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Кога ќе го објавам својот 
најдобар политички афоризам, 

резервирајте ми место 
во жалните вести.

Афоризмите во книгата се објавувани во периодот од 2000-2013. год.
во ЕТНА, Јеж, Носорог, СатирАрт, Остен, Македонски остен, Политика,
Вечерни новости, НИН, Монтенегрина, Жуч, МаксМинус, Жикишон,
Време, Тоти лист, Стршел, Елбус Лингва, Крагуевачки новини, Ужички
весник... на радио и телевизиските настапи, на настапите на фестива-
лите на хумор и сатира во Белград, Шабац, Пожаревац, Ниш, Алексинац
(Србија), Бјелина (Босна и Херцеговина), Плевља (Црна Гора), Скопје,
Струмица, Велес, Радовиш, Делчево, Кочани...



За да станам 
вистински Македонец,

на комшијата му купив коза.
Сега го молам Господ 

да му цркне!





Македонија нема 
територијални претензии кон никого.
Па дури ни кон Западна Македонија!

И Македонецот има душа. 
Моментално му е во носот!

Господ ги чува половината Македонци.
Другата половина немаат потреба, 

имаат странски пасоши!

Македонецот порано гостите
ги дочекуваше со леб и сол.

Сега повеќе не може – нема ни за него!

7



На Македонецот не му пречи да го префрлат 
да живее од Македонија во Сахара!

Пустина си е пустина!

Македонија е многу гостопримлива земја.
Тука дури и ние Македонците

се чувствуваме како гости!

Немојте да ме сметате во сточен фонд.
Јас само така живеам.

Ако се докаже дека Александар Македонски 
е закопан во Македонија, 

тогаш тој и јас сме во иста гробница закопани!
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Марко Крале е прототип 
на денешниве политичари! 

Македонец, а работеше за туѓи интереси.

Македонија е голема држава.
Затоа нема место за да не сместат во Европа!

Лесно е да се биде Македонец во Македонија.
Единствено треба да знаеш  

– во кој дел од Македонија си?!

Еден ден, ако имаме малку повеќе среќа, 
сите Македонци 

ќе живееме само во две држави.
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Во Македонија нема случаи 
на тргување со органи.

Тука се продава само цел човек.

Во продавниците на обувки 
се појави марка на чевли - „Македонија“!

Нормално, одат во пар 
– лева и десна Македонија!

На Балканот најтешко е да си Македонец!
Едно газе... а многу кандидати!

Храната е поскапа од куршумот.
Затоа на Македонецот воопшто не му се исплати 

да умира од глад.
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Ако големата среќа знае 
да премине во голема несреќа,

тогаш ние Македонците 
некогаш сме биле многу среќен народ!

Каин и Авељ живееја во Македонија.
Времето ќе покаже 

кој од која националност бил!

Македонија некогаш имаше море.
Сега има само давеници!

Во Македонија ѓаволот е
рамномерно распореден.

Во секој Македонец го има по малку.
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Ние Македонците секогаш имаме свој став.
Па макар и подгрбавен!

Малцинствата во Македонија 
ги уживаат сите права.

Затоа, за нас Македонците,
не остана ниту едно!

Во мојата земја нема масовни гробници.
Освен ако не ја сметате 

мојата земја!?

Убаво е Македонецот да има повеќе кози.
За секој комшија по една!
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Пронајден е фосил на пештерски човек, 
кој очигледно е прататко 

на денешниве Македонци!
Кожа и коски е.

Ние Македонците сме многу горделив народ!
Не може било кој да не јава.

И покажавме на Европа 
дека сме стабилна земја.

Не се помрднавме од место!

Невработениот Македонец можете 
да го препознаете по вратоврската.

Врзана му е за гранка!
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Постојат идеални услови Mакедонецот 
да јаде три пати на ден!

Има човекот апетит.

Бидејќи поштенскиот сообраќај 
со Грција не функционира, 

по Вардар им го праќаме она 
што е највредно во нас!

Во Македонија нема ни мито ни корупција!
– изјави баронот Минхаузен.

Македонија е земја на радост и смеа!
Некои се радуваат кога гледаат 

како цел свет ни се смее!
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И според Уставот нашиот човек 
има право да пушти глас.

Засега, само во гласачките кутии!

Кога рекоа дека Гадафи 
ќе го закопаат во пустина, помислив 
дека ќе го закопаат во Македонија!

Македонецот може да биде 
и дечко и девојка!
За својот опстанок 

мора да ги задоволи сите!

Демократијата во нашата земја 
уште не е закопана.

Сѐ уште и ја вадиме душата!
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Едни Македонија ја сакаат
без сметка а другите со сметка.

Затоа едните живеат
на сметка на другите.

Македонецот е ретко упорен човек!
Тој и во пустина

би се борел да исплива!

Тешко на Македонецот 
ако денот по утрото се познава!

Македонецот наутро прво оди да сере.

Да бидеме Македонци.
Тоа барем не чини ниту пет пари!
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Во држава во која криминалот 
има библиски размери, 

народот може да очекува само – потоп!

Во Македонија проблемот со јазиците 
зависи само од 

должината на јазиците!

Не ни треба доктор туку дрводелец!
Здрави сме како дрен!

Ако ги исфрлиме сите лоши работи,
тогаш Македонија е

убаво место за живеење.
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Македонија има 
извонредна географска положба.

Затоа нашите крадат 
на сите четири страни од светот! 

Во Македонија
и невозможното е возможно!

Тука секој си го гледа својот газ!

Не е точно дека ние, Македонците, 
ја имаме загубено главата!

Зарем не гледате дека нé шиша кој ќе стигне!?

Македонија ми е мајка!
Татковци имам повеќе.
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Нашиот народ брзо ги решава проблемите.
Само што ќе му дадеш леб,

тој веднаш го јаде!

Македонија има голем потенцијал!
Има преку два милиони
потенцијални азиланти.

Македонија во исто време е и Рај и Пекол.
Зависи дали сте во власта или во опозиција!

Македонците се неблагодарен народ!
За она што ни го прави Европа,

во јавна куќа ќе мора да се плати.
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Нас Македонците 
нѐ има на сите континенти.
Само тука никаде нѐ нема!

Македонецот е урамнотежена личност.
Можеби бавно мисли, ама барем 

брзо донесува заклучоци!

Македонецот прв го пронајде огнот.
Затоа и најдолго гори.

Јас, како Македонец, мора за сѐ да клечам.
А за она што ќе го добијам, 

доволно е само да се наведнам.
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Нашиот државен брод час лета а час нурка.
Сѐ зависи од тоа дали 

капетанот ни е мршојадец или сом!

Последниот римски крал 
имаше македонско потекло.

Со тоа е објаснет распадот на империјата!

Македонец без уши и јазик – 
мртов капитал.

Нашата младина е како Сонце.
Се раѓа на исток, а оди на запад!
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Кога сексот би ни бил јалов како политиката, 
нас, Македонците, 

би не снемало како нација.

1941: Подобро гроб отколку роб!
2013: Подобро Македонија 
отколку Горна Македонија.

Во Македонија нема фабрики за страшила.
Нив ги добиваме на избори.

На Македонецот не му требаат заби.
Тој одамна јаде со очи.
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Ние Македонците 
се задоволуваме со мали работи.

Затоа никогаш 
нема да имаме голем Водач.
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Тоа што телето преку ноќ стана вол, 
не е заслуга на науката 

туку на избирачите!

Убаво би било Водачот да има цицки!
Така некои околу него, цицањето 

ќе го подигнат на малку повисоко ниво.

Нашиот Водач не е крадец.
Крадецот е интелигентен и храбар!

На нашиот капетан не му треба море.
Тој народот го весла на суво!
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За оној од кого се плашевме
да изустиме еден збор,

минута молчење е премалку.

Изјава на нашиот Водач:
Тоа што е народот незадоволен,
може да се реши со една рака!

Водачот отпечати и 
поштенска марка со својот лик.

За да може народот 
да му ја лиже задницата!

Водачот го моли народот 
да се одвикне да јаде три пати на ден.

На паметниот и еднаш му е доста!
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Нашите Водачи можат на волот 
опашот да му го откорнат!
Ама се држат до девизата: 

Брат на брата не удира!

Најдобро е да имаме Водач без глава!
Барем очи нема да му гледаме!

Луѓето најголеми сметки прават 
поради оние кои се правеа најпаметни!

На пример: Никола Тесла...

Аналниот отвор на Водачот 
за некого е влез на мала врата.
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Тито покрај себе секогаш имаше кучиња.
Историјата се повторува
и кај денешниве Водачи.

Не спаси тоа што е Водачот слеп!
Инаку, само Господ знае 
до каде ќе не однесеше!?

Нема кој на народот да му најави будење.
Оние кои треба да ја најават зората 

– немаат петли!

Водачот си нарача биста од злато.
Слушна дека златото не ‘рѓа 

кога се плука на него.
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Мораме да застанеме на нозе.
Штаките ги продадовме!

Изгледа дека нашиот Водач 
порано бил молер!

Колку убаво му ги мачка очите на народот!!

Мојот народ тоне 
затоа што Водачот лета.

Лажењето е нормална работа.
Зошто нашиот Водач 
би бил ненормален?!
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Нашите богови секогаш со себе 
ги носат партиските книшки.

За да можат да се легитимираат во Пеколот.

Да го поставиме Одисеј за Водач.
Барем ќе не донесе до крајот на талкањето.

Не можеме да се бориме до последен.
Народот последниот 

го избра за прв!

Капетанот последен го напушта 
бродот кој тоне.

Први го напуштаат идните давеници!
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Ако младите одат по паметот на Лидерите, 
еден ден ќе останеме 

и без памет и без нови Лидери!

Првиот направи да сме последни!

По прашањето на гласот на народот 
нашите Лидери се како Бетовен! 

Глуви!

Водачот не знаеше што најпрво да спасува,
образот или задникот?!

А тогаш сфати дека кај него 
тоа му е едно те исто!
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Брбушките ни го покажуваат патот 
по кој треба да го следиме Водачот.

Порано без Водачот не можевме да дишеме.
Сега од Водачот не можеме да дишеме!

Нашиот народ секогаш игра на сигурно.
Се крсти и во Господ и во Ѓаволот!

За претседател на државата 
можеме да избереме и половен човек.

Кога веќе и државата ја преполовивме!
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Македонска современа препорака:
Не сери ако немаш

некаков газ позади себе!

Нашиот пат кон Европа прилично се оддолжи.
Затоа и скапо ќе не чини.

Водачот не може да се споредува
со Александар Македонски.

Александар го јаваше Букефал,
Водачот – народот!

Кога Водачот го силува народот, 
само настраните уживаат.
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Самобендисаниот Водач 
само пред огледалото може да види 

кој е државен проблем број еден.

Најголемото говедо
има најголеми мадиња.

Кај луѓето е обратно!

Направија мала грешка која скапо ќе нè чини.
Наместо да го стават прстот на чело 

го пикнаа во носот!

Водачот би можел да биде 
барем малку подискретен.

Цел свет гледа што ни прави.
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Водачот го сака сексот.
Народот ви е жив сведок.

Сè што прават прават во името на народот.
Само во катастарот се води на нивно име.

Тој седи во фотелја 
затоа што знаеше каде треба да коленичи!

Водачот е во секојдневен
контакт со народот!

Ама со погрешен дел од телото.
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Водачот е тежок човек!
Народот сѐ потешко го носи на грбот.

Оние што направија пустина околу себе, 
најзаслужни се што имаме статус на давеници!

Кога со сигурност би знаел дека 
уште утре ќе умре, 

би гласал Водачот да владее доживотно.

Нашиот Водач не е мртов!
Мртвите ги почитуваме.
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Водачот свечено ја отвори 
депонијата за ѓубре.

Прв влезе внатре.

Можеби не знаат да соберат два и два, 
ама на народот му собраа сè!

Разбирам дека татковината е нашата мајка.
Ама каде го одбравме 

Едип за Водач?!

Нашиот Водач живее 
како шеик во оаза!

Доказ за тоа е пустината околу него.

38



Сè е во Божји раце.
Ама повеќето од тоа е во Нивни раце!

Јас за Водач на државата би ставил поп!
Тој барем ќе не закопа 

според христијански обичаи!

Некои наши функционери без успех 
се пријавуваат за учество во квизовите!

За квиз треба знаење а не книшка!

Нашиот капетан 
не може да го нaпушти бродот што тоне.

Во авионот е.
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Премиерот ќе го почитуваме како Господ
дури откако министрите 

ќе му станат ангели.

Историјата покажа од каде дојдовме.
А политиката ќе ни покаже – каде ќе одиме!

Наш политичар 
пропадна во септичка јама.

Околината го прифати како свој најблизок.

Власта мора да нѐ информира 
со која нога сме в’ гроб!

Нема потреба да купуваме 
комплетен пар чевли!
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Повеќе ја сакам Владата
отколку жената!

Владата поредовно ме секса.
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Владата ќе ни донира ескимска облека!
Изгледа дека во Европа 

ќе влеземе преку Антарктикот?!

Во нашата национална куќа 
имаме само двајца Роми.

Ама, бројот на Цигани 
е значително поголем!

Да поминеме веднаш на планот Б,
бидејќи за планот А народот веднаш ќе сфати

дека го правеле будали!

Нормално е политичарите да имаат 
поголема плата од поповите.

Повеќе луѓе закопуваат!
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На геј парадата ќе се појават 
и државни функционери!
Да му покажат на народот 

дека и тие имаат г'з за нешто.

Владата има и планови
и програма за развој на земјата.

Единствено нема пари за молив и хартија!

Владата успешно го спроведе проектот 
– патување низ времето. 

Не телепортира во деветнаесеттиот век!

Мафијашите 
преку ноќ влегоа во власта. 

Преку ден не можат да го најдат патот.
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Нашиот инкубатор има голем дефект!
Наместо пилиња ни се изведуваат 

– мршојадци!

Нашата влада препорачува 
да се купуваат домашни производи. 

Но, тоа не значи дека не може да се купат 
пратеници и од другите националности!

Еден наш пратеник 
го знае текстот на нашата химна од А до Ш! 

Што не може да се рече и за азбуката.

Разликата помеѓу коњ и пратеник е евидентна. 
Сѐ уште немам сретнато пратеник 

кој запнува да работи како коњ!

45



Бидејќи на министрите 
им зинал газот за власт, 

народот знае што може да очекува од нив!

Сè додека народот молчи како риба 
некои ќе јадат кавијар!

Нашата драма не можеме 
жанровски да ја определиме?!

Сценариото е за трагедија, 
а глумците за комедија.

За жал, министерот не може 
да ја накриви капата.

Тој носи чорап на главата.
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Само што сакав да и покажам заби на власта, 
таа објави тендер за вештачки вилици!

Сите мораа да пеат во еден глас!
Диригентот наместо палка 

држеше пендрек!

Со партиска книшка и импотентите 
станаа препотентни.

Современиот маж го бричи лицето; 
современата жена нозете...

А современата влада... го бричи народот!
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Немојте да се чудите кога ќе видите
како наш пратеник си ја брише

устата со тоалетна хартија!
Знае тој што правеше на говорницата!

Оние кои не знаеја ниту да бројат, 
сега имаат голем проблем!

Не можат да си ги избројат парите.

Нашиот проблем е во тоа што сме мнозинство.
Европа ќе ни помогне 

кога ќе станеме малцинство! 

Нашите давеници 
го потопија народот!
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Коалицијата на глувите и немите 
повторно победи.

Така глувонемите пак останаа на власт!

Нашата политика не доведе до тука!
За понатаму, ќе ни требаат крила.

Се очекува масовна тепачка во Собранието.
Тоа ќе биде прв заеднички проект

во кој ќе учествуваат
и позицијата и опозицијата.

Гладниот народ е прилично музикален.
Власта секогаш ја дочекува со свирење.
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Подготовка на мртовците за закоп 
се врши во капела.

На живите – во Собранието!

Неколкумина наши политичари бараат 
црквата да ги прогласи за Светци! 
Со оглед на тоа дека долго време 

живеат како богови.

Љубовта на власта кон народот е минлива.
Еве, баш сега преминува во канибализам!

Донесене е одлука 
да се изгради Собрание и во Рајот.

Во Пеколот веќе имаме едно...
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Во демократските земји 
претседателот и премиерот се луѓе од народот.

Само за разлика од останатите луѓе, 
овие се – живи примероци!

Повеќе права имате во сексот
отколку во политиката!

Во политиката кога ќе ве стегнат,
не смеете ниту да мрднете.

Политичарите се најхрабриот дел од народот!
Око не им трепнува од ништо.

Сексуалната рамнотежа во земјата е нарушена!
Имаме повеќе луди отколку збунети.
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Политиката толку не подели што уште малку 
и фудбал ќе играме со две топки!

Мозокот на нашите политичари 
е како бумеранг.

Сè што ќе смислат, 
на народот го удира по глава!

Власта ја киднапира демократијата.
Ама, народот ни пет пари не дава за тоа!

Добро е што добивме нова влада, 
ама народот сака таа уште и да е добра!

Народот треба да знае, 
дека две добра не одат заедно!
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За добар секс 
потребни се двајца.

Добар народ и лоша влада.
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Шахот е игра во која треба да се мисли.
Затоа немаме ниту еден политичар 

што знае да игра шах.

Затворите се градат за сите луѓе во земјата. 
Значи, ни министрите 

не се дискриминирани!

Политичарите се големи мазохисти.
Колку нам ни е полошо 

толку ним им е сѐ подобро.

Успешно управуваат со кризата.
Кризата е сѐ поголема.
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Има и граѓани кои знаат паметно да гласаат.
Ама тој број не е доволен 

за останатите граѓани да живеат како луѓе.

Член на мафијата не може да биде било кој.
Мора да е барем блиску до власта!

Во земја на криминалци 
власта никогаш не може да падне.

Ја поддржуваат криминалците.

Столчињата во Собранието треба да се прават 
според заслугите на пратениците.
Така некои столчиња би требало 

да бидат електрични!
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Наместо микрофони да им дадеме вибратори.
Барем поевтино ќе се задоволуваат.

Владата најави нови реформи.
Гробарите ги тријат рацете!

Полицијата мораше 
да ги растури демонстрантите. 

Носеше оружје кое не и одговара на власта 
– глава на раменици!

Собранието наскоро 
ќе стане туристичка атракција.

Како место на распад на нашата цивилизација!
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Немаме масовни политички гробници.
Нашите мртовци сѐ уште се живи.

Ни се јавија од Mарс!
Се заблагодаруваат затоа 

што нивни кадри ставивме за министри.

Нашата Влада е најдолга.
Главата и е во облаци 
а задникот во фотелја!

Некои државни функционери 
се во склад со рејтингот на државата.

Многу ниски луѓе се!
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Власта мора задолжително 
да воведе веронаука во училиштата!

Децата не можат само со помош на билбордите 
да оценат кој е ангел а кој ѓавол!

Не се само клошарите што спијат по клупите.
Погледнете ги некои пратеници 

во задните клупи!

Велат дека Марко Крале 
буздоганите ги носел на грб.
Исто како и нашиот народ!

За пратеникот за којшто гласав,
би ја дал и раката...

Да ми се исуши!
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Власта и опозицијата 
се како две очи в’ глава!
Не можат да се видат!

Темпото со кое работи Владата 
е убиствено.

Го убива народот!

Граѓаните се побрзи од државата.
Сами умираат.

Портпаролот кажа што мисли премиерот.
Премиерот не знаеше 

каде му е главата!
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Бадијала е политиката курва
кога опозицијата е импотентна.

Нашите политичари 
не се инвалиди на трудот.

Тие само работат како инвалиди!

Велите дека има чесни политичари?!
А на која гранка седат?

Во Македонија има над сто илјади педери.
Среќа наша што само 

половината од нив се во политиката.
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Владата е составена 
од повеќе коалициони делови.

Тоа ви доаѓа нешто како 
државен Франкенштајн.

Сите наши политичари се нормални.
Ама мора да се однесуваат 

во склад со состојбата во државата.

Подобро ни беше кога немавме телевизори.
Тогаш барем не ги гледавме политичарите.

Народот со мерак стои 
на државната химна,

само кога некој од врвот ќе легне!
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За малку ќе напишев
убиствен афоризам за власта.

Ама на време ми светна спасоносна идеја.

Дрогирањето може да се направи
на повеќе начини.

Ама, политиката го пронајде
најдобриот начин.

Нашите политичари поминаа сито и решето.
Заради нас, убаво би било да поминат и 

– решетки!

Во мојата земја бројот на читатели 
го достигна бројот на гласачи.

Гласачите ја прочитаа владата.
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Нашиот пратеник е 
како мачка со девет животи.

Таман ќе помислиме дека е готов, а тој 
– пак ни се кандидира!

Непријателот ги зазеде своите места.
Седницата може да започне.

Во клиниките студентите вежбаат на мртовци.
Во нашава клиника,

мртовциве вежбаат на живите!

Министерот извади максимум од себе!
Сега можете да му ја додадете 

тоалетната хартија.
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За да може секој граѓанин 
самостојно да си го вади лебот, 

власта мора да обезбеди 
барем еден контејнер по глава на жител.

Никој од власта досега 
не ми има речено дека сум коњ.

Ама ме јаваат!

Нашата влада без проблем 
од мува прави слон!

Член на партија го акредитираа за амбасадор.

Владата вети живот по мерка на граѓаните.
Засега, мерка ни земаат само гробарите!
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Владата не соблече до гола кожа.
А и ова што ни го прави, 

не е за раскажување!

Власта го реши проблемот со гладот!
Се најаде.

Оваа власт би сакала да владее 500 години!
Што е доказ дека ни таа

не е ништо подобра од турската.

На криминалците кои се на власт
им е потешко отколку 

на обичните криминалци!
Кај нив крадењето е партиска обврска.
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Промената на власта е едукативен процес!
Тоа е шанса и другите да научат да крадат.

Во Уставот не постои категорија нормални 
или ненормални луѓе.

Народот може да гласа за кој било кандидат!

Нашите политичари имаат силни вилици.
Затоа без проблем живи нѐ изедоа.

Баба ми поднесе барање 
да ја примат за член во партијата на власт!

Се плаши дека без партиска книшка 
не ќе сакаат ни да ја закопаат!
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Еден ден Европа има да не моли.
Ама тогаш нас нема да не има!

Во владата се почитуваат
различните мислења.

Па дури и ако доаѓаат од ист човек!

Групниот секс е појава
која настана во Собранието.

Таму со години сите спијат заедно.

При реконструкција на Владата 
мора да се избира проверен кадар.

Денес без проверка ниту бостан не се купува.
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Подготовката на умрените за закоп, 
се врши во капела.

На живите – во Собранието.

Не е точно дека имаме 
неспособни политичари!

Нашите политичари се способни на сѐ.

Нашата влада има долг.
Ама со ваков долг 

не може никого да задоволи.

Титаник беше удрен, па потоа потона!
Ние додека да видиме дека сме удрени 

– потонавме.
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Премиерот без мерак ќе прави 
реконструкција на Владата.

Мора да пресипува од шупливо во празно!

Не умри магаре до зелена трева, 
важи само за народот.
Останатите магариња 

јадат месо и морски плодови!

Кога политичарите пијат виски,
народот става облоги од ракија.

Невработените ги окупираа 
бирото за работа, улиците, парковите... 

А владата со окупатори не сака да разговара!
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Бумбарите околу министерот се знак
за каков квалитет од човек се работи!

Во времето на Калигула 
коњите влегоа во политиката.

Во наше време, не само што влегоа 
– туку и останаа!

Нормално е да се сонува успешна Влада,
кога ја немаме на јаве.

Слепите патници го напуштија
бродот што тоне.

И отидоа во политиката!
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Владата не може да биде 
природна катастрофа.

Ова што ни го прави е неприродна работа!

Лесно е да се запали народот
кога најпрвин убаво го исушија.

И меѓу политичарите има чесни луѓе.
Идентификацијата е во тек.

Нашите политичари 
не се за европскиот пазар!

Уште се зелени.
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Ако идеално не постои, 
тогаш ние сме блиску до идеална држава!

Претседателот и премиерот 
треба да се како еден човек!

Зошто народот двапати да пцуе?!

Со политика можат да се
занимаваат и ненормални!

Нашата пракса го докажува ова.

Европа препорачува: Властите во Македонија 
да се облекуваат во пижами!

И онака си го преспиваат мандатот.

73



Кога нивите би биле
продуктивни како политичарите, 

народот би изумрел од глад.

Не смееме да играме ниту руски рулет!
Владата ни е западно ориентирана.

Канибалистите 
не бараат храна во политиката.

Во политиката нема луѓе.

Кај нас нема сериски злосторници!
Политичарите ни се вонсериски!
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Во Библијата пишува: Не кради.
Ама, каде се чуло и видело 
министер да чита Библија?!

75



76



Тоа што сме божје стадо, 
не им дава за право да не молзат!

Некогаш најпознат коњ 
на овие простори беше Букефал.

Денес, благодарение на политиката, 
овој број значително е поголем!

На нашите мумии
не им требаат пирамиди.
Си го имаат Собранието.

Кај нас нема шанса 
да се организира корида.

Нашите волови имаат подоходовна работа!
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Нашата демократија е како курва. 
Може да ја добијат само оние 

што можат да платат!

Гласачите помогнаа 
давеникот да исплива на површина.

Сега тие се дават поради него.

Тој е крадец од втора класа.
За да стане прва класа 

потребен му е уште еден мандат.

И говедото може да стане 
почитувана личност!

Доволно е само да победи на избори.
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На народот му требаат 
цврсти и стабилни личности.

Затоа идејата со спомениците 
и не е така лоша!

Проститутката реши 
да се кандидира за министер!

Тврди дека некои министри 
не се ништо подобри од неа!

Оние кои тврдат дека денес се живее толку лошо 
што полошо не може да биде, 

немаат врска што ги очекува утре!

Немаме фабрика за страшила.
Нив ги добиваме после избори!
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Оној што може да ја свитка опашката, 
сигурно не е човек!

Во народните кујни 
може и министер да јаде!

Доволно е само да помине во опозиција.

Само што извикав: Смрт на фашизмот, 
слобода на народот – ме затворија!

Не ни знаев дека оваа парола 
сѐ уште е активна!

Недостатокот ни направи 
големи проблеми за влез во ЕУ.

Европа утврди дека ни недостасува – мозок.
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Европа се сомнева 
дека земјата ни е полна со дрога!

И тоа само врз основа на говорите 
на некои наши пратеници!

Државната химна ја пеам до половина.
Каква земја – такво пеење!

Оние што летаат, 
заборавија на земјата!

Политичка еволуција: 
Во политиката влегоа како магариња, 

а излегоа како расни коњи.
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Политичарите се луѓе како и сите други.
Само што јадат трипати на ден.

Бушманите имаат бумеранг.
Ние Македонците – политика!

За некого Собранието е пазар,
а за некого државни јасли.

Сѐ зависи од тоа за каква стока се работи.

Сексот е приватна иницијатива
на секој поединец.

Само власта тоа ни го прави колективно.
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Народот наскоро ќе добие шанса
со еден удар да отепа две муви.
Ќе се распишат претседателски

и парламентарни избори.

За проститутките 
нема место во политиката.

Има поголеми курви од нив.

Политичкиот живот,
за народот е смрт!

Црвенкапа беше среќно девојче!
Немаше ниту претседател ниту премиер.
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Сизиф беше покорисен
од нашиве политичари.

Тој барем туркаше нагоре.

Политичарите не користат
шампон за миење коса!

Тие веднаш ни го перат мозокот.

Некои наши пратеници 
сраснаа со говорницата!

Како да се од ист материјал!

Иконите зборуваат за нашето минато.
А често знаат и амандмани да поднесат.
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Секогаш кога 
ја критикувате власта,

за секој случај – клекнете.

На нашиот Лидер 
не му се сите овци на број.

Некои му отидоа во друга партија.

Пред да го избереме за пратеник
беше како сите останати луѓе!

Скоро мртов.

Мислев дека ги видов најлошите луѓе.
Ама преносите од Собранието 

ме демантираа.
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Господ го создал човекот.
Ѓаволот му врати

– го создаде политичарот.

Порано црквата не тераше да постиме.
Сега постиме поради државата.

Уште не ја избравме најлошата влада.
Ама времето работи за нас.

Дали на народот ќе му поминат сите маки 
зависи од тоа дали жалната вест ќе биде 

на предната или задната страна од весникот!
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Најгорните овоштија побрзо зреат од долните.
Горните ги грее сонце.

За мртовците не смеам да кажам ништо.
Уште се живи!

Се уверив дека имаме
голем и неколку мали мозоци.

Денес го видов премиерот 
со неколку министри.

Никој не може два пати да изгуби глава.
Освен политичар на избори.
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На оние на кој им тежи земјата, 
власта им ветува дека 
ќе ги закопа поплитко!

Не собра идејата на премиерот.
Исто како и бумбарите на...

Моите свињи се како
некои наши политичари!

Ненаситни се.

Ме навредуваат на сите начини.
А велат и дека сум 

македонски политичар!
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Сите политичари лажат исто.
Затоа на народот му е сеедно 

за кого ќе гласа.

Во нашата влада нема никаква
дискриминација.

Во неа можат да бидат 
и глуви и слепи за барањата на народот.

На говорникот му носат 
чаша вода на говорницата.

А зборува како да му носат ракија.

Од чување овци не се живее!
Ова први го увидоа 

некои наши политичари.
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Подгответе се за четиригодишен пост!
Избравме нова Влада.

Точно е дека тој е стока неопеана.
Него народот го исвирка.

Нашата политика оди
со чекори од седум милји.

Затоа така брзо стигнавме до бездната.

Како мал сакав да станам поп,
за да закопувам луѓе!

Желбата ми се исполни
дури откако станав член на Владата.
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Не е вистина дека мојот пратеник е стока!
Од стоката човек има 
барем некаква корист.

Нашата позиција и опозиција
само на едно место имаат ист став.

Во тоалетот.

Се молат граѓаните да не јадат корења!
Со тоа го поткопуваат 

државниот врв на земјата!

Држава која нема ни левица ни десница 
брзо ќе биде нокаутирана.
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Во партиите најдобро се применува 
генетскиот инжинеринг.

Од обична шушумига направија ретка ѕверка!

Помеѓу Рајот и Пеколот
има само еден мал период.

Политичкиот.

Пастеровата вакцина против беснило
делува селективно!

Не делува на нашите политичари.

Кризата има комплетна документација
за влез во нашата земја.

Тоа е плод на повеќегодишната работа
на владината администрација.
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Мораме да направиме 
реформа на азбуката.

За народ кој не смее ниту да писне,
имаме премногу букви!
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Во склад сум со состојбата во државата.
Моментално сум во невидена криза!

Изгледа дека во регионот 
имаме најмногу црни мачки!

Кој пат да го одбереме тие ни го пресекуваат!

Криминалот и корупцијата 
не можеме да ги сосечеме во корен.

Не се тоа обични трупци!

Науката утврди дека луѓето 
можат да живеат само со леб и вода!

Конечно е откриена тајната 
на нашата долговечност.
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Можеби нашиот народ 
би можел да се движи и побрзо, 

ако не го фрлија на колена!

Културно е да се јаде со затворена уста, 
ама во мојата земја препорачливо е 
и да се зборува со затворена уста!

Странските инвеститори 
вложуваат во нашиот народ.

За сега, најзадоволна е геј популацијата.

Нашите криминалци 
не влегуваат на мала врата.

Тоа се големи луѓе.
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Се молам граѓаните, 
во контејнерите да влегуваат еден по еден!

Не се тоа масовни гробници!

Кога слушнав 
дека политиката е курва,

застанав и јас во ред.

Човек без заби 
е почитуван член на семејството.

Помалку јаде!

Во земја која е на работ на бездната,
оние кои се без партиска книшка,
се чекор понапред од останатите!
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Власта ме дотера до питачки стап!
Ама вети дека ќе ми помогне.

Ќе ми донира и куче-водач за слепи!

Лесно и беше на работата 
од мајмунот да направи човек!

Тогаш од работење 
можеше убаво да се живее.

Цел живот сум чист како солза.
Затоа сега ми се плаче.

После завршување на мандатот
политичарите треба да одат на хемиско чистење.

Додека се на власт, редовно се извалкани!
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Докажавме дека не сме трупци!
Потонавме.

Се отвора училиште за кловнови.
Некои наши политичари 

очекуваат професорски статус.

Кога Господ би ни дал опашка, 
на нас Македонците би ни била бадијала!

Секогаш би ни била подвиткана.

Дури откако почнаа 
да ми лепат етикети 

станав бренд.
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Кај нас, за разлика од Америка, 
никој не може да го убие 
претседателот во опера.

Немаме опера.

Турците заминаа после пет века.
И ова ќе помине.

Не знам дали мојата земја тоне,
ама не дочекува делегација на Атлантида!

Порано беше страв и трепет!
Сега, во опозиција, трепери од страв!
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Народот ќе ја бара 
Крушевската република.
Тогаш барем десет дена 

беше на раат!
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Животот е тргање.
Ако не тргаш ќе ти го тргнат!

Стоката ќе не натера 
да пасеме трева.

Нашите стаорци немаат намера
да го напуштат бродот што тоне!

Уште им трае мандатот.

Во нашата земја има место за сите.
Можеби ќе недостигаат крстови!
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Во некои самици може да се сместат
и многу повеќе луѓе.

Таква е нашава!

Би сакал да сум најпаметен на светот.
Ама... кому му треба таква будала?!

Атентаторот 
стана миленик на народот.

Мангуп, знаеше на кого треба да пука!

Со право си присвојуваат територии.
Па, ние самите им рековме 

да се чувствуваат како во своја куќа.
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Голата задница покажува сиромаштија, 
но понекогаш и подготвеност на сѐ!

Нашите граѓани немаат 
никакви расни предрасуди.

Со задоволство би јаделе и црн и бел леб!

Мојот народ 
не може да биде сведок на ништо.

Тој е жртвата.

Нашите споменици се од крв и месо.
Затоа мора на секои четири години 

да се реновираат.
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Да бевме со подобра среќа 
ќе се родевме во турско време.

Тогаш ќе не набиваа само на колец.

Нашиот компас 
нема потреба да има игла.

Каде и да сме – изгубени сме!

И јас сакам да јадам.
Тоа ми е единствена маана!

Нашата демократија толку не повреди 
што турското 

ни доаѓа како мевлем на рана!
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Избрав ветеринар за личен лекар,
затоа што никогаш 

не бегам од вистината!

Нормален човек има една уста и две очи.
Затоа, нормално е оние што јадат со очи 

да се двојно погладни.

Го мразиме секого што е подобар од нас!
Затоа кај нас омразата е масовна појава.

Народот ни е сѐ послаб.
Така да и она што тесно у го скроија 

сега ќе му биде по мерка.
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Не сум пребирлив на јадење.
Го јадам само она што го има.

Храбриот сатиричар вешто 
го користи јазикот.
Ги лиже чиниите!

Децата го отворија тестаментот 
уште пред да умрам.

Сега жив ме закопуваат!

Народот е за промени, 
ама освен за гаќи, 

за друго нема шанса!
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Мене шпоретот ми е фрижидер!
Кога ќе видам што сѐ се готви на него 

– ми смрзнува душата!

Сточарството ни е важна гранка.
Проблем е само тоа што имаме 
повеќе говеда отколку стока!

Библијата ја чувам во фрижидерот!
Го молам Господ да ми го наполни.

Сите Њутнови закони 
најдоа практична примена.
За разлика од владините!
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Кога ќе го изгубам гласот – пијам јајца.
Кога ќе го дадам гласот – си ги јадам јајцата!

Не е точно дека го менуваме 
Уставот како чорапи.

Немаме толку чорапи.

Срам ми е да им погледнам 
на врапчињата в’ очи.

Лебот им го јадам до последната трошка!

Оние кои мислеа дека 
демократијата е како леб, 

сега се борат за сол.
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Во мојата земја 
се зборува на повеќе јазици.
Ама сите пцујат во еден глас!

Можеби мојот животен ритам е забавен, 
ама јас играм онака 

како што ми свират другите!

Во мојата земја можат да живеат 
и најзаостанатите луѓе!

Климата ќе им одговара.

За среќа треба малку!
Според ова, мојот народ 

би требало да е најсреќен народ на светот!
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Ние живееме според своите можности.
Како мртовци!

Крадци ќе има 
сѐ додека има нешто за крадење. 

Значи, уште малку – па и нив ќе ги нема.

Оние што имаат образ како ѓон, 
најлесно го газат народот.

Во Македонија
сѐ е политика освен политиката.

Политиката си остана курва
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Во Балканските војни 
Македонија беше тотален победник!

Ама луѓето не знаат за ова 
бидејќи историјата ја пишуваа победниците!

Политичко-дневен совет:
Никогаш немојте да го 

критикувате коњот кој ве јава!

Предноста на оној што е жив закопан 
е само во тоа што може 

да ги идентификува своите гробари.

Сѐ додека гласаме како овци
власта ќе не третира како брбушки.
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Нашата геј-парада е единствена во светот.
Сите застанавме позади еден газ!

Во мојата земја 
сите овци личат една на друга.

Само овните се различни. 

До сега немам видено конкурс
за вработување каде се бараат ВКВ-шутраци!

А партиите баш оваков кадар вработуваат.

Овака добар оркестар 
никогаш ни нема свирено на закоп!
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Ние со задоволство 
би примиле секаква помош.

Само важно ни е од која страна ќе ни влезе!

Подобро споменик од камен,
отколку жив споменик.

Живите споменици живи не јадат.

Нашите луѓе почнаа 
да се плашат и од својата сенка.
Затоа станавме сенка од народ!

Денес Сталин не би можел
да биде ни лепач на плакати во некоја партија!

Критериумите за Лидер на партиите 
се заострија!
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Во Бугарија живеат Бугари; 
во Грција Грци;

во Албанија Албанци; 
во Србија Срби...

Само кај нас – живеат сите!
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Кај генералната проба 
на вашиот закоп, можно е и 

жив да ве закопаат!

Тоа што ни е зинат задникот,
е добар предуслов за влез

на странскиот капитал!

Нашиот човек без вода 
може да издржи четири дена,

без леб недела дена...
А без демократија – цел живот!

Да не сум член на партија
би морал да се лечам кај психијатар.
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Ние што останавме, за казна,
ќе мораме да гласаме!

Пример сме му на светот како жртвата
сама си го избира џелатот!

Крадци-индивидуалци има сѐ помалку.
Тоа е мала група на одметници од системот!

Тоа што нѐ умреа пред време,
шанса е да го исплaнираме

нивниот закоп.

Нам не ни треба еутаназија!
Си имаме реформи.
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Ако брзо не ни поделат хуманитарна помош,
ќе се изедеме меѓу себе.

Турците не набиваа на колец.
Нашиве се многу поинтимни!

Хуманитарната помош не покрива
ниту 10% од нашите можности!
Значи: од светските велесили, 

сме посилни за 90%.

Имаме повеќе крадци отколку научници!
Тоа е доказ дека нашите крадци

учат побрзо од научниците.
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Гладните секогаш бараат едно те исто: 
леб па леб!

А пото се чудат што и власта 
дава едни те исти ветувања!

Имаме слобода и на мисла и на говор.
Само не можеме да го зборуваме

она што го мислиме!

Земја која раѓа вакви синови, не раѓа ќерки!
Би се дуплирало!

Јас и мојата земја сме
како Ромео и Јулија!

На крајот заедно ќе умреме.

122



Некаде во светот луѓето умираат од работа. 
Кај нас невработените уште долго време 
нема потреба да се плашат од умирање.

Во просек живееме по 78 години.
Ако ништо друго, барем 

од стоката подолго живееме.

Нашата трагедија е уролошка комедија.
Кој не гледа, се моча од смеа!

Врвниот сатиричар може 
да има помали мадиња 

од претседателот, ама мора да пишува
како да има поголеми.
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Го молам спонзорот, во напади на страст,
да не го опишува мојот задник.

Кого да сакам: татковината или задникот?
Сепак задникот.

Некако – поблиску ми е до срцето!

Гордоста не ни дава да ја критикуваме
хуманитарната помош што ја јадеме.

Па тоа ни свињи не го јадат!

Се чудам колку е Господ неправеден!
На сите им дава и ова и она...
а нам ни го дава само... она!!
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Ако е сѐ што се продава стока,
тогаш нашата стока 

не вреди ни пет пари!

Постигнавме национална рамнотежа.
Пола народ пасе,

а другата половина јаде како стока!

На нашите коњи не им треба седло.
Тие нѐ јаваат на голо.

Дел од народот 
се храни по народните кујни.

Оние посреќните, по контејнерите.
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Мојот народ бара демократија.
Ама во погрешна земја!

Државата ни е стабилна.
Само дното да не ни се помрдне.

Бележиме големи сексуални резултати.
Заради тоа не можеме 
да седнеме на газот!

Сите ни се смеат како луди.
Што е знак дека и тие не се нормални.
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Мојот народ страда од незнаење!
Не знае дали има повеќе

голи или боси.

Не сум крава.
Кравата ја молзат 

само еднаш дневно.

Нам диктаторите не ни се наметнуваат.
Сами си ги избираме.

Постигнаа исто ниво.
Сѐ што штрчеше – исекоа!

127



Сите каскаат позади нас.
Тоа е доказ дека 

нашите коњи орото го водат.

Гласам само со средниот прст.
Така барем сите знаат што мислам.

Ја стави партиската книшка во задниот џеб.
Наслушна дека книшката 

го чува газот!

Тука ни умрените не се сигурни.
Овие и од мртвите крадат.
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Раководството мораше 
да се одвои од народот,

оти жито и какол не одат заедно.

Нашата иднина изгледа доби нозе.
Побегна од нас.

Без меморија 
народот би живеел поубаво.

Доволно е да заборави дека му е тешко!

Денес живееме полошо од вчера.
Затоа не ни треба иднина!
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Задникот од дамнина имаше само една улога.
Но, со развојот на нашата драма,

доби една улога повеќе.

За луѓе што знаат што сакаат,
столчето е подобро од фотелјата!

Сѐ уште немаме видено некој
да се обеси качен на фотелја!

Кризата не го поремети нашиот систем!
Пореметените 

останаа во системот.

Во средниот век јадевме со раце.
Сега јадеме од раце.
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Сонот го прави народот гладен!
По цел ден сонува леб.

Предлагам Новата година 
да се спои со Први април.

Така желбите и можностите ќе ни се поклопат!

Ќе го предложам Дедо Мраз 
за пратеник!

Ме лаже уште од кога бев дете.

Дедо Мраз подароците во Македонија 
ќе ги донесе на гробишта.

Грците му јавија дека веќе сме 
со една нога в’ гроб!
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Иако не бевме во војна,
злосторници имаме колку што сакаме.

Нашата политика
не е област за потценување.

Во нашата земја мртовечките сандаци 
би требало да се делат бесплатно!

Кога народот живее бадијала,
барем и бадијала нека го закопаат!

Народот го моли Господ 
историјата да се повтори!
Порано му беше поубаво.

Кога некој ќе Ве нарече брбушка,
да знаете дека тој човек од почит кон Вас

не сака да ве нарече овца!
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Народот даде збор дека 
ќе го следи Водачот и во бездна.

Сега дојде време
народот да си го одржи зборот.
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Партиската книшка и тоалетната хартија 
изгледа дека се блиски роднини!

Се грижат за ист задник.

Јапанците имаат харакири.
Ние – избори!

Сатиричарот не може да биде
капетан на брод.

Ќе го исфрлат слепите патници.

Некои кучиња нема потреба да ги бркате. 
Штом снема за јадење – сами бегаат!
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Од Европа побаравме да ни го 
донира она што ни недостасува.

Прифатија! Само бараат да им ја дадеме
мерката од черепот.

Во земја на која сите и се смеат,
на народот не му е до смеење.

Кај нас најубаво живеат лесните типови.
Оние кои што имаат три грама мозок.

Мојот народ само на јадење мисли.
Значи: има памет.
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Кај нас нема клонирани.
Такви сме родени.

Турците потешко сфаќаат од нас!
Ним им требаше 500 години,

за да сфатат дека сме безнадежен случај.

Народот се храни со демократија.
А и демократијата го јаде народот!

За народ, кому власта му ги исече нозете,
изборите се идеална шанса

да си ги оптегне екстремитетите!
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Порано имавме од пиле млеко.
Сега ни остана само пилешкиот мозок.

Ние живееме најбрзо.
Од денес до утре.

Некои од опозицијата не можат
да заработат ниту за леб!

А сакаат да ја заработат власта!

Контејнерите се поправедни од Уставот.
Пред контејнерите 

барем сите луѓе се еднакви.
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Порано се радувавме на туѓите несреќи.
Сега не можеме од нашите!

Немаме непријатели.
Сите ни се прават пријатели.

За тоа што нема пес каде да ме касне,
највиновни се нашите кучиња!

Телевизијата секогаш вестите
ги започнува со убиства.

За да биде народот среќен што е жив!
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Изборите беа чесни.
Како се договорија, така и бидна.

На прагот на Европа сме.
Затоа сите бришат нозе од нас.

Кај нас нема потреба од внатрешни поделби.
Ќе не поделат од надвор!

Нашaта светлa иднина,
со тек на времето,

стaнувa темно минато.
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Тоа што го фалат дека има квалитетна кожа,
е мала утеха за одраниот!

Животните кои ги избравме
станаа крупни ѕверки!

Ние би чекореле самостојно и стабилно,
ама овие што не поддржуваат 

– не се баш најсигурни.

Нашето подобро утре ќе го одложиме 
за некои подобри времиња.
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Ние немаме брод на лудаци.
Имаме флота!

Тоа што живееме како стока,
ја олеснува нашата продажба

на светскиот пазар.

Кога би се вратил Александар Македонски 
во Македонија, би поминал 

исто како и во Индија!
Би изгубил од нашите слонови.

Во мојата земја, 
за кого нема место под сонцето, 

има под земја.
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Немаме повеќе робови...
Ама системот е ист.

Порано таткото на нацијата
беше постар од нас и затоа

сѐ беше нормално.
Денес татковците на нацијата се помлади...

Се изморивме 
затоа што сите проблеми

ги решаваме во ôд.

Не го признавам колективното лудило.
Јас сум страотен индивидуалец.
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Од мртовецот зависи дали ќе биде
Ден на жалост или 

Ден на масовна веселба.

Станав популарен сатиричар!
Дури и пендрекот ме сака.

Кога би гласале со нозе,
можеби би фатиле чекор со светот!

Европа е слаб кројач.
Сака да ни ја крои судбината
а вели дека немаме штоф?!
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Ме копка што има во казанот?!
Освен народ...

Тројанскиот коњ мора да се прошири!
Нема место за сите.

На народ кој е на колена,
не му требаат чевли.

Мојот народ знае како е
да се бара игла во пласт сено.

Тоа е како да бараш
демократија во нашата земја!
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Во мојата земја најдолго се умира.
Со децении.

Имаме голема демократија.
Можеме да пребаруваме 

во секој контејнер.

Нашиот развој е во нагорна линија.
Како кај Сизиф...

Во мојата земја
единствено мравките се среќни!

Нив никој не ги гази.
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За да не останеме без работа,
Господ ни направи дупче на задникот.

Тоа што не ни се сите овци на број,
не значи дека имаме помалку стока!

Имам и подобро 
решение за излез од кризата.
Ама, јажето нема да издржи.

Младите што останаа тука,
ќе немаат проблем со јадењето.

Еден ден ќе си ги јадат мадињата!
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Калигула во Сенатот започна со едно грло.
Неговите современици стигнаа до ергела.

Новиот Устав ќе трае повеќе од стариот!
Во тврдо поврзување е.

Не можеме да се средиме како луѓе,
затоа што не бричи и шиша кој ќе стигне!

Народот се плаши уста да отвори.
Народе, со затворена уста нема јадење!
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На следните избори 
ќе гласаме за Црнец!

Народот барем ќе има 
за што да се држи.
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Потфрливме со производството на храна.
За наша среќа, 

потфрливме и во наталитетот.

Не ни треба многу 
за да се комплетираме.

Само опаш и рогови.

Иако го имаме на грамови, 
памет продаваме на кило!

За добро здравје треба разновидна храна.
Оваква комбинација има

само уште по контејнерите.
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Гласачкото ливче ја покажува
волјата на граѓанинот.

Освен она ливче 
со кое некој си го избришал задникот!

Полицијата нема проблем
со имињата и презимињата.

Има со прекарите!

Гладот тропа на вратата.
Никој не и отвора, бидејќи

сите испоумреа од глад.

Кога Турците нѐ набиваа на колец,
не ни сметавме дека тоа

ќе ни стане навика!
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Сега кога сме во кал
само чудо може да не спаси.

На пример: калта да е лековита!

Конечно му го решија 
станбеното прашање.
Го ставија во капела.

И јас сум за градење цркви. 
Барем народот ќе има 

каде да моли за помош.

Ситите чувствуваат дека некој 
ги гледа додека јадат.

Тоа гладните 
секогаш гледаат туѓа работа.
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Амбасадорот на една соседна земја ни посака 
нашиот претседател да живее сто години.

Тоа е доказ дека оваа земја е 
најголем непријател на нашиот народ.

Кај нас нема мафијаши што одат по земја.
Сите се во џипови.

Ќе дојде време 
кога сите луѓе ќе мислат како еден!
А тој еден само на јадење ќе мисли!

Господ ни даде право 
да избираме ѓаволи.
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Постењето повеќе не е религиозен чин.
Сега е социјален.

Попот материјалист, 
наместо во црква 

се моли во кладилница.

За во опера 
човек мора да знае да пее и глуми.

Во политиката е полесно 
– таму само се глуми!

Нострадамус се врти во гробот.
Ваква катастрофа 

ниту тој не можеше да предвиди!
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Никој не сака да работи за нас.
Затоа сами себе си копаме гроб.

Во земја во која народот 
се согласи да пасе, 

не расте детелина со четири листа.

Изгледа дека Европа 
е преку Атлантикот!

Долго пливаме.

Дури кога влегов во голема нужда,
видов какви лајна од пријатели имам.
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Благодарение на политиката 
сточарството се разви во секој дел од земјата!

Нема место каде нема стока.

Ние сме мал народ.
Затоа без проблем 

секому му се вовлекуваме.

Пред нашиот праг најдовме мртва мечка!
Умре од играње.

Кај нас нема невработени.
Сите работат еден против друг.
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Сигурно Каин и Авељ 
биле од различити партии.

Се гледа по резултатот!

Демократијата живее по цел свет.
И каде најде, баш кај нас да умре!?

Ја користиме бизнис климата.
Го издадовме газот под наем.

Гласачките кутии треба да се направат 
во облик на задник!

Барем народот да ужива 
кога ќе ги става гласачките ливчиња.

158



Дури кога ни паднаа гаќите, 
Европа се увери дека имаме 

голем потенцијал!

Новата историја ќе ја пишувам со крв!
Само чекам жена ми да добие циклус.

Ние сме земја со висок степен на демократија.
Кај нас народот сам си го избира 

и својот непријател.

Секој народот си ја добива власта
што ја заслужува. Затоа нашиот народ
мора да сфати дека и тој не е идеален.
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Полицијата на гладните демонстранти 
им пушти кучиња.

Колку да го растера гладот!

Истрагата утврди дека обвинетиот е нем.
Затоа ќе му се суди само за 
ширење на говор на омраза.

Велат дека сме поглупави 
отколку што изгледаме!

Знаев дека заостануваме во убавина.

За малку ќе излезевме од кризата.
Ама сиромаштијата ни ја затвори вратата.
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Најпрвин ни влезе вода во ушите, 
а потоа и бродот почна да ни тоне.

Човекојадците се загрижени 
за својот опстанок.

Храната им е на работ на исчезнување.

Недораснатите на ситуацијата 
бараат државата да ни е на пола копје!

За да можат и тие да ја целуваат.

Иако на оној свет се оди со затворени очи, 
сè уште никој го нема промашено патот!
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Живи сме закопани 
затоа што предвреме не запознаа 

со задгробниот живот.

Пеј народе!
Бадијала да не ви свират цревата.

Ако сакате истрел во празно ,
пукајте во главата.

Имавме јасна визија, 
ама ни ја поматија оние 
што продаваат магла!
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Народот секогаш игра онака
како што му свират шупелките.

Исусе! 
Меѓу твоите овци 

има и говеда.

Најмногу доверба имаме во нашите раце! 
Ниту еден наш јунак нема 
настрадано од туѓи раце!

Ние сме крајно сериозни, 
ама мечката се мајтапи со нас. 

Заигра пред нашата куќа!
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Фотељите се за големи газови.
Малите не ги собира во нив.

После изборите дојде Пекол!
Што наведува на помисла 

дека победија ѓаволите.

Во мојата земја 
попаметните бадијала попуштаат!

Будалите и онака испаднаа попаметни!

Станав многу амбициозен.
Посакав да ја надживеам 

македонската криза.

164



Колку што повеќе се ниша бродот 
толку повеќе не убедуваат 

дека морето е мирно.

Не делат оние што имаат 
половина мозок.

Љубовта руши планини, 
вели една народна поговорка.

Ама народот треба да знае: 
со љубов тешко се руши власт.

Само еднаш се живее.
Ама не тука.
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Не ни е страв од одење во Европа.
Страв не фаќа од одење во продавниците!

Еден ден ќе живееме 
како целиот нормален свет.
Само да станеме нормални.

Оние кои што ја силуваа нашата земја. 
станаа добри татковци на своите деца.

Протераните ќе ги вратиме на своите огништа.
Само да го прославиме јубилејот

– сто години од иселувањето.
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Нашиот виновник има имунитет.
Затоа не може да биде виновен.

Починатиот дедо ми завидува!
Мене ме закопаа подлабоко.

Мојот пратеник е витален како дете.
Што се гледа и од дискусиите.

Одисеј лесно би се вклопил 
во нашата Влада.

И таму има многумина
што не знаат каде се!
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Учесници сме на највисокиот ранг.
Нашиот пекол е прволигашки.

Дури откако бродот почна да тоне
видовме дека имаме повеќе стаорци 

отколку патници.

Го молам Господ бродот да ни потоне.
Доста ни е од веслање.

На границата се забележани некои будали.
Сакаат да влезат во нашата земја!
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Како да им прогледаме низ прсти,
кога ни ги отсекоа рацете?!

Кога заживуваат реформите,
народот умира од страв!

Среќа што живееме во темнина,
па колективното лудило не може 

да се движи со брзина на светлината.

Стапот со кој власта не тепа
сигурно е увозен!

Сѐ уште не се скрши.
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Во Македонија има стотина врсти на леб. 
Но, сепак, на народот најмногу 

му недостига од оној што е за јадење!

Најтешките криминалци,
најлесно влегуваат во власта.

Овие се потешки од Турците!
Под Турците издржавме

петстотини години.
Под овие не можеме ниту пет.

Мојот народ е како гулаб на мирот.
Чека Европа да му фрли трошки.
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Ги преминаа сите мерки.
Барем ќе знаеме 

колку да им вратиме.

На овие простори отсекогаш
имаше криминалци и мафијаши.

Сега има и политичари.

Ѓаволот дојде по своето.
Го дочекавме онака како што

му доликува на наш човек.

На нашите политичари 
не им треба глава за да живеат.

Тие и онака се како муви без глава.
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Во последно време ни се расипа 
гласачката машина.

Произведува шкарт производи.

Кандидатот треба да се заокружи.
По можност со бодликава жица!

Некои другари на државните функции 
се исто како и кај жените!

Импотентни.

Направивме хаос.
А светот вели 

дека за ништо не не бива!
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Во мојата земја сиромашните 
не спијат под ведро небо.

Нашите контејнери имаат капаци.

Нашиот спас е од религиозна природа!
Само Господ може да ни помогне.

Многу народи потклекнаа пред целта.
Ние на време го направивме она што требаше

– потклекнавме уште пред стартот.

Знаеме дека сме смешни 
повеќе отколку што треба!

Ама ние секогаш даваме максимум од себе.
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Народот како слеп го следи среќниот Водач. 
Водачот е среќен, затоа што има толку слепци!

Гладта нѐ направи анемични.
Така сега не можеме никому 

да му бидеме крвни непријатели.

Во нашиот правен систем 
мора да се почитува редот.

Најпрвин мора да се бара одговорност 
за пропаѓањето на Атлантида, па дури потоа

за пропаста на нашата земја!

Порано се знаеше кој е Каин а кој Авељ.
Денес Каин е клониран.
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Држава на Балканот која има река 
или барем малку поголем поток, 
задолжително има и два народи!

Многу сме силни.
Тоа што ни го прават, 

никој друг не може да го издржи.

Криминалците не можат безбедно 
да се движат по улиците.

Улиците ни се полни со дупки.

Нашата драма наликува на турска серија.
Нема крај.
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Неколку пати умирам од срам.
Што е доказ дека од срам не се живее.

Во трошоците за закоп на државата 
не е пресметан народот.

Народот оди гратис!

Откако останавме без заби 
ниту на подарениот коњ 
не му ги гледаме забите.

Станавме интелектуален фактор.
Цел свет си ја крши главата со нас.
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На народот не му треба опозиција.
Позицијата му е најголема опозиција.

Бидејќи не ги покажавме 
забите кога требаше, 

сега јадеме со очи!

Тешки сме за сметање.
Затоа никој не смета на нас!

Во име на народот 
си направи презиме.
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Законите може да ги пишуваме 
и со клинесто писмо.

И онака никој не ги чита!

Никако да поставиме камел темелник 
за нашата светла иднина.

Го чекаме Сизиф...

Диригентот ни ветува среќна иднина.
Оркестарот за секој случај 

го вежба посмртниот марш.

Денес најпаметни се прават 
оние што имаат пари!

Затоа останавме и без памет и без пари!
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Голема Србија, 
Голема Албанија, 

Голема Македонија...
Кај нас Балканците 

развиен е само... 
Малиот Мозок!
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Државата и црквата се обединуваат.
Не подготвуваат за задгробен живот.

Не можеме да видиме 
напредок во Македонија,
Затоа што едни на други 
си ги извадивме очите!

Нашиот геноцид ќе биде 
од економска природа.

Ние ќе поцркаме од глад.

Мојот народ е питом народ.
Секому јаде од раце.
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Секогаш сум пред времето.
Мојот задгробен живот веќе започна.

Реши да вложува во пoсреќна иднина.
Отвори бутик за погребна опрема!

Имаме идеален спој 
на духот и материјата.

Пензионери и контејнери!

Човек сум пред своето време.
На лекарски преглед одам

– кај форензичар.
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Наша среќа што устата ни е над вратот.
Во лајна сме до гуша.

Изгледа дека Црнците во Африка 
ни се блиска рода!

Таква сличност не може да биде случајна.

Мојот народ 
не може да биде жив пример.

Тој едвам и да е жив!

На нашите ѓаволи 
и крстот им помага.
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Не е секоја смрт тажна.
Еве, Неговата не развесели.

Задникот ни е подготвен на сѐ.
Тоа е единствениот орган 

кој е секогаш на височина на задачата.

Самозадоволувањето е 
особина на импотентните.

Само што од тоа страда народот.

Народот со векови се жали дека му е тешко.
Затоа и го олеснија.
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Дојдовме до бездната.
А за да одиме понатака некој ќе мора да лета!

Човекот никогаш не може да биде канибал.
Тоа мора да е некое друго животно!

Најтрагично за една земја 
е кога немите 

го даваат гласот на глувите.

Мораат да ги оправдаат инвестициите 
вложени во душевните болници.
Затоа од народот прават будали.
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Еден ден ќе живееме 
како сиот нормален свет.

Само прво треба да станеме нормални.

Нашето знаме добро се држи.
Иако е на половина копје!

И ние имаме нешто 
што светот може само да го сонува.

Ама ако им го покажеме ќе не прогласат
за земја на егзибиционисти!

На седницата сите читаат весници. 
Освен двајца-тројца!

Тие сигурно се неписмени.
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Министерот доби државна стипендија 
за да го заврши факултетот!

Па после нека каже некој дека државата 
не се грижи за своите граѓани!

Мумиите во Собранието се знак 
дека пустина не ни гине!

Мило ми е кога гледам колку етикети 
ми имаат залепено. 

Тие се доказ дека сум човек од голем формат.

Грците нѐ обвинија дека во политиката 
употребуваме биолошко оружје.

Сме користеле дебили!
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Ние сме народ кој не признава граници.
Затоа, ова дно за нас и не е некое дно!

Мораме да ги утврдиме 
националните интереси.

Нивните интереси одамна се знаат.

Задницата на политичарот
е попаметна од главата.

Таа секогаш наоѓа фотелја каде да се смести!

Прв знак дека сте потонале е
ако сите околу вас молчат како риби.
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Ќе отворам банка за сперма. 
Почетниот капитал ми е при рака.
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Јас можам да јадам три пати на ден.
Не е тоа секс па да се уморам!

Не сум за секс за една вечер.
Ама ни овој на четири години, 

не е некое решение!

Не ми е криво што ме прават магаре!
Ама барем да ми додадат

уште дваесетина сантиметри.

Кога ќе видите како двајца Македонци 
се сакаат, да знаете: или се педери,

или еден од нив не е Македонец!
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На непријателот треба да му свртиме грб 
и да му вратиме со иста мера!

Затоа и свртев грб на жена ми и за’ркав.

Од Турците наследивме 
некои убави работи, рече хомосексуалецот.

На пример: набивањето на колец!

Политиката е поатрактивна од жената.
Дава шанси за поголеми 

сексуални активности.

Жена ми се швалерисува со пратеник.
Баш ми е гајле!

Нашите пратеници и онака
за ништо не ги бидува!
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Се разведе од мажот кариерист.
Од толку ставови

тој го знаеше само клечечкиот!

Ако е политиката шпанско село за народот, 
тогаш митинзите му доаѓаат 

нешто како – шпанска мушичка!

Децата се нашето најголемо богатство.
Ама никако да ја натерам жена ми

да почнеме да се богатиме.

Политичарите, после левицата и десницата, 
најавуваат и трет пат!

Нивните жени се жалат 
дека тие не можат – ниту еднаш!!
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Фамилијарниот круг не се прави со шестар.
За тоа треба нешто подебело.

Набивањето на колец и не е некаква казна!
Особено ако му го набивате

на некој хомосексуалец.

Во мојата куќа секогаш 
кога ќе засвири радио, заигрува мечка.

Што да правам кога имам музикална жена?!!

Еден пратеник, 
покрај жената, има и љубовница.

Тој е единствениот политичар 
кој прави напор да задоволи 

барем двајца граѓани на оваа земја!
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Знам пратеник чија жена 
е задоволна со својот сексуален живот.
Особено кога е пратеникот на седница.

Дури кога си замислив дека жена ми 
е член на противничката партија,

сексот ни стана бурен и неповторлив.

Расте бројот на незадоволни во земјата.
Еве, ни мојата жена 

не можам да ја задоволам.

Што е постаро: кокошката или јајцето?
Се разбира дека е јајцето. 

Постар сум од мојата жена.

195



Ева и Адам први заиграа секси игри.
А потоа на Адам му се допадна, 

па стана претседател на државата.

Македонецот својата жена ја замислува 
како Европска унија!

Тоа му е единствен начин, 
покрај другите, и тој да влезе во ЕУ!

Жена ми е врвен лингвиста.
Нејзе секој јазик и одговара.

Жена ми е политичка нимфоманка!
Досега ниту една влада

ја нема задоволено!
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Го молам Водачот да
не се турка зад мојот грб.

Тоа место е резервирано за мажи.

Од сите мерни единици, жена ми знае
само мерка за должина и дебелина.

Кога сме во креветот, 
жена ми ме споредува со владата!

Не ме бивало за ништо!

Швалерките се вредни како војници!
Се борат на два фронта.
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Ева патеше од двојна личност.
Адам и беше и маж и љубовник.

Жените повеќе го сакаат 
Пеколот отколку Рајот.

Во Рајот има само еден маж.

Младите сѐ повеќе водат љубов преку интернет.
Затоа државниот фолдер за деца

ни е сѐ попразен.

Уште малку па ќе започне 
мојот бурен сексуален живот.
Ми почнува работното време!
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Како доброволен давател на сперма,
воведов принцип на самопослужување.

Само кај оние 
што се во фамилијарната гробница

Господ им одредува 
кој ќе биде горе а кој долу.

Некои својата земја ја сакаат 
како што ја сакаат својата жена.

Еднаш месечно.

Не смеам да покажам
колку ја сакам својата земја!

Срамота е! 
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Дедо и баба се подготвуваат за секс!
Водачот вети дека ќе се вратат

старите добри времиња.

Сексот ќе го намалам.
Ќе ја напуштам политиката!

Тоа што сме последни на Балканот
добар знак е само за нашиот задник.

Турците не сексаа пет века.
А потоа се помина 

на самозадоволување.
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ИСТРЕЛИ ВО ПРАЗНИ МЕТИ

Пред нас е уште една книга од богатата продукција на не -
уморниот создавач и хроничар од областа на афористиката на
просторите на некогашна Југославија, Васил Толевски, со до-
некаде апсурден, но многу интригантен наслов. Веднаш да ја
раз решиме мистеријата. Книгата нема да ги израдува атеисти -
те и скептиците, туку напротив, во голема мека (и со на ме ра) ќе
придонесе за оптимистичко расположение на сите вистински
читатели, кои, врз основа на досегашните искуства, безре зер -
вно му веруваат на нашиот македонски сатиричар-афо   ристи -
чар познат по оштрото перо – господинот Васил Толевски. Во
пра шање е, за љубителите на сатирата, а посебно афоризмот,
признаен автор кој позади себе веќе има оставено импреси-
вен број на книги, што како афористичар, а уште повеќе како
највреден популаризатор на оваа литературна форма. Него-
вите антологии и зборници го привлекуваат вниманието и по
број и по обем, и тие се сеопфатни прегледи на литературниот
домет на авторите од областа на афористиката, на просторите
на некогашната заедничка татковина. Авторовата енергија,
вредна за восхит, доаѓа овој пат до потполн израз во новата
кни  га „БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ“, дело во кое на преку 200
стра ници и над 700 афоризми, ја буди повторно во нас оправ-
даната верба дека Васил Толевски, дефинитивно, е зрел автор
од ПРВАТА лига на нашите афористичари.

Носечка тема на овој труд е политичкиот живот, кој (со
афоризмот) уште во почетната одредница самиот Васил ја де-
финира како есенцијален проблем на својата татковина и сво -
јот народ, согледано (и отсликано) на нималку оптимистички
начин, ама со полно иронија својствена на нашиот автор:

И МАКЕДОНЕЦОТ ИМА ДУША.
МОМЕНТАЛНО МУ Е ВО НОСОТ.
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Веќе овој афоризам отворено не упатува на оправдани -
от заклучок дека Толевски во својата книга настапува како ин-
сајдер, ама и како дијагностичар или дури и како исцелител
на немилите општествени и морални болести. Секако, како ис-
кусен автор, притоа ја користи терапијата на модерните афо -
рис  тичари: иронија, апсурд, игра со зборови, со видливо и не -
из бежно присуство на хуморот, а во потешките случаи прибег -
нува и кон црниот хумор. Сето тоа, секако, со претходна конста -
 та ција дека во книгата е доминантна приказната за настаните
од последните години на минатиот век и првите години во XXI
век. Во тој период на просторите на „големата држава“, се раз-
бира и на автороватa татковина Македонија, се случија ката-
строфални промени кои оставија трагични и судбоносни пос -
ле дици, воглавно, за сите жители на екс Југославија. Непо-
требно е да се нагласува во колкава голема мера овие настани
ја завиткаа и татковината на Васил Толевски, кој како главни
виновници на оваа апокалипса и продолжение на одењето по
маките, ги апострофира, со нагласен сарказам и иронија, осо-
бено кога ги споменува политичарите во својата Библија:

ЗА ЖАЛ, МИНИСТЕРОТ НЕ МОЖЕ 
ДА ЈА НАКРИВИ КАПАТА.

ТОЈ НОСИ ЧОРАП НА ГЛАВАТА!

Од  Господ е дадено авторот да го боли за социјалната
не еднаквост и нечесноста на власта во општество кое го ка -
рак теризира фактот дека повеќето граѓани се, до болка, оси -
ро машени и морално паднати. Додека пак, медиокритетите се
богатат и афирмираат занимавајќи се со сомнителни работи
и недозволени средства, сѐ со премолчено игнорирање на вла -
ста. Од секој афоризам провејува недвосмислено изразена
негрижа на власта за животот на обичните граѓани, со нагла-
сена и немерлива доза на иронија, Толевски ова го трансфор -
ми ра во црнохуморна слика на општата безнадежност и апа -
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тија, бидејќи граѓаните чувствуваат дека од избраните прет -
ставници имаат повеќе штета отколку корист.

ЗА ДОБАР СЕКС СЕ ПОТРЕБНИ ДВАЈЦА.
ДОБАР НАРОД И ЛОША ВЛАДА.

Доминантен впечаток во Библијата е дека власта и по -
ли тиката претставуваат неисцрпна и незаобиколна тема на
ан гажирање на афористичарот, каков што е Васил Толевски.
Нив ни по која цена не можеше, а уште помалку сакаше, да ги
заобиколи и амнестира. Нивните постапки, кои на големо от-
стапуваат од општествените норми, особено уште повеќе од
моралниот кодекс, континуирано, од афоризам до афоризам,
иритираат и оправдано доведуваат до оправдан бес кај авто-
рот, кој оштро ги обвинува политичките лидери и претставни-
ците на власта кои ги злоупотребуваат високите положби и
важни функции, сами себеси да си обезбедат привилегии и лич -
на корист. Не е потребно посебно да се нагласи дека авторот
при тоа, ја исмејува и изложува на осуда демагогијата и итрош-
тините во нивните постапки, заради кои трпи целата нација.
Секако, со сите обвинувања, авторот ниту малку прикриено,
го потенцира предупредувањето и ја актуелизира потенцијал-
ната закана дека и стрпливиот народ си има свои граници.

Васил Толевски очигледно дека има “г’з”, ама и неоп -
ходна создавачка и критичка инфраструктура (муда) на поли-
тичките сматоци да им го фрли сиот трулеж насобран во него -
вата татковина. Секако со неизбежно потсетување на сите ак-
тери во власт дека никаде и никогаш на оваа планета не пос -
тоел „среќен кокошарник“, во кој кога-тогаш не летале пер ду -
ви. Уверен е дека на народот може да му дојде, било откаде, во
главата и дека ќе мора дефинитивно да се открие кој со годи -
ни квачи а кој снесува јајца. За пофалба е што авторот непо-
грешливо го опсервира секојдневието и луѓето околу себе, го
апострофира и селектира она што е најапсурдно, што се зака-
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нува еден ден да стане нешто најнормално во залудена држа -
ва и питом народ. Конечно, нашиот автор сето тоа, по афори -
сти чарски кодекс, го пласира лесно – кратко и јасно, афори-
стично, ама и на крајно непомирлив и бескомпромисен начин.
Меѓутоа, задолжително секогаш со јасна едукативна порака-
на равоучение дека, иако е времето пари, „минут до дванесет“
сепак и не е некаква пара. Нема дилеми дека за настаните и
времето за кое пишува Васил Толевски уште многу време ќе
пишуваат историчарите и хроничарите. Ама факт е дека него -
виот пристап е извонредно животен: тој со леснотија, неизбе-
жен сарказам, си поигрува со зачудувачките човечки мани и
исчашениот систем, превземајќи ја, без и малку страв, дели -
кат ната улога на обвинител и судија:

МАКЕДОНИЈА Е МНОГУ ГОСТОПРИМЛИВА ЗЕМЈА.
ТУКА ДУРИ И НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ 

СЕ ЧУВСТВУВАМЕ КАКО ГОСТИ.

Толевски, што се гледа, во својата Библија не покажува
ни најмалку намера да ги амнестира актуелните политичари
и интелектуалци, кои својата „големина“ ја стекнаа исклучиво
преку наивноста на своите сограѓани, правејќи  „магаре од ко -
ма рец“. Спротивно од таквите негативни ликови, отсликани се
најголемите трагичари и губитници (изгладнетите, голите, бо-
сите) граѓаните, кои буквално се „дресирани“ да го голтаат и
сварат сето она што секојдневно и повеќекратно им го серви-
раат владините медиуми, политичари, аналитичари... Во таква
ситуација нашиот автор исклучително го боли и мачи, скоро
неверојатно, дека сите живеат подобро од неговиот народ, а
притоа уште повеќе го боли фактот дека единствено само тие
не знаат како живеат:

НА ПРАГОТ НА ЕВРОПА СМЕ.
ЗАТОА СИТЕ БРИШАТ НОЗЕ ОД НАС.

204



Јасно е дека и оваа најнова книга на Васил Толевски
нуди само уште еден доказ и потврда за авторовите извонред -
ни квалитети и способности за опсервација. Ама и многу по-
важен квалитет: литературна зрелост и наталожено искуство
оплеменето со изнијансирано книжевно искуство и вештина
да воочи и да ги отслика најскриените и најделиктни случува -
ња и емоции, што само ја потврдува нашата теза дека „Библија
за неверници“ е уверлива слика на обичниот човек во невооби -
чаени ситуации и животни услови. Сето тоа, секако, во бурни
и матни времиња. А минатите децении со сигурност беа такви.
Сите слики ни се добро познати од оние „вуна времиња“ на
вој ни, беда, глад, страв, ама кои трагично се протегнаа и во ова
столетие кое сведочи за прочуената кратка памет, која на на-
родот му овозможи луксуз и да им прости на виновниците за
овие злодела. За таквите постапки на обичниот човек авторот
има убиствено обвинување. Дозволија со децении да живееат
(иако од тоа и Толевски се плаши: дури и уживаат) во досега не -
дефинирана улога на жртва. Слободни сме да тврдиме дека низ
Библијата провејува неубава приказна преполна со тажни сли -
ки на материјална и морална пустош, која зад себе ја оставија
некомпетентните, корумпирани и незрели лидери. Така што на
читателот му останува, како единствена можност: смеа од мака
над судбината на малиот човек. Генерално, комплетната си-
туација во Библијата асоцира на Гордиев јазол кој во догледна
иднина неможно е да се пресече со „демократското мнозин-
ство“ на генерациите на испрани мозоци, исчашени принципи
и критериуми, фрапантно воочливи при честите избори на на-
ционални лидери и квазиводачи на нацијата... Секако дека, збу -
далени од изборните кампањи и ветувањa, заплашените изби -
рачи, изманипулирани и подготвени да и во најтешките кризи
својата судбина и животи дa им ги доверат на естаблишмен-
тот, кој со години вештачки се одржува нa власт, со помош на
прочуеното „вештачко дишење“ устав на устав:
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НЕ Е ТОЧНО 
ДЕКА ГО МЕНУВМЕ УСТАВОТ КАКО ЧОРАПИ.

НЕМАМЕ ТОЛКУ ЧОРАПИ.

Може слободно да се каже дека авторот, како доктор,
може прецизно и аргументирано да ги дијагностицира најраз-
личните социјални и патриотски перверзии и кон нив до крај
да се однесува критички, цинично и саркастично, меѓутоа, и со
полна бунтовна духовитост и со нескриен  подсмев и потцену -
ва ње. Сето тоа, се подразбира, без никакви задни намери и
премислувања да дава било каква прошка или амнестија на
актерите и креаторите на секојдневните непочитувања кон
својот народ и својата татковина, кои владеат служејќи се со
арсеналот на лаги и политички подлости. Со еден збор, Толев-
ски навистина се поигра со маните на своето време и својот на -
род, при што од секој ред се наѕира  количина на авторски
пре зир упатен кон актерите на тие подли постапки и дејствија.
Со што само потврди дека афоризмот, кој го користи и Васил
Толевски во својата креативна постапка, и денес во XXI век е
единствен, проверен и сертифициран  лек против човечката
глу пост и нечесност. Токму затоа, секој афоризам од Библи -
ја та ќе вреди за два ако умеете да го читате помеѓу редови.
Затоа што во оваа книга авторот на читателот не му кажува
само дека има оштри заби, туку едноставно демонстрира дека
има мадиња и сенс. Заради сето тоа не звучи песимистички и
без надеж ниту во афоризмот:

ИЗГЛЕДА ДЕКА ЕВРОПА Е ПРЕКУ АТЛАНТИКОТ.
ДОЛГО ПЛИВАМЕ.

Ако злонамерниот читател на Библијата се обиде да ја
чита со пакост и злoбна намера, за да во книгата го најде она
што и недостасува, на крајот сето тоа ќе му се одмазди: нема
да најде ништо, а ќе заработи само подочници.
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По повод последниот цитиран афоризам, ми остана све -
жо во сеќавање што помислив во тој момент за потписникот
на тој афоризам. Помислив: Дали авторот смо се шегува или
пот смева со изгубените надежи и иднината! Меѓутоа позна-
вајќи го достатно авторот и познавајќи го неговиот афористи -
чар ски опус, сфатив дефинитивно дека кај него нема ни помис -
ла за било каков песимизам и предавање, туку постои само
чиста сатира збогатена со многу, до овие времиња, непосто -
ечки видови на отпор...

Читајќи ја „БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ“, читајќи ги афо-
ризмите на Васил Толевски, ќе сфатите дека мора на авторот
да му посакаме да живее како Мојсие. Ако не ништо друго, ба -
рем неговиот народ да добие во време за да порасне и да заста -
не на нозе! За доброто на сите нас.

Во Ужице, 2013.03.08
Радомир ЈОВАНОВИЌ
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БИБЛИЈА ЗА АФОРИСТИЧАРИ

Веќе долги години Балканот е епицентар на светскиот
афоризам, а еден од водечките творци во овој литературен
вид на творештво на овие простори е нашиот, а светски афо-
ристичар Васил Толевски. Оргинален, луциден, посебен, а пред
се искрен, Толевски успева да навлезе во с'ржта на секоја
појава и одатму да почнува да жигосува, разоткрива и пецка.

Но помеѓу редовите на неговите бисерни афоризми,
како и секој голем Афористичар, нуди решенија за напласте-
ните вратоломии што се составен дел на нашето битисување.

„БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ“ е моќна сатира против ано-
малиите  на обичниот човек,политичар, маж, жена, љубовник,
но и против изопаченоста на општетсвото, суровата реалност
во која живееме далеку од библиските начела но блиску до
светотот отсликан во „БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ“.

Афоризмите во „БИБЛИЈА ЗА НЕВЕРНИЦИ“ не се нем
сведок за нашата изопачена и испревртена, до бескрај, ствар-
ност во која човекот го губи својот препознатлив белег и стану -
ва роб на својата алчност, изопаченост, и сѐ почесто им се пре -
пушта на животинските нагони...

ВО БИБЛИЈАТА ПИШУВА:НЕ КРАДИ.
АМА КАЈ СЕ ЧУЛО И ВИДЕЛО 

НАШ МИНИСТЕР ДА ЧИТА БИБЛИЈА.

Можеби во вакви времиња сосема нормално е оние што
го прочитаа народот да не читаат Библија и да не се колнат во
неа и сосема логично беше да се очекува и тие да си добијат
свое заслужено место во една нова Библија, во „БИБЛИЈА ЗА
НЕВЕРНИЦИ“.

Во оваа нова Библија Толевски продолжува бескомпро -
мисно да се пресметува со сите општествени и човечки настра -
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ности, разоткривајќи и разголувајќи до крајни граници. А има
ли граници нашата ограниченост?

Ако пред илјадници години Александар Македонски со
оштрината на својот меч сечел Гордиеви јазли, сега во ова наше
ново време Толевски со оштрината на своето перо ги сече Гор -
 ди евите јазли во обичниот живот, политиката, спортот, еротика -
та. Но Толевски е немилосрден и кон Гордиевите јазли, што се-
кој од сопствен агол и за сопствен интерес ги врзуваат држа ва -
та и црквата.

ДРЖАВАТА И ЦРКВАТА ПОВТОРНО СЕ ОБЕДИНУВААТ.
НЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ЗАДГРОБЕН ЖИВОТ.

И така биле одсекогаш испреплетени во Гордиев јазол
интересите на црквата и држата, па овој народ веќе и забора -
ви на кого повеќе се крсти пред поповите и политичарите. Го -
лем предизвик за секој врвен афористичар како што впрочем
е Толевски секогаш бил и ќе остане богатото наследство од по -
говорки кое на овие простори изобилува со бескрајно би сер-
по говорки и досетки на кои понекогаш им треба само мал ку
бру сење со филигранска точност за да станат отпорни на за бот
на времето и така преточени во бисерен афоризам да го про -
дол жат својот живот и бесценета вредност во нови и нови ми-
лениуми.

Нашето богато културно наследство во поговорките, е
вис тински Рај за афористичарски гении каков што е Васил То-
левски и сосема е логично од него да се очекува да каже:

ЗА ДА СТАНАМ ВИСТИНСКИ МАКЕДОНЕЦ
НА КОМШИЈАТА МУ ПОДАРИВ КОЗА.
СЕГА ГО МОЛАМ БОГА ДА МУ ЦРКНЕ.

Ех, таа наша исконска опседнатост со комшијата, ком-
шивката со она што не опкружува. Но ете, ваквиот наш порив е
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само додатна инсприација нашите врни афористичарски пера
да прават вакви афористичарски бисери.

Омилена тема на секој афористичар е секако политика -
та. Но тука Толевски прави еден фасцинантен спој помеѓу поли -
тиката и еротиката што секако резултира со афористичарски
би сер од висок сјај.

Во оваа Библија за неверници продефилируваат гале-
рија на ликови,карактери и појави, затоа што секој афоризам  е
посебна приказна, мини роман и цел еден живот. Од секој афо -
 ри зам може да се направи синопсис за снимање сторија за чо -
ве ковата алчност, настраност, нечовечност, но и за човеко ва  та
наивност, искреност, чесност...

НАМ НЕ БИ НИ ПРЕЧЕЛО ДА НЕ ПРЕФРЛАТ
ОД МАКЕДОНИЈА ВО САХАРА. 

ПУСТИНА СИ Е ПУСТИНА.

Ете како може во само една реченица, од неколку збо ра,
да се искажат сите грандиозни дела на нашите политички елити,
кои правејќи за себе чекори од седум милји, градејќи ги своите
пирамиди на власта, забораваат дека пирамидата делу ва нај -
впечатливо ако околу неа е бескрајна пустина без ниту една оаза.

Многу бисери од поговорките, а се разбира и афоризми
како лајт мотив го имаат „тонењето“ и „молчењето“. Безданата
во која човекот благодарение на своите настрани пориви, пос -
тојано тоне сѐ подлабоко и подлабоко, па Толевски  на нему
својствен начин ќе забележи.

ПРВ ЗНАК ДЕКА СТЕ ПОТОНАЛЕ
Е АКО СИТЕ ОКОЛУ ВАС МОЛЧАТ КАКО РИБИ.

Тоа е резултатот на нашето молчење, на онаа исконска
на родна „уста има-јазик нема“. На Балканот се молчи и кога
не ма што да се премолчи, а се тоне и кога е полесно и попри род -
 но да се исплива на површина.
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ГО ПОБИВМЕ ТВРДЕЊЕТО ДЕКА СМЕ ТРУПЦИ.
ПОТОНАВМЕ.

Омилена тема на секој афористичар секако е политика -
та во која врие од теми кои се како создадени да се преточат
во афоризам. Но кога ќе се искомбинираат мајсторски полити -
ка та и еротиката, тогаш се добиваат афоризми кои ќе го над -
жи    веат и времето и просторот и ќе станат вистински бисери во
афо  ристичарската литература.

ПОВЕЌЕ ЈА САКАМ ВЛАДАТА ОТКОЛКУ ЖЕНАТА.
ВЛАДАТА ПОРЕДОВНО МЕ СЕКСА.

Не знам кого повеќе го пецка овој афоризам, жените
или политичарите?! Но знам дека ова е само една од многуте
генијални досетки на големиот афористичарски гениj Васил
Толевски која никого не остава рамнодушен.

Затоа најтопло ви ја препорачувам оваа „БИБЛИЈА ЗА
НЕВЕРНИЦИ“ бидејќи ова е пред сѐ „БИБЛИЈА“ на еден раско -
шен афористичарски гениј каков што е Васил Толески. Ова е
кни га која со тек на времето ќе стане и вистински учебник за ид -
ните афористичари - БИБЛИЈА ЗА АФОРИСТИЧАРИ.

Во Делчево, 13.03.2013
Миле ЃОРЃИЈОСКИ
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