме да ги замениме со политички.
Because no war, war criminals
we had to replace them with politically.



Нема ништо поубаво од празен гроб.
Можете да мечтаете со кого да го пополните!
There is nothing more beautiful
than an empty tomb.
You can dream up with whom it will be filled!



Биографиите на некои луѓе од власта
нема да се пишуваат со букви.
Туку со бројки.
Biographies of some people
from the government will not be
writen with letters. But with numbers.
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Дури кога стигнавме на целта
видовме дека сите се подобри од нас.
Even when we arrived,to the end we saw that
the objective site are better than us.



Оние што се пикаат во газот на директорот
стануваат религиозни! Молат бога
директорот да нема хемороиди.
Those who goes into the butt of Director
they become religious! Pray to God,
Director not to have hemorrhoids.



Во иднина, за високи функции ќе бидат
кандидирани само оние што имаат
барем три грама мозок.
Досегашните количини
се покажаа како недоволни!
In future, for the senior will be nominated
only those who have at least
three grams brain.
Past amounts was proved as ineffective!
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Додека другите
земји добиваат кандидатски статус,
нашавa статус може да добие само
– на Facebook!
While other countries
receive candidate status,
Our status can be applicable only
– on Facebook!



Поповите ја губат битката со политичарите.
Политиката стана поголема религија.
The priests are losing the battle with politicians.
Politics became more religion.



Напредувањето во кариерата
е како скок со стап во височина!
Ако сакате да скокнете повисоко,
мора да држите нечиј стап во рацете.
Career progression
is like a jump vault in height!
If you want to jump higher,
You must hold someone stick in your hands.
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Благодарение на исправната
аграрна политика бевме земја на пипер,
патлиџан и тикви.
Сега, благодарение на политиката
- само на тикви.
Thanks to correct the agricultural policy
We were a country of pepper,
tomatoes and pumpkins.
Now thanks to the policy
–country of just a pumpkins.



Не мора да одите во Неапол за да умрете.
Останете уште неколку години кај нас.
It does not have to go in Naples for you to die.
Stay only a few years with us.



Не е точно тврдењето дека и магаре
да стават на листа ќе влезе во собрание!
Ене, комшијана мој, беше на листа,
ама не влезе!
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It is not true that even a donkey
to put the list will enter the parlamentll!
Look! My neighbor was on a list,
but do not enter!

Наскоро ќе биде распишан
тендер за претседател.
Тендерот ќе го добие онаа партија
која ќе понуди најмногу за продажба
на Македонија.
Soon, it would be announced
tender for president.
The tender will receive one party
who will offer higher price for sale of Macedonia.



Огледалото
е најхрабриот македонски елемент.
Без страв и во очи ќе го покаже виновникот
за сегашнава состојба во земјата.
The mirror
is the bravest Macedonian element.
No fear in his eyes will show the culprit
to present situation in the country.



Мечката не ја бидува за политичар.
Спие само зиме!
Bear can not go in a politics.
Sleep; only in winter!
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Штетата од елементарна непогода
ја исплаќа државата.
Ама, ако елементарната непогода
е здрава и жива, тогаш таа треба
да му плати на народот.
The damage from natural disasters
pays the state.
But if disaster is healthy and alive
then they have to pay the people.



Нашите мајмуни се разликуваат
од обичните мајмуни.
Имаат единствен матичен број.
Our monkeys are differ from ordinary apes.
They Have a unique identification number.



Владата не знае што да прави со толку
издржлив народ!
Ни со реформи не успеа да го сотре!
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The government does not know what
to do with the tough people!
Even the reforms failed to crush them!

Полтроните се многу прилагодливи луѓе.
Ним секој отвор им одговара,
само да е анален!
Poltronite are very adaptable people.
Them every opening they see fit,
only needs to be just anal!



Понекогаш зборувам сам со себе.
Само не знам кој е поголема будала,
оној што зборува или оној што слуша?!
Sometimes I’m talking to himself.
Just I do not know which is greater fool,
one who speaks or the one who hears?!



Филмот не успеа
бидејќи ги испомешавме улогите.
Глумците станаа политичари,
а политичарите – глумци!
The film failed because has mix roles.
Actors become politicians,
Politicians - actors!
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Нашиот инкубатор има голем дефект.
Наместо пилиња
се изведуваат мршојадци.
Our incubator has a defect.
Instead chicks hatch vultures.



Имаме просрпски, проалбански,
пробугарски ориентирани...
и промакедонски дезориентирани граѓани!
We have a pro-Serb, pro-Albanian,
pro-Bulgarian oriented ...
and pro-Macedonian disoriented Citizens!



Изгледа дека Македонецот
е од танталовата лоза.
Само негов потомок може
да издржи вакви маки.
It seems that Macedonian
is tantalum lineage.
Only his offspring may
endure such torment.
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Љубовта не признава граници.
Затоа оние што ја сакаат власта
ги преминаа сите граници.
Love knows no borders.
So those who want power
they have crossed all limits.



Животот станува сè поскап.
Самоубијците пронајдоа идеален начин
за штедење.
Life is becoming more expensive.
Suicidal found the ideal way to save.



Пет века Турците не тепаа како магариња.
А потоа си отидоа, бидејќи не сакаа
да имаат работа со магариња!
Five centuries Turks beat us like donkeys.
And then they left us, because they did not want
to have a deal with donkeys!
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Младите сè повеќе земаат партиски книшки,
а книгите ги фрлаат на буниште.
Знаат дека само така можат да станат
петли во нашиов кокошарник!
Young people are increasingly taking party cards,
and books thrown on the garbage dump.
They know that the only way
can become roosters in our coop!



Зоолошката градина е единствената
јавна институција каде можете да бидете
сигурни дека мајмунот е мајмун!
Во другите и човекот може да биде мајмун.
Zoo is the only public institution where
you can be sure that the monkey is a monkey!
In other - man can be a monkey.



Нашите претци немаа потреба
да ги научат буквите.
Во тоа време победниците
ја пишуваа историјата.

238

Our ancestors did not have
a need to know the letters.
At that time, winners wrote the history.

Не е тешко да се утврди
кој е првиот македонски вампир.
Треба само да се отвори
архивата на македонското Собрание!
It is not difficult to determine
which is the first Macedonian vampir.
All its needs, only to open
Archive of the Macedonian Assembly!



Комшиите се извинија
што не можат да ни подадат цела рака.
Сметаат дека и средниот прст
ќе не задоволи!
Neighbors apologized unable
to submit our whole hand. consider
that only middle finger will satisfy!



Нашите луѓе и во светски рамки важат
за најдобри истражувачи! Нема контејнер
што не можат детално да го истражат.
Our people are worldwide recognised as
the best researchers! No container
they can thoroughly investigate.
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Демонстрантите не смеат да бидат
незадоволни од владата.
Да не беше таа, ниту тие ќе беа демонстранти.
Protesters should not be
dissatisfied with the government.
If It was not government,
neither they will be as a protesters.



Штета што јажето не е ставено
на позитивната листа на лекови.
Тоа е најбрз лек за нашата беда.
Too bad that the rope was put
on the positive list of medicines.
It is the fastest remedy
-for our misery.



Влада секогаш се формира
во пазарни денови.
Во другите денови цените се повисоки.
Government always form in the market days.
On other days the prices are higher.
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Животот ни стана тежок
како воденички камен.
Само поради Камењата
што мелат на говорницата.
Life became difficult millstone.
Just because stones that grind on stage.



Математикатa покажа дека треба
да го смениме аголот за влез во ЕУ!
Мора да се наведнеме за 90 степени.
Matematics have shown that we need
to change the angle of entry into the EU!
We have to bend 90 degrees.



Ме чуди кога ќе слушнам
дека наш човек се измочал в́ гаќи.
Од каде нему гаќи?!
I'm surprised when I hear
that our man peesed on his underwear.
the question is;
ferom where he got the undewear?!
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Нема пишани критериуми за избор
на најспособен политичар.
Изборот се прави според имотниот лист.
No written criteria for selection
the most capable politician.
The choice is made according to property list.



Не постои импотентен политичар.
Барем додека им трае мандатот!
There is impotent politician.
At least during their term!



Работниците ќе живеат како мали деца!
Платата ќе им оди само за лижавчиња.
Workers will live like little children!
The salary will go for lollipops.



Најпрвин демократијата пушти корења,
а потоа никнаа балваните.
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First, democracy has put down roots,
then sprang timbers.

Идол ми е Дон Кихот.
Во недостаток на ветерници
јуришам на Собранието.
My idol is Don Quixote.
The disadvantage of windmills,
I seize the Assembly.



Не ни е сè вʹ земја.
Мртовци имаме и над земја.
We do not have them all underground
Deads; as well we have above ground.



Лебот и солта
се дел од нашето славно минато.
Како ни одат работите, ќе бидат дел
и од нашата неславна иднина!
Bread and salt are part of our glorious past.
As we go to work,
will be part of our infamous future!
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На луѓето извршители му праќаат оние,
кои се покажаа како слаби
извршители на државните работи.
Bailiffs were sent to the people from those
which have proved as weak
in enforcement of state.



Подобро гроб отколку роб,
рече младиот Македонец
и остана во Македонија!
Better grave than slave
He said the young Macedonian
and stayed in Macedonia!



Стопанскиот лав
опкружен со политички хиени
мора да се однесува како зајак.
Commercial lion
surrounded by political hyenas
You must behave like a rabbit.
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Извезуваме памет а внесуваме дрога.
И потоа се чудиме
зошто имаме толку дрогирани будали!
We export memory and import drugs.
And then wonder,
why we have so drugged fools!



Бројот на пратеници мора да се зголеми.
Така статистички ќе се намали
бројот на народни клетви по пратеник!
The number of MPs must increase.
So statistically will be reduced;
number of folk curses in MP!



Лажат дека има живот после смртта.
Еве, од осамостојувањето сме мртви,
а сеуште живот немаме видено!
It is a lay that there is life after death.
Here, because the independence of the dead,
i still have not seen life
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Стаорците се авангарда на капетанот.
Особено кога тоне бродот.
Rats are the vanguard of the captain.
Especially when the ship sinks.



Од ден на ден ни го отежнуваат животот.
За наша среќа, ноќе нé олеснуваат.
Day by day our life is more difficult.
Fortunately, the night become easier.



Имаме политичари мачкани со сите бои.
Ним секоја партиска книшка убаво им стои!
Politicians have crushed with all the colors.
Their colored party’s card are nice standing



Пчелите никогаш не ќе можат
да произведат толку мед, колку
што можат мечките да изедат!
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Bees can never produce that enough honey,
that bear can eat so!

Македонско-албанското прашање
има два одговори.
Еден македонски, друг албански!
Macedonian-Albanian issue has
two answers.
One Macedonian, Albanian else!



Владата вети и од пиле млеко.
Што е сега владата виновна
што пилето нема цицки?!
The government
has promised „chicken’s milk”.
What is now the government guilty;
that chicken have no tits?!



Во новите избори на народот
ќе му ветуваат леб и сол.
Тоа е реална понуда на секоја наша влада.
In recent elections, to the people
will promise bread and salt.
It is a real offer from all our government.
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Промашените премиери најмногу
го погодуваат народот!
Most failures of the premiere
has a negative effect on the people!



Народот е мајка родилка на секоја власт.
Затоа власта цица од народот!
The People is the mother of all government,
Therefore government mammls
from the people!



Оној што си ја менува верата за вечера,
на крајот ќе нема ни за задушница!
The one who changes Faith for dinner,
will eventually not even have on All Souls' Day!



Што ќе ни е ˈрбет?!
И онака цел живот сме свиткани.
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What that we have backbone ?!
Already a lifetime we are bent.

Против криминалот не можеме
да се бориме со сета сила.
Сета сила е на страната на криминалците.
Against the Crime
we fight with all our strength.
All force is on the side of criminals



Во нашиот образовен систем
нема професија - чувар на лозја.
Кај нас, стравот лозје чува.
In our education system has no profession
- The keeper of the vineyards.
Here, fear kept vineyard



Ѓаволот бадијала дојде по своето.
Сé ни е под хипотека,
а и кредитите не ни се отплатени.
What if the Devil cames for his right.
All our mortgage,
and loans are not repaid yet.
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Срамот е безопасен.
Сеуште никој нема умрено од срам.
Shame is safe.
Yet no one died of shame.



Тука не може да биде:
Сите за Еден, Еден за сите.
Едниот, не е со сите!
Here can not be:
All for One, One for All.
One, is not for all!



Потомци сме на Сизиф!
На секои избори туркаме камења кон врвот.
We are descendants of Sisyphus!
Every election we push the stones at the top.



Ни ветија и од пиле млеко!
А сега пилињава нé молзат.
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They promised chicken’s milk!
Now chicks milking us.

Гробовите се прават сè поголеми.
За да може нашиот човек,
да се врти во него.
Nowadays the graves are getting
bigger and bigger
In order for our people, spinning in it.



Добро е што пчелите не се членови
на политичките партии!
Инаку и медот ќе го направеа - лајна!
It is good that the bees are not members
at the political parties!
Оtherwise and honey will have done – as shit!



Народ кој гласа со газот
наместо со главата,
мора да оди по газот на Водачот!
People who vote with the butt
instead of his head,
should follow the leader’s butt!
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Сé додека е пендрекот појак од грбот,
власта ќе биде посреќна од народот.
As long truncheon stronger the our back,
power will be happier than people.



Толку години нè јаваат,
што веќе немаат потреба од нови коњи!
So many years they ride us;
Already No need of new horses!



Нашите мртовци со вечни мандати
сакаат да станат бесмртни.
Our dead with eternal mandates
they want to become immortal.



За разлика од птиците, кај луѓето,
оскубаните највисоко летаат!
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Unlike birds, the humans,
plucked highest Fly!

Дури откако почна да стенка,
забележаа дека си имаат работа
со народ кој не може ниту да каже што сака.
Only when he began to moan,
they noted that they are dealing
with people who can neither say what he wants.



Нашиот човек побара од Господ
да му даде поголеми уши и уста.
За памет не му текна!
Our man asked the Lord
to give larger ears and mouth.
he didn’t thought about the memory!



Порано големината на човекот зависеше
од големината на мозокот.
Денес, од големината на устата!
Formerly size of man depended
from the size of the brain.
Today, the size of the mouth!
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Ќе изградевме голема куќа
за мирна живеачка.
Ама градежната дозвола
нѝ заглави во европскиот катастар!
We built a big house for peaceful living.
But building permit stuck at the
European’s Cadastre!



Дека здравјето влегува на уста
можат да го докажат само најадените.
That health enters the mouth
can prove only feds



Македонска формула за успех:
За да застанеш на нозе
треба да си седиш на газот.
Macedonian formula for success:
To stand on your feet
should sit on your ass.
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Бројот на неписмени не може да се одреди
поради нивна зафатеност.
Вршат попис на писмените!
The number of illiterates can not be determine
because of their involvement.
Perform an inventory of the literates!



Продажбата на државата во четири очи
е едноставна работа.
Треба само водачот да е слепец.
The sale of state – face to face
a simple matter.
Leader should only be blind.



Министерот ќе издаде наредба
за ред во исхраната.
Не може да го поднесе хаосот
пред контејнерите.
The Minister will issue an order for order intake.
It can not submit chaos
in front of the containers.
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Дарко Дрљевиќ

Невозможно е да се утврди
точниот број на будали.
Секој ден се раѓаат.
It is impossible to determine
the exact number of fools.
Every day are born.

Кога патувам со претседателот
се чувствувам како Исус.
И тој патуваше со магаре.
When I’m traveling
with the President
I feel like Jesus.
And he traveled on donkey.

Сексот е здрава работа.
Освен ако е политички мотивиран!
Sex is a healthy thing.
Unless politically motivated!



Министерот не сака да инвестира во крави.
Воловите ги молзе поубаво.
The Minister does not want to invest in cows.
he milked Oxen's more better.



Ако народот стане авангарда,
ќе нема кого да предводи.
If the people become the vanguard,
there will be no one to lead.



И во иднина ќе имаме подобар живот.
Слушнав дека има живот и на Оној свет!
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In a future we'll have a better life.
I heard that there is life and the hereafter!

Ние сме земја со голем потенцијал.
Проблем ни се импотентните на власт.
We are a country with great potential.
the problem is, impotent’s are on power.



Златната рипка
ја фативме во погрешно време.
Баш сега кога огладневме.
We cathed Goldfish at the wrong time.
Now when we are all hungry.



Бетовен и Ван Гог
беа како нашите пратеници.
И тие имаа проблем со ушите!
Beethoven and Van Gogh were like our MPs.
And they had a problem with his ears!



Господе, врати ни ги Турците!
Со нив имавме помали давачки.
Lord, bring us Turks back!
We had smaller charges.
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Според легендите,
во Македонија се живеело богато и среќно.
И сега би се живеело,
да не отидовме во легенди.
According to legend,
we lived in Macedonia rich and happy.
Even now we would live a goog life,
if we did not go into legends.



Народот страда за леб
затоа што фурнаџиите
што ги избра, наместо тестото,
го месат народот!
People suffer for bread,
because bakerie’s they chose;
instead dough they knead people!



Живите молчат затоа што од Мртовците
не можат да дојдат до збор.
We are living quiet because of the deads
They do not come to the word.
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Во времето на Каин и Авељ немаше партии.
Инаку би направиле спасоносна коалиција!
At the time of Cain and Avelj no parties.
Otherwise we would do reliever coalition!



Народот еден ден ќе може да се брани
од слобода. Само чека да ја стекне.
People, one day will be able to defend
rights. Just waiting to acquire.



Во градот има повеќе стока отколку вʹ село.
Разликата е само во тоа што
стоката на село има рогови.
The city has more cattle than in the vilages.
The difference is only in the fact that
cattle in the village has horns



Сите оние кои тврдат дека се борат
за нашето подобро утре, крадат уште од вчера.
All those who claim to be fighting
for our better tomorrow
steal from yesterday.
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Не знам зошто сме
против геј популацијата?!
Тие се единствени
кои нема да ни ја еб.т мајката!
I do not know why we are against gays?!
They are the only ones
who will not f..k our mother!



Подобро да сте геј
отколку обичен човек.
Барем знаете што ви прават зад грбот!
Better to be gay them ordinary man.
At least you know what they do
behind your back.



Би сакал да знам кој судија е геј!
Па, наместо мито, да му понудам
нешто што нема да го одбие.
I would like to know which judge is gay!
So, instead of bribes, to offer him
something that will not reject.
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Судниците не се училишта.
Затоа сведоците не ги ни прашуваат.
The courts are not schools.
That’s why witnesses have never been ask.



Мускулестите и вреваџиите се во партиите.
Паметните – во странство!
Muscular and louders are in parties.
Smart - abroad!



Само докторите и гробарите се плашат
од луѓе кои се – здрави и живи!
Only doctors and gravediggers are afraid
of people who are - healthy and alive!



Земјината тежа делува само на народот.
Лесните отидоа нагоре!
Gravity acts only on the people.
Light went up!
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Кога Македонија имаше море
имаше и полакоми политичари.
Инаку кој ни го исцица морето!?
When Macedonia had sea
we had tempted politicians.
Otherwise, who else it suck that our sea!?



Во праисториска гробница пронајден е
костур за кој се смета дека е Македонец!
Костурот се превртуваше во гробот.
In prehistoric tomb is found skeleton
which is considered to be Macedonian!
The skeleton was turning in his grave.



Санитарната инспекција
мора да го затвори Собранието.
Поради тоа што е извор на болести
– кај народот!
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Sanitary inspections must
close to the Parliament. Therefore
it is a source of the disease
– from the people!

И мајмуните се луѓе. Само што тие
немаат потреба да подигнуваат кредити.
Monkeys are people. Only they
No need to get the loans.



Нашиот Катастар е како Погребално.
Дојдат, мерат...
и ќе те закопаат!
Our Cadastre is like a funeral.
Тhey are comeing, measureing ...
and they buried!



Ако засадуваме дрвја
според состојбата во земјата,
тогаш може слободно да се прогласиме
за земја на жални врби!
If we plant trees
according to the situation in the country,
then easely we could declare
a country of willows!
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Поради тоа што нашиве мечки
спијат и зиме и лете,
народот остана без сон.
Because ours bears
sleep in winter and summer,
people remained without sleep.



Затвореникот даваше отпор кога
го пуштаа на слобода.
Како на робија да го праќаа!
Prisoner has resisted when
they set him free.
as if they sending him into slavery!



За сè е виновна
тркалезната маса на политичарите.
Затоа се вртиме во круг.
For all situation is guilty
roundtable of politicians.
that’s why we are running in circles.
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Сонцето бадијала изгрева.
Нашиот човек само плата може да го огрее.
Admiral sun is riseing.
Our man only salary can shine.



Дека утрото е попаметно од ноќта
е мислење на ситите.
Гладните цела ноќ роварат
по контејнерите.
That, morning is wiser than the night
it is the opinion of the fed.
Hungry, all night digging in the containers.



Политика и паметта
никогаш не одат заедно.
Затоа во нашата политиката
не гледаме памет.
Politics and memory never go together.
Тhat’s why in our policy
we do not see memory
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Ако државата потоне,
пак на врвот ќе испливаат шупливите!
If the state sink,
again the top will emerge hollow!
v
Нема потреба да градиме Вавилонска кула.
И со Собранието постигнавме ист ефект.
No need to build the Tower of Babel.
Even the Assembly achieved the same effect.



Нашиот компас наместо игла има вретено!
За да знаеме, чија мајка црна волна преде.
Our compass has a spindle needle, instead!
To know whose mother black wool spinning.



Чавките што ни го испија мозокот
сега гракаат од говорницата.
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Crows whos drank our brain
now the ravens from the stage.

Кризата ќе помине како со рака однесена.
Само да не е со онаа рака со која однесоа сé.
The crisis will pass as taken by hand.
Just not with that hand that took all.



Зборот слобода најмногу се сретнува
во Букварите! Во животот - поретко.
The word freedom is mostly found
the primer’s book! In life - rarely.



Од македонски политичар поп не бива.
Знае само Амин да каже.
From Macedonian politician should not pop.
He knows only to say - Amen.



Во држава каде владеат бездушните,
Водачот мора да е некоја – ситна душа!
In a country where rule spiritless,
The leader must be some - petty soul!
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Не сме држава на крадци.
Нашите крадци си имаат
посебна автономија.
We are not a state of thieves.
Our thieves have their
special autonomy



Геј парадата е шанса да го покажеме
нашето најсилно оружје - газот.
Толку пати ни има помогнато
во борбата за опстанок.
Gay Pride is a chance to show
our greatest weapon - the butt. Insomuch,
it has supported the struggle for survival.



Со закон е пропишано народот
да стои на химната.
Дури и оној дел од народот
кој не може ни на нозе да се држи!
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The law provided for the people
to stand for the anthem.
Even one of the people
which should in no legs stick!

Интонирањето на химната
го следиме во клечечки став.
Тоа е максимум до кој можеме да станеме.
Intonation of the national anthem
its followed in a squat position.
It is maximum hight to which we become.



Од патриотски причини химната
ќе се интонира и при одење во тоалет.
Предност имаат оние со тврда столица.
From Patriotic reasons anthem
will intonation even using the toilet.
Privileged are the onc with a constipation.



Платата ќе почнат да ни ја даваат
два пати во месецот.
Првиот пат со кренат среден прст,
а вториот со свиткан лакт.
The wages will begin to give us
twice a month.
First time withraised middle finger,
and the second with a bent elbow.
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Можеби имаме поцрни резултати
од некои афрички земји,
ама затоа народов ни е побел!
We might have blacker results
some African countries,
but still our people is whiter!



Порано татковината беше како здравје.
Со транзицијата останавме
и без татковина и без здравје.
Formerly homeland was like health.
In transition we stayed
without a homeland and without health.



Се разгледува идејата
да се избираат двајца претседатели.
Еден не може да издржи
толку пцуење од народот.
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We are considering the idea
to choose two presidents.
One can not withstand
that much swearing of the people

Неопределените гласачи
ќе мора да се определат.
Или да да станат членови
на партијата на власт, или да гладуваат!
Undecided voters will have to be determined.
Either to become members
of the party in power or starve!



Среќа наша што куршум не нè бие.
Бидејќи на работа почнавме
да одиме како на стрелање!
Lucky us that the bullet did not beat us.
Since work started
as walk to the execution!



Да е Менделеев жив,
би ја ставил Македонија
во периодичниот систем на елементите!
На местото на изгубените елементи.
If Mendeleev is alive,
he will put Macedonia
in the periodic table of the elements!
In place of the lost items.
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Паметта и силата никогаш не одат заедно.
А овие сакаат на сила да нè опаметат.
Memory and power never go together.
And those, they are wanting to force
us to wise up



Политиката е нашата
најголема душевна болница.
Во неа сите си ги лечат комплексите.
Politics is our biggest mental hospital.
There, all are healing - complexes.



За мене постои само победничката партија,
рече мртвиот гласач.
For me there is only winning parties,
A dead voter said.



Постои живот после смртта.
Стечајните работници ви се доказ.

274

There is life after death.
Redundant workers are proof.

Ако ги закопуваме само оние што направиле
нешто за народот, многу наши
политичари ќе останат незакопани!
If we bury only those who have
something for the people, many of our
politicians will remain unburied!



Ако браќата Грим беа живи,
со толку убави приказни, ќе дотераа
до највисоките државни функции.
If the brothers Grimm were alive
with such beautiful stories, they will reach
the highest state’s functions.



Нашиот Премиер на сите министри
им купи хула-хоп.
Тоа е единствен начин да ги натера
да мрднат малку со газот.
Our Prime Ministers bough hula-hop
to all our ministers.
It's the only way to forse them just a little
to move their ass.
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Сè додека е Тој во вертикала,
народот ќе биде во хоризонтала.
As long as HE is vertically
people will be horizontal.



Изгледа дека задгробниот живот
е поубав за живеење. Таму нема избори.
It seems that the afterlife is more beautiful
living. There are no elections.



Сè уште никој никој не се вратил од Оној свет.
А кој е будала да се враќа во Овој?!
Yet no one has returned from the other world.
And who is a fool returns to this ?!



Како да избереме меѓу две зла,
кога меѓу двете зла сме ние?!
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How is posible to choose between two evils,
we are aready between two evils?!

Кога би им ги исекле палците,
пола државни договори
ќе останеа непотпишани!
If we should cuted down their thumbs
half-state agreements
they will remain unsigned!



Без оглед на класната определба,
хиените и мршојадците имаат
исти погледи на светот.
Regardless of class affiliation,
hyenas and vultures have
same worldview.



Политиката е курва.
А тарифата што ја плаќа народот
зависи од рангот на курвичињата.
The policy is whore.
A tariff which it pays the people,
depends on the rank of the hooker.
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Не ни е судено да имаме здрава држава.
Сé додека не им судиме на болните!
We are not meant to be that we have
a healthy state.
As long as they do not judge to the sick!



Иако не јадеме,
на масата седнуваме три пати дневно.
Колку да ја одржиме традицијата
од минатото.
Ewen we are not eating,
we sit at the table three times daily.
Just to maintain the tradition of the past.



Во трката за опстанок
ќе одлучи фото финишот.
Дали прва ќе изумре државата или народот?!
In the race for survival
will decide the photo finish.
If first will die state or the people ?!
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Велат дека Александар Македонски
има неколку гробници.
Зрел е за испитување на потекло на имотот.
They say that Alexander the Macedonian
has several grave. Is ripe
for research on the origin of property.



Старите Македонци
Го молеа Бога да има жито.
Денес го молиме Бога да го сотре каколот!
The old Macedonians
ask God to have weeds.
Today ask God to destroy the hay!



Нека му ја мислат оние
што живеат во облаци..!
Ако почне да грми одоздола.
Let them think those who live in the clouds ..!
If it starts to thunder from below.
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Македонија сè уште не е за продавање.
Немаат постигнато договор околу цената!
Macedonia is still not for selling.
They do not have achieved an agreement
about the price!



Нашава демократија
е многу постара од мене.
Затоа е нормално што не личи на ништо!
Our democracy is much older than me.
Therefore, it is normal to not like anything!



Сите што си купија диплома најдоа работа.
Сите што по нормален пат стекнаа диплома,
ќе мораат да си купат работа.
These who bought diploma they found jobs.
All these who, in the normal way gained a
diploma
They will have to buy their work.
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Ние ќе продолжиме да живееме како стока.
Убаво е кога други нé хранат.
We will continue the way how live cattle.
It's nice somebody else to feed us.



Кај нас најисплативи се игрите со гребење.
Особено ако се гребете кај директорот.
Here, the most cost-effective gaming
are scratching.
Especially if you scratch to the directors.



Кому ќе му направите добро,
ви плаќа со лошо.
Така лошотијата стана
национално платежно средство.
Who would do well,
It paid with bad.
So badness has become a national tender.
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Воопшто не трошат на храна.
Го јадат народот!
They are not spending on food.
They Eat people!



За Македонецот не важи:
Подобро гроб отколку роб.
И двете му се исполнети!
For Macedonians not valid:
Better grave than slave.
Both had been fulfilled!



Го допреа дното уште на почетокот.
Пред да почнат да јадат,
го видоа - дното на чинијата!
They touched bottom early.
Before they start eating,
They saw - the bottom of the plates!
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Има излез од тешката ситуација
во која луѓето се наоѓаат.
Ама, душа не излегува така лесно.
There is an exit from crisis
in which people find themselves.
But, soul does not go so easy.



Граѓаните со радост
би го почитувале
Законот за работни односи.
Само најпрвин да најдат работа.
Citizens would gladly have adored
Labor law.
Only first- if find work.



Родени сме за јадење.
Кој стигне нѐ јаде!
We were born to eat.
Everybody eats us!
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Немаме време да пораснеме.
Нé лажат како мали деца.
We do not have time to grow up.
Niche us like little children.



Клептоманијата е болест.
Затоа кај нас крадат само болните за власт.
Kleptomania' is disease.
The reason that here, steal just sicks to rule.



Нашата криза има – плитка длабочина!
Поради плитките потонавме длабоко.
Our crisis has - shallow depth!
Due to the shallow sunk deeply.



Би имале и повисок стандард од нас.
Само кога би биле Пигмејци!
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Would have a higher standard than us.
Only if we were Pygmies!

На новата влада не и требаат сто дена.
И требаат кредити!
The new government Nо needs a hundred days.
Only credits, need!



Народот стенка ли стенка!
Не од тврда столица,
туку поради оние во фотелјите.
People moan and moan!
Not from constipation,
but because those armchairs.



Што ни требаше
први да се доселиме на овие простори?!
Заборавивме дека првите мачиња
се фрлаат во вода!
Why do we needed
to migrate this region?!
We forgot that the first kittens
were thrown into the water!
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За време на НОБ
партизаните и балистите ќе соработуваа.
Ама во ʹ41 не им текна за Рамковен договор.
During the Liberation War
partisans and Ballists cooperate.
But in '41 they did not thought
about Framework Agreement



Не пливаат во секаква вода.
Пливаат само во матна!
Do not swim in any water.
Swim only in vague!



Кога видоа дека книгите не одговараат
на големината на нивниот мозок,
почнаа со печатење партиски книшки!
When they saw that the books do not match
the size of the brain,
began printing booklets party!

286

Остана уште
да направиме реформа на азбуката.
Другите реформи ги оправдаа
очекувањата на непријателот.
It stayed to make reform of the alphabet.
Other reforms justified
expectations of the enemy.



Напишав многу критизерски
афоризам за Водачот.
Воедно, тоа е прв афоризам во светот
кој е без зборови.
I wrote a very critical aphorism for leader.
Also, it is the first aphorism in the world
which is speechless.



Единствено гробарите се оптимисти!
Тврдат дека за секого
ќе се најде место под Сонцето.
Only the gravediggers are optimistic!
Claiming everyone
will find place under the sun.
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Дождот е виновен за сè.
Будалите никнуваат
како печурки после дожд!
The rain is to blame for everything.
Fools popping up like mushrooms
after the rain!



Оние што препишуваа во училиштата,
сега сакаат цела држава
да си ја препишат во катастарот!?
Those who prescribed in schools
now they want the entire country
to do prescribe at the cadastre !?



Во празниот фрижидер
секогаш ми свети сијаличка.
Таа е единствена светла точка
во мојот ланец на исхрана.
An empty fridge always shining light.
It is the only bright spot
in my food chain.
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Ги сакам спомениците.
Ама, не оние што ги прават гробарите,
туку вајарите.
I love the monuments.
But, not those that make the gravediggers,
but sculptors.



Нашиот човек
не може да се истегне колку што е долг.
Долгот му е многу поголем!
Our man
can not be stretched as long.
The debt is much larger!



Не може една слика
да вреди повеќе од илјада зборови.
Еве, за сликата на председателот
немаме толку пцовки!
One picture can not worth more
han a thousand words.
Here, for the picture of President
we do not have that many curses!
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Не знаев дека демократијата е толку брза.
Протрча покрај нас!
I did not know that democracy is so fast.
Ran up beside us!



Не може државата да е растур систем.
Тука нема никаков систем.
The state can not be smashing system.
Here there is no system.



Хуманитарната помош ја делат равномерно.
Пола ним, пола на народот!
Humanitarian aid is shared evenly.
A half to Themselfs, half to the people!



Би го еб.ле ежот,
ама и тој почна да бега од нас.
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I Would f..k even hedgehog,
but he got away from us.

Нашите давеници се скромни луѓе!
Доволно им е само леб и сол за да испливаат.
Our drown people are modest!
Enough is only bread and salt to swim.



Кој е љубител на брза храна,
секогаш е најаден.
Контејнерите не се за бавни типови.
Who is a fan of fast food, it is always fed.
Containers are not for slow types.



На Оној кој го нема Овој или Оној,
сеедно му е дали е на Овој или Оној свет!
The one who does not have this or that,
whatever it is whether this or that world!



Поради оние од крв и месо,
страдаат оние што се кожа и коски!
Because those of flesh and blood,
suffer those who are only skin and bones!

291

И најголемото говедо
може да се надева на раководна функција.
Само треба да има среќа
поданиците да му се – овци!
And the biggest bull could hope
for the management function.
Just need luck his stuff to be - sheeps!



Не е проблем
што имаме министри без ресор.
Проблем е што имаме
функционери без памет!
Not a problem
as we have ministers without resource.
Problem is that we have officials
without sense!



Јас секогаш го давам најдоброто од себе.
Затоа луѓето почнаа
да ме сметаат за перверзен тип.
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I always give the best of myself.
So people began to consider me as a pervert.

Кога тонеше Титаник, немаше Македонци.
Така што ова сега ни е премиера.
When the Titanic sank,
there were no Macedonians.
So this scenario is now our premiere.



Се колнеа дека Македонија им е сè.
А потоа излезе дека
многу повеќе имаат и во странство.
They swore that Macedonia
is everything what they have.
And then came that
many more they have abroad.



Адресата на која живее
нашата демократија е непозната.
Затоа се претпоставува дека е на улица.
Residential address of our democracy
is unknown.
So presumably os on the street.
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Македонецот максимално ги користи ушите.
На едното му влегува,
а на другото му излегува!
Macedonian maximum use his ears.
Of the one enters, and on the other goes out!



Катастарот има сè помалку работа.
Сé поголеми делови од земјата
се водат само на едно име.
Cadastre there is has less and less work.
All major parts of the country
registered only under one name.



Откако ни влезе демократијата
отворот толку ни се прошири,
што сега без проблем ни влезе
и сиромаштијата!
Once entered our democracy
opening so widely have expanded
now without problem enter,
our poverty!
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Иако немаме море, ајкулите
од нашиот аквариум живи нѐ изедоа.
Even we do not have a sea, here, sharks of
our aquarium ate us alive.



За да се давите не ви треба вода.
Доволно е земјата да ви ја направат пустина.
To drown you do not need water.
It is enough, the motherlandis they
made as desert.



Македонецот над земја
е исти како и оној под земја.
Ни глас да пушти!
Macedonian above ground is the same as
underground. There is no voice to leave!



Бев патриот од утро до зајдисонце.
А потоа ми се стемни...
I was a patriot from sunrise to sunset.
And then got dark ...

295

Со векови нè интересирало само
квантитетот, а не и квалитетот.
Затоа секогаш го извлекуваме – подебелиот.
For centuries we cared only
quantity and not the quality.
Therefore we always choose - thicker.



Нормално е уста да не отвораме.
Ќе видат дека немаме ни заби!
It very normal not to open our mouth.
They will see that we have Nо teeth



Сеуште немам слушнато
дека македонски политичар
се обесил за лустер.
Него ниту лустерот не може да го издржи.
I have not heard yet,
that Macedonian politician
hanged himself on a chandelier.
Him, any chandelier can not stand it.
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На европската криза
мора да и покажеме заби.
Затоа владата набави
нов контингент протези.
To the European crisis it must show teeth.
therefore our government purchased,
contingent of new dentures.



Еден ден ќе имаме иста историја
како Мохиканците.
Само прашање е
кој ќе биде последниот Македонец!
One day will we have the same history
of how the Mohicans.
Only question was
who will be the last Macedonian!



Денес човек е посигурен на улица
отколку во сопствениот дом.
Во домот можат дa го начекаат инкасатори.
Today man is more reliable on the street
than at home.
At home they can easy found by collectors.
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Во македонските села
има повеќе говеда отколку луѓе.
Говедата немаат пасоши!
In the Macedonian countryside
has more cattle than people.
Cattle do not have passports!



Силата на државата е во народот.
Само што народот не сака
проблемите да ги решава на сила.
The force of the state is the people.
Only the people does not want
problems to solve them on the force.



Мора да избереме
интелигентен човек за Водач.
Па ако треба и со векови ќе гласаме.
We must select
intelligent person to guide.
So if you need to centuries we will vote.
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Во македонските села
остана повеќе стока отколку селани.
Тоа е доказ дека стоката е поглупава
од селаните!
In the Macedonian villages remained
more cattles than farmers.
Its proven evidence that cattles are more
stupid then the villagers!



Младите раководни лица се како танга гаќи.
Се пикаат вʹ газ.
Young managers are like thong panties.
Crawling amongst every ass.



Конечно е пронајден гробот
на крвопиецот Дракула!
Нашиот крвопиец
сè уште го немаме закопано?!
Finally its been found the tomb o
f blood sucker Dracula!
But our blood sucker still do not have buried?!
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Среќен е оној што е со едната нога вʹ гроб.
Ќе му треба место само за другата нога.
Happy is the one who has one foot
amongst in grave.
He'll need a place, only for the other leg.



Пендрекот доби двојна функција.
Стана и воспитна и диригентска палка.
Truncheon gets dual function.
Become as an educational and conductor stick.



Црквата и државата се одвоени.
Секој си има своја жиро сметка.
Church and state are separate.
Each has its own bank account.



Ако е Водачот наш татко,
тогаш ова е колективен инцест!
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If our leader is our father,
then this is a collective incest!

Тврдат дека на нашето општество
ќе му се вратат вистинските вредности.
Која будала ќе го врати украденото?!
Argue that our society
will return to the real values.
What fool would return stolen ?!



Македонија е мајка на сите граѓани.
Ама, од неа цицаат само оние
уста што не затвораат!
Macedonia is the mother of all citizens.
But, it just suck those
who mouth are not closing!



Изгледа најдоа стратешки партнер
за продажба на кожа.
Затоа ни ја дерат!
Looks like they found a strategic partner
for skin’s sales.
That’s why they pilling our skin!
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Тошо Борковиќ

Народот го посакува
времето на Тито!
Голи оток во однос
на ова денес е – Дизниленд!
People wants Tito time!
Goli Otok in this respect today Disneyland!

И политичарите
се како проститутките.
Невини се само
на почетокот на кариерата.
The politicians are same as sluts.
Innocent are only
at the beginning of the Career.

Во нашата политика конците ги влечат
оние кои подготвуваат
свилен гајтан за народот.
In our policy strings pulled
those who preparing silk cord for the people.



Македонски бермудски триаголник:
очи, уши и телевизор!
Macedonia’s Bermuda Triangle:
eyes, ears and TV!



На Македонецот
нема потреба да му подадете рака.
Дајте му прст,
тој сам ќе ви ја земе целата рака.
Of the Macedonian
does not need to gave him a hand.
Give him a finger,
he alone will take the whole hand.
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Оброците на нашите граѓани
станаа обилни!
Појадокот и вечерата ги споија со ручекот.
Meals of our citizens have become heavy!
Breakfast and dinner rolled with lunch.



Вчера сретнав чесен политичар.
Не знаев дека му поминал мандатот!
Yesterday I met an honest politician.
I did not know that his mandate was ended!



Нема шанси македонски политичар
да стои во став мирно
пред некој европски претставник!
Редовно клечи на колена.
There is no chance
that the Macedonian politician standing
to attention in front of a
European representative!
Regulary he kneeling on his knees.
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Порано луѓето фрлаа цвеќиња
по државната делегација.
Сега имаат мерак венец да им положат...
Formerly, people threw flowers
on the state delegation.
Now I have a desire to lay a wreath ...



На сиромасите им се гади од новите
достигнувања во електрониката.
Пример ви се електричните броила.
The poor are sick from the new
advances in electronics.
Example, the electricty’s meter.



Врв на сиромаштијата е кога човек мора
да земе кредит за својот закоп.
Не може ниту да враќа, ниту да плаќа!
Top of poverty when one has
to take credit for his funeral.
Can neither returns nor paid!
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Не ни треба премиер, туку орнитолог.
Министриве се како мршојадци!
Do we need a Prime Minister, but ornithologist.
Ministers are like vultures!



Никако да погодиме добар пратеник.
И со пушка да го гаѓаш...
No way to target a good MP.
Even with the rifle to firing ...



Народот го посакува времето на Тито!
Голи оток во однос на ова денес е
– Дизниленд!
People wants Tito time!
Goli Otok in this respect today - Disneyland!



Тито се задоволуваше со четири-пет жени.
На овие и два милиони им се малку!
Tito satisfied with four or five women.
Nowadays to These, even two millions is a bit!
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Минхаузен е Македонец.
Видете само колку потомци ни остави?!
Munchausen is Macedonian.
Just see how many offspring leave us ?!



Земјата напредува како полжав,
затоа што народот се плаши да пушти рогови.
The country is progressing at a snail,
therfore people are afraid to let the horns.



Младите имаат најјасна прехранбена визија.
Гледаат дека за нив тука нема леб.
Young people have the clearest vision of food.
They see that for them there is no bread here.



Не можеме да запнеме од петни жили.
Во петата симнато ни е срцето!
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We strain every nerve to tarnish the veins.
In the fifth downloaded our heart!

Со векови сме Македонци.
Ништо нема да не чини
ако издржиме уште малку!
For centuries we are Macedonians.
Nothing will cost us
if we endure a little more!



Народот во менувачниците
менува само пет евра.
Другите пет ги чува
за некои полоши времиња.
People in offices changed only five euros.
The other five held for some worse times.



Народот сака да јадe два-три пати на ден.
Ама, за тоа не е доволно
само љубов кон храната.
People want
to eat two or three times a day.
But, for it is not enough just love for food.
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Роден сум во својата земја.
А по се изгледа дека ќе умрам
во земјата на странски инвеститори!
I was born in their country.
And it seems that I will die
in the country of foreign investors!



Според Уставот
министер може да биде човек
и од лева и од десна партија.
Ама, нас секогаш ни ставаат – леви!
Under the constitution
minister can be a man
and the left and the right party.
But, to us always put - left!



За чесните нема разлика
помеѓу Оној и Овој свет.
И на двата света се со – крстот на челото!
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For honest there is no difference
between This one and the world.
On both worlds are - the cross on his forehead!

Македонецот не може да биде
како гуска во магла.
Гуските барем пуштаат некаков глас.
Macedonians can be as
goose in a fog. geese
at least play some voice.



За да добијат вечна власта,
на пензионерите ќе им ветат и вечен живот.
To obtain eternal power,
To Pensioners will promise even,
everlasting life.



Некои наши политичари
се толку глупави,
што во однос на нив,
русокосите можат да бидат министри!
Some of our politicians are so stupid
as compared to them,
blondes can be ministers!
311

Питачите се закана за власта.
Ги окупираа улиците!
Beggars are a threat to the government.
They ocupied the streets!



Не смеам да крадам.
За таква работа немам мандат од народот.
I can not steal. For such work
I have no mandate from the people.



Не можам да оставам сè и да си одам.
Немам што да оставам!
I can not leave anything and go.
I have nothing to leave!



Во цел свет коњите се во служба
на луѓето. Само кај нас е обратно!

312

In the world horses are in service
people. Only here it is oposide!

Во новата власт
задолжително треба да има и ветеринар.
Само Господ знае
каква стока ќе изгласаме!
The new government shall have a veterinarian.
Only God knows
what cattle will pass on elections!



И власта и опозицијата се оптимисти.
Песимизмот му го оставија на народот.
Both the authorities and the opposition
are optimistic.
Pessimism, they left to the crowds



Да се угледаме на шахистите!
Тие до последен потег се борат
за својата партија.
We have to imitate the shess players!
Тill their latest move they fight
for their party.
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Го закопаа онака
како што работеше целиот живот!
Со рацете во џепови.
They buried him anyway
as it worked his whole life!
With his hands in his pockets.



Мајмунот никогаш
не може да стане министер!
Не знае да прави толкави мајмунлаци!
Monkey can never become a minister!
Do not know to do
the same great monkey’s game!



Политичарите се покажаа
како одлични готвачи!
Нѝ ја сварија манџата.
Politicians have proved
as excellent cooks!
they boiled us
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Лесни сме во мозокот.
Затоа тешко живееме.
We are Lighter in the brain.
Therefore, we live heavier life.



Нашите влади се како тесен чевел.
Ќе ви олесни дури кога ќе ги симнете.
Our governments are as narrow shoe.
Will be ease even when you thake them off.



Стоиме во место
бидејќи не водат мрднати!
We stand in place
Because we are led by fools!



Никогаш не пишувам шупливи афоризми.
Шупливи ми се ликовите за кои пишувам!
Never write hollow aphorisms.
Hollow are my characters that I write for!
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Министерот мораше
со авион да го помине океанот.
Да знаеше да плива во водите,
ќе останеше министер!
The Minister must had a plane
to pass the ocean.
If he knew how to swim in water
would have remained as a minister!



Што повеќе одат нагоре,
сѐ повеќе пропаѓаме!
The more they go up
increasingly we are sinking!



Родителите ме воспитуваа
да мислам со глава.
Сега ме воспитуваат оние
што мислат со газот.
Parents brought me up to think a head.
Now they educate me those
who think with the butt.
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Тешко некој сликар
ќе направи портрет на водачот.
Нашиот водач има повеќе лица!
Hardly any painter will draw
a portrait of the leader.
Our leader has many faces!



Рибите не отвораат уста во вода.
За разлика од сомовите по канцелариите.
No fish shall open your mouth to water.
Unlike catfish at the offices.



Градењето на нашата вистина е најевтино.
Не користиме факти.
To build our truth is cheaper.
We do not use facts.



Kој и да стои позади него,
ние стоиме поради него.
Whoever stand behind him,
and we stand because of him.
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Во трката самиот со себе
постигнувам солидни резултати.
А имам време и да одморам.
I
In the race to myself
I achieved solid results.
Now I have time to rest



Ако е убавината минлива,
зошто не нè одминат оние
на кои им е толку години убаво?
If beauty is passing,
why not pass us by those who have been
so nice trough years back?



Кој тврди дека тиквите се добри
за здравјето на луѓето,
тој не ги познава нашите политичари.
Who says that pumpkins are good
to human health,
he do not know our politicians
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Порано претседателот беше
татко на нацијата.
Денешниот повеќе ми прилега на – очув!
Formerly president was
the father of the nation.
Today's more to me like a – stepfather!



Благодарение на некрологот
и за најлошиот човек
ќе прочитате нешто добро.
Thanks to an obituary
and for a worse person
you read something good.



Политичарите да не се ставаат
во иста ќелија со криминалци.
И нив ќе ги расипат.
Politicians must not be placed
in the same cell criminals.
They will spoil them.
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Среќа што немаме Крал.
Инаку Европа одамна ќе не матираше.
Fortunately we do not have a King.
Otherwise Europe long ago will checkmate us.



Мечките повеќе не играат пред наша врата.
Отидоа пред Собранието!
Bears no longer play in front of our door.
They went to the Parliament!



Порано коњите ја влечеа колата.
Сега се возат во џипови.
Formerly horses drag cars.
Now they ride in jeeps



Чесните полицајци имаат полни раце работа.
Нечесните – полни џепови.
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Honest police have their hands full.
Rogue police - filled pockets.

Среќа што немаме море!
Инаку одамна ќе потоневме.
Fortunately we do not have sea!
Otherwise we will sink



Па што ако младите си одат?!
Земјата е тркалезнаа, пак ќе ни се вратат.
So what if young people left the country ?!
The Earth is round, they will come back.



Народот е несреќен од оние
што ги направи среќни!
The people are unhappy with those
that make them happy!



Водачот без глава си игра
со главите на сопствениот народ!
Headless Leader is playing with
heads of his people!
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На мафијата на власт
ние и го направивме патот.
Обичните мафијаши сами мора
да си го пробиваат патот.
We do trased the road
for Mafia’s on political power.
Casual mobsters themselves
must be go through the road.



Разделбите се трогателни моменти.
Особено кога некој се разделува од умот!
Deployments are touching moments.
Especially when someone separates
from his memory!



На закопот на високиот функционер
сите мораа да стегаат уста!
Им доаѓаше да запеат.
At the funeral of senior official
all had to tighten up their mouth !
Cause, they felt as they came to start singing
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Чукањето празна слама не беше залудно.
Воловите се наситија.
Beating empty straw was not in vain.
Oxen were satisfied.



Кралот можете да го матирате,
но не и да го изедете!
You can checkmate the king,
but not to eat!



Добро е што народот не е на власт.
Инаку ќе немаше кој да ја пцуе власта?!
It is good that people are not in political power.
Otherwise there will be nobody
to swear government ?!



Тука сѐ се движи забавено.
Само младите бегаат забрзано!
Here everything is moving slowly.
Only youth fleeing rapidly!
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Не можеме да воведеме
веронаука во училиштата!
Боговите се менуваат од час во час.
We can’t implement
religious education in schools!
The gods are changing by the hour.



За време на изборите контејнерите
ќе бидат дополнително полнети!
Народот мора да биде најаден и напиен.
During elections containers
will be additionaly stuffed!
The people must be fed



Некогаш питачите
спиеја под мостовите.
Сега спијат и во сопствените куќи!
Previosely, beggars were sleeping
under the bridges.
Now they are sleeping in their own houses!
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Луѓето почнаа да ги мразат излозите!
Во нив секогаш е она
што не можат да го имаат.
People started
to hate window shopping!
Тhey always what the people can not have it.



Членовите на нашиот преговарачки тим
секому се поклонуваат до земја.
Тоа е минимум до кој можат да одат.
Members of our negotiator’s team
to everyone bow down to the ground.
It is the minimum to which they can go.



Да ли ќе јадам три пати на ден,
не зависи од фрижидерот,
туку од државата!
Do I will eat three times a day,
It does not depend on the refrigerator,
but out of state!
325

Кучето лае за да добие коска.
Човек престанува да лае
откако ќе добие - коска.
The dog barking to get a bone.
Man stops barking after receiving – bone



Нашата правда има одлики на желка!?
Многу е спора.
Our justice has features of turtle!?
It is very slow.



Господ бадијала три пати ни помогна.
Сега мора Ѓаволот да ни помага.
Admiral that Lord three times helped us.
now only Devil must now help us.



Нашиот ороводец не ги знае сите ора,
ама ги знае сите игри!
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Our ringleader not know all the dances,
but he know all the games!

Лесно им е на неписмените да држат говори!
Писмените им ги прераскажуваат.
It is easy for the illiterate to keep talking!
Their literates are recounting.



Нашите најголеми кратци
немаат Диплома за крадење.
Но, со дипломите што ги имаат
седнаа на места од кои можат
најлесно да крадат!
Our greatest scoundrels
have no Bachelor of stealing.
But with diplomas what they have
they sat on the places from which
they can easily steal!



Оние што крадеа вчера,
мора да крадат и денес.
Знаат дека од стара слава не се живее!
Those who have stolen yesterday,
must steal today.
They know that from past glory
they could not live!
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Владата трошоците за закоп ќе ги изедначи
со трошоците за новороденче!
Затоа што тука, кој умре – се препородува.
Government costs will offset funeral
as the same cost of a newborn!
that’s why here, who died - will re-born.



Среќа да најдат детелина со четири листа
може да имаат само оние
што цел живот пасат!
Luck, can find four-leaf clover
those who may be only a lifetime feed!



Бадијала ѓаволот дојде по своето.
Ѓаволите сѐ ни однесоа!
here is no meaning that devil
came for his owen.
Our Devils took us all!



И масовните песни се пеат за поединец!
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And mass songs are sung for an individual!

Министерот никогаш не е негативен
на жиро сметка!
Негативен е на функцијата.
The minister is never a negative
on his bank account!
he is Negative on his functions.



Оние што крадеa вчера,
мора да крадат и денес.
Знаат дека од стара слава не се живее!
The ones who stole yesterday,
must steal even today.
They know that the glory of the old is not alive!



Знаеме дека нема леб без мотика.
Ама кај нас најмногу леб имаат баш оние
што никогаш не фатиле мотика.
We know that there is no bread without pick.
But here, the most bread they have,
exactly those who never caught pick.
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Тешко се станува сериски убиец.
Мора последователно да се победи
на неколку избори.
Hardly to becomes a serial killer.
it must consistently won several elections.



Бидејќи една ластовичка не прави пролет,
на народот на помош му дојдоа гавраните.
Because,one swallow does not make spring,
to our people for help, magpies comes over.



На новите избори ќе можат
да учествуваат и хендикепирани.
Значи, пак по старо.
At the new elections, disabled can participate
So, again as before.



Порано имавме и јадевме како стока.
Денес не можеме – поради стоката.
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Previously we had and ate as cattle.
Today we can’t - because of cattle.

Во нашето Министерството за одбрана
не играат шах.
Немаат топови!
In our Department of Defense
do not play chess. There is No knights!



На Прометеј орли со крила
му ги јадеа џигерите.
Нашите орли што нé јадат – немаат крила!
Winged eagle ate Prometheus’s liver.
Our eagles that eat us - have no wings!



Нè има сè помалку.
А и ние што останавме, сé помали сме!
As a nation, we are comming less and less,
and we as we stayed, we become lower



Рибата смрди од главата, освен сомовите.
Тие смрдат од функциите!
Fish stinks from the head, except catfish.
They stench from functions!

331

Нашиот човек не може да го фатaт во тесно.
Задникот секогаш му е зинат!
Our man its not posible to catch him in tightly.
His ass is always open!



Гоце Делчев бил на коњ. Што е доказ
дека порано поубаво се живеело!
Gotse Delchev was on the horse.
What is the proof that formerly lived
was better!



Држава во која и денот е ноќ,
рај е за Утовите!
A state where the day is night,
is haven for owls!



Оние со тврда столица стенкаат
поради оние од тапацираните фотелји!
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Those with constipation moaned,
Cause of the sake of those of upholstered
armchairs!

Нашите болни немаат време
да водат грижа за здравјето.
Ја водат државата.
Our patients do not have time
to take care of their health.
They lead our country.



Денес претседателот отвори уста
без да тропне некоја глупост.
Беше на забар.
Today, the President opened his mouth
without being tapped some nonsense.
He was at the dentist.



Кога патувам со претседателот
се чувствувам како Исус.
И тој патуваше со магаре.
When I’m traveling with the President
I feel like Jesus.
And he traveled on donkey.
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Немаме пишани правила за гладување.
Демократски е гладните
да можат да импровизираат.
We have no written rules of starvation.
Democracy is, that hungriest
to be able to improvise.



Ние сме мирен народ, како кукла во излог.
За да видат дека сме за продавање.
We are a peaceful people,
like a doll in a shop window.
To see that we are on selles.



Знаеме дека власта ги расипува луѓето.
Затоа уживаме во безвластиево!
We know that power corrupts people.
So, we enjoy lawlessness!
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Им благодарам
на политичарите за глупостите
што ги прават.
Благодарение на нив,
за прв пат во Македонија
има повеќе афористичари
отколку поети!
I thank to the politicians
for nonsense they do.
As a result, for the first time
Macedonia has more aphorists
than the poets!
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Раде Ѓерговиќ
МАКЕДОНСКИ БИСЕР
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Кога пред десеттина години лично го запознав Васил
Толевски, веднаш знаев дека ќе бидеме повеќе од обични
познајници. Времето тоа и го покажа, а секоја нова средба
беше сѐ поблиска, попријателска, братска. Денес ние сме
браќа по перо, размислување, погледи на светот. Се сретнувавме на Вечерите на сатира во Белград, Шабац, Плевља,
Бјелина... Преку афоризмите се запознавме и тој беше и остана спојка меѓу Василовото Скопје и мојот Шабац.
За Васил Толевски пишуваа многу почитувани познавачи на афоризмот, а потврдата на вредноста на овој творец
се бројните престижни признанија, како во неговата Македонија, така и во опкружувањето.
Толевски е предводник на новиот талас на македонската сатира, првенствено подредена кон афоризмот, како
најкратка литературна форма. Тој непогрешливо погодува
во центарот на метата, по што е препознатлива во сите држави од ЕХ Југославија. Слични маки нѐ мачат, само што
секој ги изговорува и пишува на својот мајчин јазик. На нишанот на овој вонсериски афористичар се: власта, корупцијата, нетолеранцијата, човечката глупост и сите други

теми кои се дел од нашето секојдневие. Авторот одлично
ги познава приликите во својата држава и опкружувањето,
ама, како секој вистински мајстор на она со што се занимава, најнапред го чисти ѓубрето пред својот двор, па дури потоа оди понатака.
Сигурен сум дека оваа збирка прекрасни афоризми од
Васил Толевски, еден од бисерите на балканскиот афоризам, ќе најде свои читатели, па заради тоа топло ја препорачувам на сите оние кои сакаат да читаат вакво четиво.
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Миле Ѓорѓијоски
ПОФАЛБА НА САТИРИЧНОТО ВО НАС
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Да се опстојува четриесетина години во литературата,
и целото време да си во врвот, тоа го можат само најдобите
и одбраните. Васил Толевски е еден од тие автори, за кој, за
секоја негова нова книга велиме дека тоа е нешто најдобро
што и се случило на македонската сатира и така сè до неговата нова книга, односно најдоброто што и се случува на
нашата сатирата.
Јас сум еден од малкуте привилегирани да го имаат неговиот ракопис пред тој да го види светлото на денот. Тоа е
чест, но и голема обврска, а се разбира и одговорност и пред
него како исклучителен автор, но и пред времето на кое тој
со своето творештво му удри силен печат. Што да се каже за
Васил Толевски а да е нешто ново и оргинално како и неговите афоризми? Што да се каже за авторот кој четириесетина години е хроничар на нашите подеми и падови и како
луѓе, но и како општество, а да не сме го кажале тоа овие години? Кога го добив ракописот, ја добив и онаа стандардна
порака „Биди немилосрден, бележи сè што не ти се допаѓа,
сакам да направам добра книга...“
Јас навистина бев немилосрден и по неколкуте читања
единствена забелешка ми беше: „Браво маестро! Тоа е тоа!

Ова е навистина најдобрата книга афоризми што сум ја прочитал.“ И веднаш се сетив дека ова го кажав и за неговата
претходна, а знам дека тоа ќе го кажам и за неговата следна книга. И што и да напишам за овој ракопис, знам дека ќе
остане во сенка на она што Толевски и го нуди на читателската публика. Затоа што навистина после читањето на
еден вака совршен ракопис, секој ќе сака пак да им се врати на афоризмите на Васил Толевски, како што тоа јас го
правев читајќи ја книгата неколку пати. За вака срочени
книги наместо рецензии треба се пишуваат впечатоци, затоа што и нас кои со децении сме во оваа бранша Толевски
со својот гениј успева да нè маѓепса и да нè претвори во
обични читатели, поклоници на хуморот и сатирата! А нема
поубаво чуство од тоа кога во раката држиш ракопис, кој
успеал на строгиот рецензент да му ја разгали душата и од
него да направи привелегиран читател.
Да се читаат книгите на Толевски е привелегија, која ја
имаме ние, но за среќа ќе ја имаат и генерациите после нас.
Затоа што, на авторите како него не им може ништо ни забот на времето. Тие ќе бидат свежи и оригинални и по стотици години и мнозина ќе мислат читајќи ги книгите дека авторот живее тука покрај нив, во нивното време.
Читајќи ги афоризмите на Васил Толевски, мнозина не
сфаќајќи ја големината на леснотијата со која пишува овој
автор, ќе помислат дека е едноставно да се „скоцка“ еден
афоризам. Но, во тоа е големината на искучителните сатиричари. И со врзани, очи со невидена леснотија да одат кон
излезот од лавиринтот, кој за обичните смртници е само маѓепсан круг. Толевски секогаш, во секој свој афорзам, на
нему својствен начин, ги скротува спротивностите, прави неочекувани и само нему својствени „ала Толевски“ пресврти
кои само ја поместуваат границата на човековата мудрост.
Неговите афоризми се минијатурни романи, мали ремек дела, во кој нема излишен ниту еден збор, точка или запирка, а полни се со топла човечка приказна која неговите
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афоризми ги прави посебни, но и препознатливи. Ете, зошто е посебно чуството кога се читаат афоризмите на Васил Толевски. Затоа што секој кој ги чита со внимание неговите афоризми, слободно може да каже дека прочитал
онолку романи, колку што има афоризми во оваа книга на
овој исклучителен автор.
Ете, зошто и јас не сакав да правам класична и стереотипна рецензија, туку сакав пред оние што ќе ја читаат оваа
книга да ја отворам својата душа и да зборувам за неа, онака како обичен читател, поклоник на хуморот и сатирата.
Зашто Толевски толку многу кажува со своите афоризми
што јас или било кој друг рецензент, ќе биде најискрен и кон
себе и кон сатирата ако наместо класична рецензија во
„своите“ страници од оваа книга ги изнесе своите впечатоци, ама како обичен читател маѓепсан од афоризмите на
Васил Толевски.
Се надевам дека и авторот ќе ми прости, што моето
слово за овој исклучителен ракопис, наместо како од рецензент, како од човек кој и самиот е четириесетина години во сатирата е пишувано како од обичен поклоник на магијата на сатирата. Ми се случиле многу убави работи во
овој мој живот, и секако, како една од најубавите е познатството и дружењето со Васил Толевски и со неговата сатира.
Ете, затоа човекот во мене го победи „строгиот“ рецензент,
и ме направи само маѓепсан читател. Па, и ние понекогаш
заслужуваме да бидеме само „обични“ читатели, да бидеме од онаа страна на ракописот, и да се увериме дека од таа
страна навистина е поубаво. Ете, зошто го почитувам Васил
Толевски, како автор, зошто ги читам и сакам неговите афоризми, кои ме прават искрен и ме тераат да го кажам она
што некои штитејќи ја својата професионалност не смеат ни
во сон да го помислат.
Знам дека читајќи ја оваа книга често пати ќе се запрашате од каде и како Толевски ги ископал вашите тајни, забранети мисли, како толку многу приказни успеал да сме-

сти само во една реченица. Кој знае, можеби тајната на
срочувањето на мислата кај Толевски ја чува „Везилката“
на генијалниот Блаже Коневски и додека „Се ʹкти ноќта црна
и се рути карпа вʹ мрак...“ на безвременскиот Кочо Рацин
се раѓаат нови и нови афоризми на Васил Толевски, кој покрај Коневски, Рацин, Андреевски... е наш културен меѓник,
нешто по кое ќе не препознава и сака светот.
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Васил Толевски е сестран творец и културен двигател
– извонреден афористичар, антологичар, преведувач... Неговата непресушна енергија, во соработка со големиот дар
и ренесансната широчина на љубопитност, даваат големи
резултати и на писателско и на преведувачко поле, а можеме слободно да кажеме дека неговата „Антологија на балкaнскиот афоризам“ e од капитална вредност – ги одбра и
преведе бисерите на духот на Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Македонија, Романија, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора. Во двојазичното издание (на македонски и
на српски јазик), тоа е историски подвиг.
Како и повеќемината автори на Балканот, и Васил предимно пишува политичка сатира. Тоа е налог од времето,
притисок на неприфатливата сегашност на свеста и совеста на сите морални луѓе. А одамна е кажано, со причина,
дека писателите се совеста на своето време и општеството. Но, и покрај непрестанатиот морално-политички ангажман, Васил со големо писателско умеење пишува и за многу
други теми - историски, културолошки, социо-психолошки,
љубовни... Да појдеме од претежно, политичките тематики.

Книгата со симболичен наслов „Исусовите антихристи“
ја отвора афоризам со поразно значење: Кај нас нема невработени! Сите работат едни против други. Веднаш увидуваме дека пред себе имаме афористичар кој не е само
сатиричар, критичар на актуелната власт, туку и мислител,
социјален психолог. Писателот подразбира дека сите знаеме дека власта е главен виновник за невработеноста, па
прави голем чекор понатака со вистинска стилска бравура.
Првата реченица е привидно вистинска негација на невработеноста, а втората е значајна бомба со атомски експлозив
– во буквален смисол, максимално (сите работат) го потврдува првиот исказ, а всушност, со фолклорен идиом како
метафора, го разорува во парампарче. Откриваме дека апострофираниот проблем е ситница во општество кое е навлезено во општа криза, во патолошка состојба, работа на
сите против сите. Овој афоризам е ефектна варијација на
Хобсовиот антрополошки песимизам – човек на човека му
е волк.
Со цитираниот афоризам писателот ја прошири вината на сите членови на општеството, ама добро знае од каде
смрди рибата. Се разбира, во сиромашно општество први
на мета се богаташите. Богатењето кај Васил варира во
многу афоризми – тоа е едно од неговите тематски бастиони, лајтмотив. Афоризмот: Постојат илјада патишта како
човек да се збогати. Политичкиот е – најкраткиот. Вткаен
е на вечниот топос, општо место за несоглaсување на богатството и моралот. Тоа ни е назначено и во најстарата литература, во текстовите на Соломон и Конфучие, а подеднакво жестоко и во сатиричните пораки на нашето време.
Васил во тие безброј начини на нечесно богатење го откри
најкраткиот пат, најбрзиот и најсигурен начин. Но, Васил не
се сложува политичарите да имаат монопол на богатството, сака таа среќа да им ја дозволи и на другите:Предлагам
да се отворат училишта за крадци! Тоа е единствен начин
сиромасите да научат како да се збогатат! Сатиричарот
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верува во моќта и делотворноста на учењето и се залага за
демократизација на богатењето, знаејќи дека сите ние знаеме колку е самото знаење немоќно, затоа дава иронична
поука како и сиромавиот да стане богаташ: ако го образува
својот апашки дар, ако го поткрене на повисоко ниво.
Со игра на зборовите и смислата, со вербални инверзии и логички силогизми, во што го препознаваме волшебното стапче на политиката како универзално решение за
сите проблеми, дури и најголемите опасност од паѓање во
бездната, Васил не уверува дека не е опасно што лошата
политика не доведе до бездната: Па што ако е бездната
пред нас?! Ние и онака назадуваме.
Моќта на политиката, пред сè на власта, нашиот сатиричар на ироничен начин ја воздигнува до божествена семоќност – создавање луѓе од животни и обратно: Ние сме
единствена држава која од стоката направи луѓе, а од луѓето – стока! Афоризмот кој сега го цитиравме во збирката
е отпечатен, како и многу други, со поголеми букви од останатите. Така книгата пред нас се претставува како разбрането море, со големи и мали таласи, што и визуелно придонесува на динамиката и рељефноста на нашата читателска
перцепција.
Не се само политичките слогани мета на сатиричните
боцки, писателот под лупата ги става и древните фолклорни идиоми: Не може да заигра мечка пред секоја врата.
Немаме толку мечки! Со други зборови, иако е секогаш со
бодар дух, писателот не е оптимист дека секој ќе доживее
судбина каква што заслужува – тука не помага ни играта
на големите броеви! Толкав е списокот на виновниците!
Афоризмите на Васил навидум се едноставни, ги доживуваме како блиски и на сите разбирливи забелешки и
пораки. Со внимателна анализа, меѓутоа, откриваме дека и
покрај таа едноставност тие имаат повеќеслојно значение
и дискретни пораки, дека полно зборуваат и помеѓу редови.
Тоа во естетиката и теорија на книжевноста, да се потсети-

ме, се нарекува сложена едноставност, коja ja достигнуваат
само мајсторите на стилот. Анатол Франс и Мари фон Ебнер-Ешенбах тој стил го прогласија за врвен, чист израз на
генијалноста.
Еве, еден афоризам со невесело значение, а стилски
ефектен, со двоен третман на ефектот на крадењето. Кога
крадат политичари, тоа не влегува ни во видното ни во појмовното поле, тоа е непостоечка активност. Тие не крадат,
не ограбуваат, не лажат... затоа што по дефиниција немаат
негативни особини. Само можат да бидат ограбени. Така добиваме circulus vitiosus – велемајсторите на крадењето се
плашат од прекрадување, што се вели враќање на краденото на ограбените: Политичарите украдените пари ги
кријат во странство. Имаат информации дека тука се
краде! Тука меѓу редовите читаме цинична импликација:
политичарите немаат доверба во својата држава, која и ја
создаваат и ја контролираат, туку во странски држави, кои
пред своите поданици лицемерно ги обвинуваат како непријатели! Држете го крадецот!
Од каде им e на политичарите толкава моќ? Како да
го украдоа и приграбија Светиот Грал: Судскиот систем е
како Светиот грал! Кој го има – вечно ќе владее!
Крадењето одозгора доведува до масовна сиромаштија. Власта не е рамнодушна кон сиромашната раја, таа е
нејзин народ, па им основа народни кујни. Нашиот сатиричар таа хуманитарна мрежа би ја подигнал на повисоко
ниво, би ја здружил со најголемиот ресурс на сиротинската
исхрана: Убаво би било до народните кујни да се ставаат
контејнери. Луѓете би можеле и репете да добиваат.
Васил не е екстремен критичар на власта, смета дека
може да се живее чесно, што го потврдува на примерот на
своето семејство: Во мојата фамилија нема лажговци,
крадци, политичари...! Затоа едвај врзуваме крај со крај.
А на сопствен пример писателот докажува дека може
да се живее во склад со свеста и совеста, што е посебно
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важно за интелектуалците: Живеам со своето мислење.
Ама, поубаво поминуваат оние што живеат со Неговото!
Зошто поубаво поминуваат вакцинираните од свеста и
совеста? Затоа што не се спуштаат на ниво на стварноста,
на ниво на егзистенцијални или есенцијални проблеми, туку
се вивнаа небо под облаци. Така висок статус во општеството не може да се добие со знаење, туку е потребна виза
од највисокиот ранг: За продавач на магла не ви треба никакво образование. Доволно е народот да ве изгласа!
Англискиот историчар Лорд Ектон ја задолжи историјата на идеите со познатата изрека: Секоја власт расипува,
а апсолутната власт расипува апсолутно. Таа фило- зофска
мисла Васил ја преведе на сликовитиот јазик на фолклорот,
премолчено во својата песимистичка визура, потпирајќи се
на народната карактеризација на политиката како курва. За
посилно да ни ја нагласи пораката, афоризмот го отпечати
со зголемени букви: И политичарите се како проститутките. Невини се само на почетокот на кариерата.
Не бега сатиричарот ни од body ни од op arta, пушта
самата стварност да ни зборува; тука тој е само селектор и
прибележувач: Дали ќе јадам три пати на ден, не зависи
од фрижидерот, туку од државата! Не е тоа само труизам,
хумор со лесен стил. Тоа е индиректна пародија на политичките оправдувања без покритие, замена на тези и префрлување на проблемот од општо, државно-општествено,
на техничко и ситуационо ниво. Како реплика на познатиот
коментар на Марија Антоанета на бунтот на народот заради општата беда, на недостапноста и на самиот леб: ... Па
зошто не јадат колачи? Иронија тука не е грубо потсмевање и одраз на раскалашноста на власта кон народот, туку
чисто чудење на нивното неснаоѓање – принцезата тоа искрено го мислеше, затоа што тоа самата го практикуваше:
кога ќе и снемаше леб или печење, се фаќаше за колачите...
И навидум обична досетка, хуморот како стилска вежба, како игра на синоними и омоними, кај Васил има сати-

рична конотација. Еве ефектен судир на жабјата и птичјата
перспектива, вкрстување на тешкото искуство на сиромасите и равнодушното и заситено уживање на повластените,
кои писателот сликовито ни го доловува со пратеничката
клупа како метафора: Најдобро се спие на клупа. Особено
ако е тоа пратеничка клупа.
Ист судир на перспективи, со фолклорни идиом како
долна граница, и ново искуство како горна кота, како судир
на доброто начело и лошата пракса, имаме и во следниот
афоризам: Знаеме дека нема леб без мотика. Ама кај нас
најмногу леб имаат баш оние што никогаш не фатиле мотика.
Дијалогот на глувите е чест мотив во сатирата на Васил. Тоа е како челен судир, еден од пресудните причини
што наместо ôд напред имаме тапкање во место. Но, се тешиме, нашето тапкање е поинакво, со лева и десна фаза
низменично: Точно е дека со децении тапкаме во место,
само што еднаш тапкаме со левите, а друг пат со десните...
Но постои и повисока форма на глувост, глувост како полесно средство на владеење – политичарите се глуви и слепи на своите зборови: После изборите секоја власт станува
сенилна! Заборава што му вети на народот.
Политиката како вештина на можното достигна фантастични размери. Не е најмудра влада која е составена
само од паметни – челниците на власт се досетија дека е
мудро да се има и глупи во владата, особено ако се од мали,
комби-партии: ем се попослушни од паметните, ем на своите плеќи ја примаат одговорноста за владините промашувања, било да се виновни или не: Во владата може да има
и будали. Тоа е коалициона влада. Сè е добро ако помага во
одржување и зацврстување на власта, континуитетот е
идентитет: Оние што крадеa вчера, мора да крадат и денес.
Знаат дека од стара слава не се живее!
Колку и да се фали политичката елита со базата, знае
дека фигура на власта е пирамидата, со неприкосновен по-
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единец како водачот на врвот: И масовните песни се пеат
за поединец!
Во повеќето афоризми Васил е жесток борец, вистински борец за подобро денес, не одложувајќи го копјето ни
до подобро утре, а камоли до подобра, светла иднина. Неговата незаситна потреба за правда веднаш и сега има како поетско исходиште динамичен стил, силна емоција и непосредноста на сведок на невистината и неправдите. Неговите морални осуди навидум се чиста дијагноза на поразната состојба во општеството, често достигнувајќи висок
тоналитет на алузивни прозивки и готово експлицитни осуди на виновникот. Но, со внимателно читање увидуваме
дека тој страствен веризам и кантовски морален императив повеќе е во сферата на поетското отколку во политичкиот дискурс. Многу од афоризмите на Васил се асоцијации, реплики, литературно-духовен дијалог со целата традиција, од митските времиња до денес. Тоа е во прв план морално-политички ангажман, ама е, на хемингвејски динамичен начин, пред сè литературен.
Василовата книга пред сè е извонредна сатира, со жесток став ама промислена, во огромен дијапазон од дневно-политички апел до социо-психолошки и филозофски
увид. Во оваа кроки анализа, мотивирани од ниското ниво
на денешната политика и морал, како и личниот афинитет
на авторот на овие редови, акцентот е ставен на политичката сатира. Ама книгата е наполнета со историски и литературни евокации, со тематски дијапазон од актуела сатира до љубов. А меѓу нејзините најголеми вредности е раскошниот хумор, огномет на духот со кој не опсипува од секоја страница на оваа посебна книга. Од срце ја препорачувам на сите љубители на хуморот и сатирата, како на
оние на кои на прво место им е критиката на невеселата
денешница и копнеж по подобра иднина, така и на оние на
кои литературната вредност им е на прво место.
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БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:
Роден 1956 год. во Будимпешта (Унгарија).
Објавено:
ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ ДО ВИСТИНАТА
(Студентски збор – Скопје, 1988)
МУЗИКА ЗА ГЛУВИ
(самоиздание, 2006)
ИСУСЕ, ЛУЦИФЕР НЕ ВИКА
(Алма-Белград, 2007 – македонско/српски)
НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ
( Макформ-Скопје, 2007)
АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ АФОРИЗАМ
(Алма-Белград, 2007 – македонско/српски)
АНТОЛОГИЈА МАКЕДОНСКОГ АФОРИЗАМ
(Алма - Белград, 2007...скратено издание)
НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ 2
(Алма - Белград, 2008)
АНТОЛОГИЈА НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 1 и 2
(Алма - Белград, 2008 – македонско/српски)
МАКЕДОНИЈО, МАЈКО, КОЈ МИ Е ТАТКО
(Алма - Белград, 2010 – на српски јазик)
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БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 1 и 2
(Алма - Белград, 2010 – на српски јазик)
БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 3
(Алма - Белград, 2011 – на српски јазик)
АНТОЛОГИЈА НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ
(Макформ - Скопје, 2012)
БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ
(Макформ - Скопје, 2013)
ВРЕЛИ МРАЗОВИ
- АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ АФОРИЗАМ
(Медиа Принт-Скопје, 2013)
BIBLIA DLA NIEWIЕRZACYCH
(Chemigrafija-Krosno, 2014 – на полски јазик)
МАДЕ ИН МАЦЕДОНИА
(Макформ - Скопје, 2014)
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Награди:
- „Радоје Домановиќ”, (2007), за светски придонес на
сатирата;
- „13 Ноември”, на град Скопје (2008), од областа на публицистиката;
- „Драгиша Кашиковиќ”, (2008), за најдобра балканска
антологија;
- „Трим еротикон”, (2007, 2012 и 2014), за блок еротски
афоризми;
- „Шабачка чивијада” (2007 и 2008), за афоризми и
сатирична приказна;
- „Ин Виница веритас“ (1994), за монодрама и хумореска;
- Хумореска на годината во „Јежев хумор“ (1998);
- „Жикишон 2007“, (Параќин - Србија);
- „Миливоје Илиќ 2007“, (Пожаревац - Србија);
- „МаксМинус 2008” (Сараево - БиХ)

- „Златен прстен 2011”, (Бијељина - БиХ);
- „Златен круг” на Сатира фест 2012 (Белград - Србија);
- „Наџи Наман 2012”, (Либан)... за најдобро книжевно
дело по содржина и стил, со цел за развој на човечките вредности;
- „Носорог-2012”, за најдобар балкански сатиричар;
- Златна значка на Културно Просветната Заедница на
Србија - 2014.;
- Награда на фестивалот во Мркоњиќ град (2013,
2014 и 2015);
- Специјална плакета на фестивалот „Минимакс-2014”;
- „Златен сатир” најдобар македонски сатиричар (2014);
- Награда за животно дело „Делчево 2014”;
- Прва награда на фестивал „Пијанец - 2015” (Делчево);
- Награда на фестивалот во Кочани (2015, 2016 и 2017)
- Награда на „СЛЕМ” фестивалот во Лесковац (Србија,
2016).
Главен одговорен уредник на весниците за хумор и
сатира „Македонски остен”, „Остен” и весникот на студентската младина на Македонија, „Студентски збор”.
Претседател на здружението на хумористи и сатиричари „Остенови”.
Член на БАК (Белградски афористичарски круг).
Член на ЗНМ (Здружение на новинари на Македонија)
Афоризмите му се преведени на: српски, руски, полски,
германски, англиски, романски, италијански, словенечки,
арапски, каталонски, шпански, турски.
Работи во ЈСП-Скопје, како Дипломиран машински инжинер.
www. vasiltolevski.mk
ciletolevski@yahoo.com
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