
1 
 

  



2 
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ - ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ 

IV-4 

ментор: проф. Драгица Јанкуловска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Поглавје 1             

                                Џим Морисон во Мексико 

 

 

        Мексиканската железничка станица ечеше од возовите кои беа 

подраниле, малку невообичаено, но ми беше во прилог. Небото 

наликуваше на сцена од осум милиметарска филмска лента, па тоа утро 

го презирав дури и сонцето кое предизвикуваше спарнина, а капките пот 

несрдечно поминуваа низ мојата најнова рана, над веѓата. 

        Имав само седум години, кога сфатив колку чини обичната игра. 

Мирисаше на мексиканска храна, но вниманието ми го одзеде нешто 

друго. На радио одеше ‘’Riders on the storm’’ од ‘’The Doors’’. За кратко 

време Џим Морисон стоеше пред мене и пееше во живо. Грмотевиците од 

песната звучеа на истрели од пиштол, а дождот се лиеше како солзите на 

заложниците кои ги имав видено дотогаш. Тогаш ми стана јасно дека 

шеќерот е всушност мескалин и зошто нашето живеалиште, ако можеше 

така да се нарече, е во Мексико. По природа бев изгубена во просторот и 

времето, а тоа сосема се забрануваше во професијата која полека ми 

стануваше својствена. Најновиот рекет беше испланиран за во 

Сакраменто. Нешто ме натера да ги преземам работите во свои раце, 

неразмислувајќи за хаосот кој може да настане. 

         Качувајќи се во возот, се замислував себеси во некој олдтајмер, 

гласна музика и стотици километри одовде, далеку од се’ она кое го 

доживував под кровот на двајца дилери. Уште подалеку од својсвеноста, 

која беше лажна цели 18 години. 

 

 

 

 

                                                                     Јована Стаматовска             
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Поглавје 2 

                                      Патувачка награда 

 

        Брзав. Со отсечни и кратки чекори стигнав до железничката станица 

и мојот перон. Добро е, не го пропуштив возот, а и нема многу луѓе. Имав 

доволно време да здивнам и да се збогувам со градот, кој ми го стопли 

срцето. Сонцето блескаше силно, високо, а тоа продонесуваше за веќе 

моето добро расположение. За разлика од пренатрупаните, сиви и 

безлични железнички станици низ светот, тука во Падова, штотуку 

обновената железничка станица нудеше изобилие на стимули, за сите 

човечки сетила. Млади студенти, дотерани луѓе, мириси на разни парфеми 

и штотуку испечени колачиња и пецива, се комбинираа во совршена 

хармонија. На претпразнична атмосфера укажуваа новогодишните 

светилки кои беа веќе поставени, но сè уште не вклучени. Перонот се 

наполни со патници. Група студенти ме поздравија со искрени насмевки. 

Не беа единствени. Зарем веќе ме препознаваат? Погледот ми застана на 

мојата слика, на екранот на мобилниот телефон на човекот, кој стои 

непосредно до мене. Неколку зборови од насловот, и се’ ми беше јасно. 

Дури сега, во овој момент ме удри бранот на возбуда и помислата за тоа 

која беше мојата крајна дестинација. Доделувањето на награди за 

најиновативни технолошки решенија за светски проблеми во Милано! 

         На оваа мисла се надоврза втора, па трета и така, како да беше само 

милисекунда подоцна, бев во возот, гледајќи го пејзажот како полека 

почнува да се движи... 

 

 

 

 

                                                                               Ана Андовска           
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Поглавје 3 

                                      Натпревар 

 

         Беше рано наутро. Полека доаѓаше 5 часот, а јас, сиот препотен, 

итав кон железничката станица. Возејќи се со велосипедот, се сетив дека 

сум ги заборавил новите патики за трчање кои ги купив завчера.  

Одлично!. Денот ми започна на најубавиот можен начин. Што би можело 

да го подобри? Нормално, силниот дожд, поткрепен со гласни грмотевици, 

кој штотуку почна да го буди цел Амстердам. Овие повремени дождовни 

бури станаа стандард за град во Холандија, како што е Амстердам. Но, тоа 

не е важно. Сега треба да се фокусирам да не се лизнам и паднам од овој 

‘рѓосан средновековен велосипед додека брзам. За среќа, со моите 

професионални точкарски вештини, стигнав на време. Се насмевнав, 

помислувајќи дали ова е истиот  Никола, којшто си ја дупна главата лани, 

по падот од велосипедот. Атмосферата тука е одлична. Нема речиси 

воопшто луѓе. Погледнав само неколку морничави и нерасонети лица, кои 

не беа спремни за почетокот на денов. Наликуваа на намќори, кои се под 

дејство на нaркотици, а можеби и се. Во овој магичен град се’ е можно. За 

разлика од нив, еве сум јас, полн со енергија. Уживам во моето утринско 

еспресо, додека ечи ,,хардстајл” музиката од моите слушалки. 

          Качувајќи се во возот, си ги визуализирав победничките моменти 

од мојот натпревар во Калистеникс, кој следуваше. Исполнет со 

позитивизам, со насмевка на лицето, го започнав мојот пат кон Бремен. 

 

 

 

 

 

                                                                              Никола Бакалинов 
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Поглавје 4 

Горе во планините 

 

          Се движев релаксирано и бавно, впивајќи ја убавината на сцената 

околу мене. Не морав да брзам, уживав во првите сончеви зраци на денот, 

дарувани од штотуку изгреаното сонце. Стигнав на мојата постојка и 

чекав. Немаше многу луѓе, што не беше чудно со оглед на тоа дека беше 

едвај шест часот наутро. Во далечините можев да видам километри бујни 

ливади, сè уште покриени со раната утринска роса, правејќи ги да 

светкаат како тепих од дијаманти. Ќе биде убаво и свежо, совршено, за 

чекорење по планините. Како што го подигнував погледот нагоре, 

пасиштата стануваа видливи, глетката позната и добредојдена. Некои 

можеби сметаат дека гледањето на истото нешто секој ден е монотоно и 

досадно, ама не се согласувам. Пасиштата и патеките можеби се исти, но 

природата ретко останува иста, менувајќи се постојано, со секој изминат 

ден. Размислував за моето куче Шери, кое веројатно со нетрпение чека 

да биде пуштена надвор со козите. Сè уште и’ треба уште малку вежба 

пред да стане вистинско сточарско кучe. Можеби ќе има и новородено 

јаре, бидејќи е се’ уште пролет. Тоа би било освежување на веќе убавата 

глетка. 

         За кратко време, почна да се слуша татнeжот на возот кој 

пристигнува, тресејќи ја земјата под моите нозе. Запре и се качив. Се 

слушна звукот на локомотивата и возот ненадејно тргна... 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Калина Бакраческа 
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Поглавје 5 

                                                  Март 

 

           Беше некое време, помеѓу зима и пролет, чинам почеток на март. 

Месецот, кој најмалку го сакам, ама и го презирам, затоа што е 

недефиниран, ретрограден и се’ некако се случува во него, а јас 

неможејќи да го издржам, постојано му пркосам. Седев на терасата од 

мојот стан, сместен во едно маало во големиот Истанбул и го пиев своето 

утринско кафе, кое имаше тежок мирис, а преубав вкус. Вистинско турско. 

Во оваа единствена метропола меѓу двата континента, каде што секое утро 

е неизживеано, брзо, убаво и со посебен мирис, кој доаѓа од Босфор, исто 

како март, успеав да соберам сила и за овој ден. Се слушаа звуци од 

пристаништето и деца како трчаат низ сокакот со големи торби, поголеми 

и од нив, одејќи на училиште. Го вдишувам тој воздух и уште еднаш, по 

не знам кој пат, го помирисав утрото пред да одам на работа. Но, ова утро 

беше некако поинакво. Ми се јавија од едно шпанско училиште и ме 

побараа да работам како професор по книжевност на матурантите за оваа 

година. Одлично! Иако не бев спремна да го преземам тој потфат и да се 

селам речиси на другата старна од Средоземното Море, но што е-тука е. 

Требаше Истанбул да го напуштам за една недела, а со тоа да ги напуштам 

и сите работи кои ги сакав во овој град, мојот омилен. Си ја сакам 

професијата,го сакам патувањето, а ги сакам и учениците, доволно за да 

ги отворам своите хоризонти и да отпатувам во Мадрид. Полека, но 

сигурно истекуваше и последниот ден, а и последното утро во моето 

маало, седејќи на мојата триквадратна тераса, зборував со другарките од 

Скопје на ,,Фејс Тајм’’ и некако ми помогнаа да се збогувам со градот, но 

ми дадоа и елан да продолжам напред и да верувам во себе.  

         Се спакував, ги зедов со мене моите омилени книги, од Балзак и 

Чехов, куферите и картата за перон број 23, за возот, кој треба да ме 

однесе до Софија, па од таму до Мадрид. Бев спремна, но не и изненадена, 

бидејки повторно ми се случува се’ во Март, ново и до сега невидено. Бев 

сигурна за се’, за работата и за плановите, но во едно нешто не бев. Дали 

и таму ќе имам утра само за себе, со кафе и звуци, автентични за градот, 

како и досега и дали повторно март ќе ме изненади или разочара. 

 

 

                                                                                Ива Богоевска 
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Поглавје 6                                                                         

                                         Патувањето 

 

           На моја среќа, имав директна линија до Мадрид, некој убав 

европски воз. Патот беше долг, па имав време и да се одморам и да ги 

прочитам сите книги коишто ги понесов и ми остана само да уживам во 

погледот покрај прозорецот. Сиот пејсаж беше просто неверојатен. Бев 

опкружена со сите бои на природата, но најмногу со зелените нијансите 

на скоро пркнатата природа. Бев вчудоневидена колку се менуваше 

пејсажот за време на патот. Кога поминувавме во Бугарија, па дури и кога 

влеговме во Крива Паланка, во Македонија, се’ уште имаше снег. Како се 

симнуваме надолу по меридијаните, така се топеше снегот и климата се 

стоплуваше. Влегувајќи во Франција, можевме да го видиме морето и 

чувството како летото се ближи. Прозорецот до мене беше отворен, 

дувкаше ветре развигорче и се мешаа опојните мириси од цвеќињата 

надвор, од лавандата во Провансата и солениот мирис на море. Сонцето 

ми ги галеше пеѓите на лицето и некако знаев дека сѐ ќе биде во ред. 

Имав чувство дека ќе ја засакам Шпанија. Влеговме во Шпанија и возот 

застана на првата станица и во вагонот каде што бев сместена јас, влезе 

група Шпанци. Многу се израдував и знаев што ќе правам до крајот на 

патувањево. На сите прашања кои што ги имав за Шпанија и начинот на 

образование и работа, ќе им го дознаам одговорот. Можеби и ќе стекнам 

нови пријатели, со кои би можела да го зборувам јазикот. 

           Седнав до нив, се впуштивме во разговор и дури по половина час 

сфатив дека всушност едниот од нив е и мој познаник... 

 

 

 

 

                                                                              Теона Георгијевска 
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Поглавје 7 

                                        Чудесниот град 

  

         Лето, море, плажа, смирувачкиот звук на брановите, додека водата 

плиска во обалата на крајбрежјето. Португалска, англиска и француска 

архитектура, дом на португалското кралско семејство и главен град на 

земјата, многу години наназад. 

         Рио… Градот од моите соништа. Ме исполни чувство на неверување 

дали навистина сум тука или ова е само сон? Патувајќи  со железницата 

до врвот на планината каде што се наоѓа најголемиот споменик Кристо, 

уживам во музиката што ечи во моите слушалки и размислувам за 

креаторот на нацртите на Кристо. Дојдов во овој град да студирам 

архитектура и внимание ми привлекоа прецизно изработените раце на 

споменикот. Останав долго време, втренчено гледајќи го секој нивен 

детаљ. Некој ми постави прашање на шпански јазик, но претпоставив дека 

не е за мене, бидејќи не го разбрав. Го повтори прашањето, но овојпат на 

англиски. Дали ја знам приказната за градењето на споменикот на Кристо, 

талентираните инжинери и чии се всушност тие раце што непрекинато ги 

гледам едно 10 минути. Зарем тоа се нечии раце? Се запознавме со 

Шпанецот што ми пријде и откри дека ќе студира на истиот архитектонски 

факултет со мене и во истата група на слушатели на предавањата. 

         Првиот проект што треба да го изработиме за задача на факултетот 

е во група. Професорот ни додели задача, мене и на Коста, со тема: Рацете 

на скулптурата на Кристо… Принцезата Изабела… 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                      Сандра Ѓуроска 
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Поглавје 8 

                                        Зеленото поле 

 

       Кружејќи низ железничката станица, никако не можев да си го најдам 

својот воз. Вниманието ми го привлече едно мало куче кое беше сосема 

осамено. Кога му се доближив, стана и почна да трча во насоката на 

отворената врата на еден воз. Исплашен од фактот дека некој може да го 

види, веднаш притрчав во возот да го земам и да го извадам. Бркајќи се 

како мачка и глушец низ вагоните, кондукторот го свирна свирчето и возот 

тргна, а јас, во воз кој што оди во непознат правец, со мало беспомошно 

куче. Седејќи, само размислував каде ќе ме однесе овој мистериозен воз. 

Прикриено во ќебе, кучето заспа и заради полниот воз, немав друга 

опција освен да слезам на последната станица. Надвор врнеше пороен 

дожд, проследен со грмотевици. Како што ги затворив очите, светлосните 

одблесоци од светлата ми формулираа јасен патоказ кон едно блескаво 

зелено поле. Потчукнувањето на рамото од страна на кондукторот ме 

разбуди и сфатив дека пристигнавме на крајот. Нежно го поткренав кучето 

и го напуштивме возот. Гледката што ја видов ме стаписа. Зелено 

фудбалско игралиште, исполнето со многу сопственици со кучиња. Во тој 

момент знаев дека сум влегол во точниот воз и дека тој е патот што сум 

го сонувал. Доближувајќи се кон игралиштето, заради ветерот не можеше 

да се слушне што зборуваат другите, но нивните блеснати насмевки 

зборуваа сосема доволно. Играјќи со кучето, времето ми поминуваше во 

миг, несвесен за тоа дека треба да се вратам дома. При крајот се 

договоривме со другите луѓе на теренот да изиграме еден натпревар за 

збогум. Со тоа, судијата го свирна свирчето и натпреварот започна. 

          Долгиот свиреж ми дојде чуден, се’ додека не сфатив дека сето тоа 

било сон и свирката на возот ме разбуди. Мојата изнемоштеност го 

разбуди моето второ јас, но за секој случај решив да останам и да видам 

што има на последната станица, зашто во секој сон има и реалност. 

 

 

         

                                                                   Дамир Исмаиловски 
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Поглавје 9 

 

                                   Од Литванија до остров 

 

         Излегов од олимпискиот амфитеатар, но моите мисли останаа 

таму.  Натпреварот заврши, во главата се’ уште се бореа мислите со 

интегралите и диференцијалните равенки,  виртуелно имагинирајќи ги 

физичките феномени. Буквално бев потопен од светот на физиката, свет 

на субатомските честички и огромните ѕвезди. Наеднаш сфатив дека се 

наоѓам на перонот. Ме разбуди и ме врати во реалност топлиот воздух од 

моторот на возот. Влегов. Пред мене во извесност беше долг пат, тргнував 

во нова авантура, неможејќи да се збогувам со претходната. Со 

погледот  поминував низ недопрената природа на Балканскиот 

полуостров, изненаден како природата сама по себе има моќ  да создаде 

таков прекрасен пејзаж.  Храватскиот брег и грамадните високи планини 

и сини, тиркизни заливи. Возот стигна до градот Сплит, време беше да се 

префрлам на траектот.  Во моментот кога  топлиот јадрански ветер широко 

ми ги отвори очите, видов остров. Хвар.  Конечно стасав на ова рајско 

место, место за вистински одмор и конекција со природата. Цврцорењето 

на белиот галеб, шепотот на боровите и звукот од брановите јас би ги 

нарекол јадранска композиција. Стариот дел од градот во себе ги мешаше 

римската и ренесансната доба и конечно почувствував олеснување.  

          Се упатив кон портата пред мене, радосен иако знаев дека за 

кратко пак треба да се вратам на раскрсницата и да се определам за 

правец на патот, исток или запад.... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Драго Јакимовски 
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Поглавје 10 

 

                                      Следна дестинација 

 

        Неодлучен за моето следно патување решив да вртам 

паричка.  Главата на паричката означуваше да одам кон исток, а петката 

означуваше да одам кон запад. Ја фрлив во вис и таа падна на петката, 

што означуваше дека треба да одам до железничката станица и да се 

упатам кон сосема нова дестинација, некаде кон истокот. Од перонот се 

качив во првиот воз што пристигна. Бев возбуден да дознаам кое место ќе 

го посетам. Патот се чинеше многу долг, па решив да одморам и да 

поспијам. Оддеднаш ме исплаши еден глас, глас што ја најавуваше 

последната станица. Испаничен, станав од креветот и трчав до 

прозориците на возот да откријам каде сум. Се околу ми стана познато. 

Се сетив дека ова место веќе го имав посетено, но не можев конкретно да 

откријам. Излегувајќи од возот го слушнав разговорот помеѓу две бабички 

кои седеа на клупа и јазикот ми стана познат. Од Хрватска, јас повторно 

се вратив во Бугарија.  Гладен, решив да одам до најблиската 

продавничка.  

         Јадејќи, размислував каде да се упатам следно, бидејќи се’ ми 

стануваше здодевно во Бугарија и немав многу пријатели тука.                         

Поминувајќи низ градот, здогледав на весник многу убава слика од 

држава која можеше да ја посетам следна, а таа беше... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Иван Јовановски 
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Поглавје 11 

 

                                   Патување од соништата  

 

         Сиот бев возбуден, бидејќи после долго време конечно се решив да 

патувам до местото кое сакав најмногу да го посетам. Беше 7 часот 

сабајле, а јас веќе бев спакуван и тргнав кон железничката станица за да 

го чекам возот кој ќе ме однесе до Барселона. Бев гладен, па почнав да 

го јадам сендвичот кој што си го подготвив од дома. Беше лето и времето 

беше топло и сончево, па жеден, решив да купам вода која ќе ја понесам 

со мене во возот, бидејќи патот е многу долг, а времето предизвикува жед. 

Чекајќи го возот да пристигне, до мене дојде едно дете кое ме праша дали 

може да му дадам малку пари за да си купи за јадење. Јас му дадов 

неколку ситни парички и детето беше благодарно и среќно за постапката, 

па за возврат реши да ми прави друштво додека не стигне возот што го 

чекам. Ме праша каде сум тргнал и му одговорив дека ќе одам да ја 

посетам Барселона, местото кое што сакам да го посетам целиот живот. 

Детето ме погледна и почна да ми раскажува за тоа како сонува да патува 

низ светот, бидејќи живее само со неговата самохрана мајка и никогаш не 

излегло надвор од местото и градот во кој се наоѓа. Додека го слушав како 

ми раскажува за неговиот живот, мојот воз стигна, а детето ме поздрави 

и си отиде. Влегов во возот и седнав на моето место каде што почнав да 

размислувам за разговорот со детето. Ме трогна помислата дека постојат 

луѓе кои посакуваат да имаат или да овозможат тоа што ние можеме многу 

лесно да си го овозможиме, за разлика од нив.  

           Замислен во моите мисли, возот полека тргна и започна моето 

патување... 

 

 

 

 

                                                                          Марко Јовановски 
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Поглавје 12 

 

                          Мојата прва трансплантација на срце  

 

         Седам потполно сама, свиткана како ѓеврек, на подот на една 

голема просторија, во форма на коцка. Исплашена, во лицето избелена 

како крпа, а во очите вцрвена како жар. Над мене, како лулашка, виси 

цефката од анастезијата. Од мојата лева страна се наоѓа крвавиот 

скалпер, на зелениот под, насекаде расфрлани крпи, натопени во темно-

црвена боја…. Каде сум? Што правам јас тука? Набрзо влезе едно 

медицинско лице облечено во бела мантилка. Се доближи до мене, ме 

погледна во моите темно-кафени очи и ми рече:,,доктор Мила, треба да ја 

напуштите салата, треба да ја исчистиме,, . Јас навистина не знаев која 

сум, каде сум, ни пак која е личноста која е пред мене. Таа продолжи 

,,доктор Мила, траснплантацијата помина во најдобар тек. Јана е добро. 

Ја префрливме на оделот за интензивна нега. Ако сакате може да ја 

посетите. Таа се наоѓа во соба број 25,,. Во тој момент веднаш се сетив на 

се’. Јас сум Мила или доктор Мила, една девојка, родена во мал град 

Скопје, во мала земја која е центар на Балканскиот 

Полуостров-  Македонија, но со голема цел, да стане хирург.  Целиот свој 

живот го сонував денот во кој ќе спасам човечки живот и целиот мој труд 

ќе се исплати. Се наоѓав во најновата клиника во Истанбул, Турција и 

само што ја завршив мојата прва тансплантација на срце. Зачудена, 

исплашена, но олесната од товарот што беше задскриен во моето срце 

подолго време, излегов од операционата сала и се упатив кон собата каде 

беше сместена Јана. Ја прегледав. Сите резултати од направените тестови 

и’ беа добри. Погледнав во часовникот над болничкиот кревет. Беше точно 

5 часот наутро. Мојата следна операција беше во Измир, во 8 часот. И’ 

посакав на Јана брзо опоравување, ја бакнав во челото и си заминав. 

           Само што пристигнав на железничката станица, дојде возот. 

 

 

 

                           

  Мила Јовановска 
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Поглавје 13 

                                    Соништа и сеништа 

 

            Бев смрзнат, особено нозете, па побрзав да влезам, за што побрзо 

да ја осетам убавината на индуцираната топлина, која со својата сувост 

наликуваше на воздухот во некоја пустина. Додека го чекав кусурот и 

сметката, ми влета стихот " виулица, снег, виулица, зима, а нас пак топло, 

зовревме од клима" надоврзувајќи се на претходно доживеаната 

температурна разлика. Поради мојата неодлучност каде да се сместам, на 

што се вадев дека игра улога мојот хороскопски знак - вага, се движев 

низ возот кој веќе тргна, кога вниманието ми го привлекоа две лица со 

потемен тен, кои според моите норми и полициски инстинкти, се 

однесуваа малку нервозно, исплашено. За брзо го бев поминал целиот 

воз, па седнав на ложата која беше полупразна, до прозорот, на најлевото 

седиште. Ми беше помалку чудно што и во воз има ложа како во автобус, 

но набрзо се предадов на заморот, па земајќи ја гитарата како потпора, 

влегов во оној момент на полусон, кој според Фројд влијае на содржината 

на нашите понатамошни соништа. Спиев веќе некое време, потпрен со 

лицето на прозорот, кога како рефлекс на дразбата која ја примив преку 

моето рамо, ги отворив очите. Човек, униформиран во сино, ме тресеше 

со цел да ме разбуди и ми зборуваше нешто што на почеток ми се чинеше 

нејасно. Пробував да најдам јазик на кој би се разбрале, па откако сменив 

неколку, конечно почнавме да се разбираме. Ми побара лична карта, а 

јас, како од пушка му одговорив дека сум малолетен. Не знам зошто го 

кажав тоа. Веќе бев полнолетен неколку месеци. Ме праша уште неколку 

прашања, за потоа да го прекине разговорот и да се упати кон предницата 

на возот. Забележав дека возот стоеше. Неколку луѓе кои седеа во радиус 

од неколку седишта околу, непријатно зјапаа во мене. Не знаев што 

сторив. Неколку минути подоцна, полицијата ги извади моите сомнителни 

патници од возот, по што возот го продолжи својот пат. Ми дојде благо да 

се насмеам, како некој вид награда за мојот изоштрен осет за 

злосторници. Иако веројатно беа само безпомошни мигранти, злосторници 

подобро звучеше за моето его. 

            Со овие мисли, за кратко, пак заспав. Сонував дека сум на 

железничка станица. Сонував како го чекам возот, а има многу луѓе околу 

мене. Бев уплашен дека може да ме седнат во "мојата" ложа. 

                                                                

                          Карло Јовановски 
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Поглавје 14 

                                     Едно поинакво искуство  

 

          Денот беше некако поинаков. Не знам зошто, но никогаш не сум 

видела толку многу луѓе да бидат собрани на едно место. Како да се 

случува некој настан од значајна важност. Си велам: „Дали е ова вистина 

или не?“. Или сето ова е имагинација?! Којзнае. Бев премногу возбудена, 

бидејќи требаше да снимам една многу, многу интересна репортажа. Но, 

за да стигнам на местото на настанот, требаше да се качам со првиот воз. 

Не обожувам брзи превозни средства, но кога веќе прифатив да го 

направам тоа, да ја изработам мојата задача до крај. Нетрпеливо го чекав. 

Ме облеа ладна пот. Длабоко во себе чувствував решителност и 

одлучност, но од друга страна, бев исплашена дека репортажата нема да 

помине во најдобар ред. Конечно дојде „тој момент“. Екипата и јас се 

качивме. Седнав сама на првото седиште што го најдов. Погледнав низ 

прозорецот и внимателно ја опсервирав природата наоколу. Сите бои на 

природата се мешаа во прекрасни темнозелени, кафени и златни нијанси. 

Ги затворив очите и пред себе го замислив пејзажот, но таму и јас. Трчам 

низ ливадата, камерманите позади мене, ми го подаваат микрофонот, а 

јас, исполнета со радост и среќа, почнувам да го опишувам местото. Бев 

потполно сигурна дека ова ќе биде најгледаната репортажа досега. Кога 

снимањето заврши, се почестивме со торта и сок. Наздравивме за нашата 

прва репортажа, а и за следните. Но, одеднаш почна пејсажот да 

изчезнува пред мене. Полека ги отворив очите. Забележав дека сме 

стигнале на посакуваната локација. Јас и мојата екипа се симнавме од 

возот. Отидовме на локацијата, истата од предмалку. Завршивме, 

прославивме и повторно се качивме на возот за дома. 

             Искрено, ова беше едно од најубавите искуства во мојата кариера 

како ТВ лице. 

 

 

                                                                                Михаела Кацарска 
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Поглавје 15 

                Тој што кажа дека сонот не е брат на реалноста, погреши 

 

        Животот не се води по патот кој ние го испишуваме, напротив, се 

води по патеката на судбината, која знае да ги оствари нашите соништа, 

но така што ќе ги доживееме на сосема поинаков начин од нашата 

замисла.  

Па така, на лудата вртелешка се качив и јас. После низа мечтаења и 

исчекувања, конечно се оствари моето патување кон Русија. Меѓутоа 

погрешен град. По изминатата недела која непланирано и случајно, по 

некоја убава грешка, ја поминав во ова прекрасно ледено гратче како од 

бајка, јас еве сум, токму тука на железничката станица во Санкт 

Петербург. Брзо трчајќи, се упатувам кон перонот, а моето доцнење ги 

задуши стравот и возбудата, што впрочем и ги немаше. Не можам да ви 

доловам колку е студено, а уште помалку колку само ми се спие. Дува 

силен ветер, се’ уште не убаво разденето што е многу карактеристично за 

овој предел. Поради заморот веднаш кога влегов во возот ме обзеде сонот. 

Беше голем кошмар кој сакаше да ми посочи дека сите мои замисли за 

убавата Москва биле лажни, дека таа воопшто не била толку волшебна 

колку што јас ја очекував. Тој страв ме исполни, стравот силно го 

чувствував и тоа беше голема мачнина. Токму во тој момент, силниот звук 

на локомотивата која го означуваше нашето пристигнување, ме разбуди. 

Потресена излетав веднаш надвор од купето. И во истиот тој момент кога 

стапнав на железничката станица во големата Москва, јас бев вџашена. 

Се’ беше толку магично, грациозност која не’ заслепува, раскош кој не’ 

восхитува. Беше прекрасно, како од сон, но не вознемирувачкиот од 

возот, туку вистинскиот, мојата фантазија и замисла за оваа убавина. Се 

стрчав кон излезот и со големо нетрпение едвај чекав да застанам во 

центарот на црвениот плоштад.  

            Бев едноставно пресреќна. Ме очекуваше неверојатна авантура 

низ магијата и сјајот на ова волшебно место. Ќе го истражувам до најситен 

детал, буквално секое можно московско ќоше ќе биде мое, си ветив и 

заминав. 

                                                                           

 

                                                                           Паола Костадиновска 
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Поглавје 16 

                           Животот има интересна навика 

 

              Кога ќе ме прашаше некој како би се замислила себеси, за 10, 

15 години, во мислите отсекогаш ми се отцртуваше јасна слика. Замислете 

си сценарио во Моска, сцена во опера и јас на неа. Животот има интересна 

навика да те награди кога знаеш што сакаш и вложуваш доволно труд. 

Денес сум тука, работејќи го тоа што го сакам. Танцот. Но, секоја кариера 

во уметностите, бара жртвување и покрај цела таа неизмерна среќа, 

живеејќи го животот што отсекогаш сум го посакувала. Напорна работа, 

тренинзи, настапи дури четири пати неделно. Верував дека секоја жртва 

е добредојдена, за да си го докажам својот талент на големата сцена. Но, 

веќе дојде крајот. На моето тело му треба повеќе, од само физички одмор. 

Зимите во Москва можат за бидат крајно непростливи. Кога живата ќе се 

симне под нулата, позитивниот начин на размилсување исто така опаѓа. 

Мојот план за зимски одмор беше да се вратам дома. После исполнување 

на секое поле од мојата кариера, еве ме, на железничката станица во 

Москва, спремна да се вратам дома и да бидам опкружена со тие што ги 

сакам. Секој, слушајќи ја мојата приказна сигурно си замислува: 

“Патување со воз? Од Москва до Скопје? Па дали си ти луда?” 

           Знам, знам. Патувањето е долго, но за мене, возбудливо. 

Гледањето на селата, културите, куќите додека се движите, отсекогаш ми 

ја будело љубопитноста. Затоа и мислам, извини, пречкртај го тоа, не 

мислам, туку знам, дека ова патувањето ќе ме релаксира на најдобриот 

можен начин, нешто што ми е потребно веќе подолго време. Патувањето 

со воз е како читање книга, која ги има сите состојки за да ве забавува 

до дестинацијата. 

 

 

 

 

                                                                                  Нина Манасиевска 
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Поглавје 17 

                                       Дестинација Х 

 

             Возови...Еден по друг, доаѓаат и си одат...Седам на перонот број 

219, ги набљудувам и си размислувам во кој воз да се качам. Секој воз си 

е тргнат во своја насока, секој на пат кон својата дестинација. Се 

запрашав, зошто луѓето го избрале токму тој воз во кој решиле да се 

качат. Нормално заради дестинацијата, нели? На сите најважно им е 

некаде да стигнат. Но јас, не знам каде би сакала да бидам. Од далеку ги 

гледам моите родители, се качуваат во возот кој тргнал за Белград. Дали 

би сакала да сум таму? Таму сум безбедна, опкружена со нешта кои ми се 

добро познати. Таа дестинација не е ни најмалку возбудлива. Моите ми 

викаат да одам со нив, дека јас сè уште сум дете каде и да одам. Навистина 

си велам, што би правела јас сама без нив, на ново место каде никој не 

познавам. Влегувам во возот. Но јас имам 18 години, редно е да си ја 

најдам својата дестинација. Еден внатрешен глас упорно ми вели дека 

Белград не е вистинското место. Дека е време за нови хоризонти и 

искуства, нови луѓе и вибрации...Па веднаш се најдов назад на перонот и 

возот отиде… Седнувам на истото место и повторно размислувам...Не 

постојат луѓе на планетава кои ми мислат подобро од нив. Дали погрешив, 

можеби јас навистина требаше да ги послушам моите родители. Додека си 

бев сама со моите мисли и ме обземаше едно чувство на каење и страв од 

непознатото, наеднаш како да слушнав како некој ми го довикува името. 

Ја кренав главата и погледнав, па тоа се моите луѓе, моето лудо друштво. 

Едноставно ги обожувам. Најубавите години ми ги исполнија со 

незаборавни мемории. Само ме фатија под рака и ме зедоа со нив. 

Дестинација: Берлин, ах! Град, совршен за моите луѓе, градот што не спие 

и секогаш сè е турбо. Само што влеговме во возот, знаев дека патувањево 

ќе биде уште една преубава авантура. Но повторно, тој истиот глас, не ме 

оставаше на раат. Ми велеше дека и ова не е она вистинското, дека е само 

нешто на кое сум навикната. Не сакав да го послушам, бидејќи се 

чувствував како да припаѓам таму. Ги гледам сите и размислувам, можеби 

навистина ми треба нешто сосема ново. Доколку сакав познати работи, ќе 

бев со мајка ми и татко ми. Во тој момент сфатив дека сè што сакам е 

нешто ново, до сега непознато. Сакам дестинација каде ќе се пронајдам 

како човек, каде ќе можам да започнам од нула. Уште едно „Чао“ кажав 

тој ден. Па повторно си се најдов на перонот 219, на истата клупа, јас и 

мојот внатрешен глас...А можеби и едно мало чувство на каење. 

Размислував каде повторно јас ќе најдам такви луѓе. Луѓе кои ме 
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разбираат со поглед, луѓе кои дишат во истиот ритам. Пробував повторно 

да си се утешам со она клишето „сè е со причина...“. Но, безнадежно. 

Помина доста време, а јас сè уште бев на истото место.  

              Веќе ги снема скоро сите возови… Освен еден. Сфатив дека нема 

друг воз, па што има врска веќе, и онака сум сама. Се качив. Седнав сама 

до прозорецот. Не ја ни знаев дестинацијата, но мојот внатрешен глас 

конечно беше задоволен. Одиме кон дестинација Х! 

 

 

 

 

                                                                                  Ема Мишевска 
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Поглавје 18 

                                        Спонтана авантура 

 

            Само што почна летото, едвај е почеток на јули, ама жештината 

за мене веќе достигна ниво на неподносливост. Чекам на мојот перон, 

принудена да се соочам со фактот дека мојот воз ќе доцни уште  дваесет 

минути. Тоа е одлично, бидејќи мојот мозок веќе цело утро се трудеше да 

најде причина да останам дома и да не потпаднам под незрелите 

провокации на моите пријатели. Ме исмеваа дека нема да успеам да 

направам нешто толку спонтано и морав од инат да купам карта, токму 

наредниот ден. Сето ова можеби заради фактот дека сум бик во хороскоп. 

Додека се премислував, сфатив дека десет минути веќе поминале без 

никаков напредок. Прифатив дека не сум ни блиску до пронаоѓање на 

некојa солидна причина да не одам на планинарската тура на Монблан. 

Јас, на планинарење, е доволна шега сама по себе, ама секако морав да 

се докрајчам, одбирајќи го највисокиот врв во Западна Европа. 

Четиринаесет дена на планина во Франција, звучат застрашувачки, ама 

ако ја одземеш планината, остануваат само четиринаесет дена во 

Франција, што прилично ме теши.  

              Седнав на моето седиште во возот и си извадив една од книгите 

кои ги земав за по пат додека чекав возот да тргне. Ова ќе бидат 

најдолгите четиринаесет дена во мојот живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Анастасија Поповска 
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Поглавје 19 

                                   Прозорчето од возот 

  

            Само што се симнав на последната станица од возот. Ме однесе 

точно до Санкт Петербург, градот каде во моментов живеам. Откако решив 

да го оставам семејниот бизнис, завршив тука. Кога се отворија вратите 

од возот, ладниот ветер си поигра на моето лице како за добредојде и ми 

правеше друштво до дома. Самотијата која ме пратеше додека бев во 

градот кој го нарекував дом, ми стануваше се’ понеиздржлива. Да не ме 

сфатите погрешно, во овој град има и многу убавини. На пример зградата 

во која живеам има прекрасна архитектура, луѓето се доста љубезни, а 

особено мојот омилен продавач во продавничката на крајот од улицата. 

Вечерва за чудо, немаше гужва и за многу кратко време пристигнав дома. 

Си направив чај и седнав до бирото со отворениот компјутер, како што му 

доликува на еден писател. Уживав во пишувањето-ме опушташе. Кога ќе 

почнев да си играм со копчињата на тастатурата, се чувствував 

ослободено, непобедливо. Се’ уште ми е неверно дека се симнав од возот, 

дека завршив тука. Поминав долг пат, низ многу земји, минав многу 

граници, видов многу луѓе и најразлични пејзажи.  

              Прозорчето од возот ми беше инспирација, водилка што јас 

следно ќе напишам. Верувале или не, таму се пронајдов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Анастасија Мукаетова 
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Поглавје 20 

                                        Снежните падини 

 

            Тука сум. Пристигнав во Инсбрук, градот меѓу трите планини. 

Беше точно шест часот. Насекаде вееше снег. Децата со сцрвенети 

обравчиња, трчаа низ снежното белило на железничката станица. Тие се 

трудеа да ги фатат замрзнатите кристали кои паѓаа од небото во нивните 

мали рачиња. Гранките на дрвјата беа украсени со сјајни пластери на 

мраз, кои наликуваа на скапоцени камења. Студеното зимско сонце 

изгреа над оживеаниот град. Жени со мантили брзаа на работа, а старите 

и добри продавачи на костени непредвидено го ширеа мирисот на топлите 

печени костени низ раните утра. Уморна од патот, не престанав да уживам 

во прекрасната глетка на зимското утро. Во рацете го држев мојот пасош, 

а до мене беше го оставиле мојот стар, не толку добар, кафеав куфер.Тука 

бев со мојот тренер по скијање и целокупниот тим. Утредента беше голем 

ден  за мене. Зимската олимпијада! Се натпреварував во алпско скијање, 

дисциплина велеслалом за жени. Ова е моја прва олимпијада во која 

земам учество. Денот почна да се буди, денот за кој мечтаев уште како 

мала. Чувствував  притисокот во мојата глава. Можеби затоа што тоа беше 

едно ново искуство за мене, со многу навивачи, натпреварувачи и искусни 

скијачи, кои стојат рамо до рамо со мене, борејќи се за олимпиското злато. 

Сомнежот во себе започна да делува, како се наближуваше натпреварот. 

Но сепак, си помислив: ,, едниствената личност која верува во тебе си 

самата ти’’- како самостојна индивидуа. Ги облеков скиите и се подредив 

за да започнам со мојата трка. Многу мисли ми поминуваа низ мојот 

тинејџерски ум, дали ова навистина се случува. Вдишив длабоко и се 

спуштив кон златото, кое толку го посакував. И на крајот се случи тоа што 

можеби требаше да се случи. Го имав најдоброто време дотогаш во мојата 

кариера, но и на целиот натпревар. Го добив првото место! Jас, Аника 

Ристевска. Почнав да плачам од среќа. Сите од мојот тим почнаа да се 

радуваат, а мојот лик го имаше на големите екрани, околу белата и снежна 

стаза.  

             Откако заврши натпреварот морав веднаш да го фатам 

последниот воз за градчето Крањ, каде што требаше да се подготвувам за 

моите следни натпревари. 

 

 

                                                                                    Аника Ристевска 
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Поглавје 21 

                                              Концертот 

 

           Шест часот попладне. Седам до прозорецот, којшто ми го открива 

градот каде што живеам веќе неколку години, Виена. За два часа ќе се 

наоѓам на најпознатата и најраскошната сцена во Европа, свирејќи ги 

моите нови композиции, ама мене, друго ми се врти во мислите. Да, многу 

бев горда на кариерата што ја изградив како пијанистка во овој град, но 

сепак сакав нешто повеќе. Сакав да го прошетам светот, да видам нови 

места, да запознаам нови лица. Решив да не умувам многу и да почнам да 

се спремам за мојот најголем настап досега. Се облеков, ги извежбав 

песните уште еднаш и излегов од станот. Пешачев до салата, како и 

обично, поминувајќи низ плоштадот со многу мали тезги и продавнички. 

Една новоотворена тезга ми остави впечаток, но кога се приближив, таа 

всушност и не беше обична тезга. Човекот зад неа ми објасни дека таму 

се продавале карти за воз, којшто патувал кон непозната локација. Си 

реков, глупости, јас не би превземала таков ризик и си продолжив кон 

концертот, на којшто веќе доцнев. Влегов зад сцената и се соочив со 

критиките на организаторите во однос на моето доцнење, на кое впрочем 

беа навикнати. Воздивнав и се појавив на сцената каде што бев пречекана 

со гласно ракоплескање. Седнав на прекрасното големо пијано и започнав 

со свирење. Додека свирев, цел тој час размислував за необичната тезга. 

Кога завршив, застанав, се поклонив и истрчав надвор од салата. Веќе 

претпоставувате каде појдов. Стигнав кај тезгата, купив една карта кон 

непознатото и се упатив кон железничката станица.  

Пристигна возот во којшто влегов со насмевка, подготвена за што и да ме 

очекува… 

 

 

 

                                                                                Анастасија Рулева 
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Поглавје 22 

                                      Возот на тагата 

 

            Се возам со воз. До мене има еден господин облечен целосно во 

црно, а пред нас седи стар пар. Човекот до мене изгледа како да ќе пукне 

во солзи, старецот забележува и го прашува „Добро ли си?“. Човекот во 

црно полека ја крева главата и со својот растреперен глас одговара: „Само 

што ја изгубив љубовта на мојот живот и се чувствувам како времето да 

стои во место“. Старецот изгледаше како да ја разбира неговата болка, не 

кажуваше ништо, но зборуваше со очите. Младиот господин почна да 

плаче и да го кажува најубавиот опис на личност што некогаш сум го 

слушнала. Тој вели: „Имаше долга свилена коса, која и’ ги галеше 

страните на лицето и сини очи, толку светли, што гледаа длабоко во сечија 

душа. Нејзиниот глас, нежен и тивок, беше како прегратка кога сте тажни. 

Но, што е најважно, имаше моќ да ја осветли секоја просторија во која 

влегуваше“. Го гледам и се обидувам да го утешам, но моите зборови 

изгледаат како да не се доволно гласни. Старицата пред мене вели „Знам 

како се чувствуваш“. Ја гледам со солзи во очите и ја прашувам „Дали 

некогаш ќе биде полесно?“, „Никогаш“ одговара таа.  

             Никогаш не станува полесно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ива Стефановска 
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Поглавје 23 

                            Долгоочекуваното патување 

 

            Алармот заѕвони. Часот е 7 наутро. Прв пат да не ми е одбивен 

овој звук и да чекам конечно да станам од креветот. Најчесто не сум 

утрински човек , но денес беше посебен ден. Конечно завршив со сите 

обврски и дојде долгоочекуваното лето. Спакував повеќе од половина од 

облеката што ја имам и се спремив да тргнам кон Италија, поточно 

Поситано. Татко ми ме одвезе до железничката станица и ми посака 

среќен пат. Купив карта и нетрпеливо чекав да дојде возот, а ми беше 

првпат да стигнам на време. Возот пристигна, се качив со куферите и 

седнав на моето место. Пејзажот кој го гледав од огромните прозори ме 

смируваше. Искрено ми требаше одмор од реалноста, да избегам од 

нерешените проблеми и да најдам спокој , а тоа можев да го остварам 

само вака. Слушајќи музика, си замислував како ке ги поминам овие две 

недели на прекрасниот Амалфи брег.  

           Сонцето силно заблескува, се мачкам со фактор за сонце, секако 

за да не изгорам, чекам да поминат 2 минути и трчам кон морето кое ме 

повикува. Пливам од едниот до другиот крај на плажата, секогаш го 

правам тоа, а потоа лебдам на грб, додека сонцето ме осветлува. Веќе сум 

изморена и чувствувам глад, излегувам и легнувам на лежалката. Го 

разгледувам менито. Нарачувам овошна салата и џелато… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ана Алексова 
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Поглавје 24 

                              Живот од соништата 

 

            Беше Мај 2031 година, хаотичен период од кој зависеше иднината 

на мојата кариера. Работев во светско позната копанија за роботика, каде 

што претходно долго бев практикант. Секако дека си ја сакав својата 

работа, не викам не, но бев отворена за нови возбудливи предизвици. Во 

тој период нашата фирма доби голем број проекти, кои претставуваа 

ништо друго освен добра шанса за докажување на нашите способности. 

Зедов учество во три проекта, бидејќи сметав дека е сосема доволно за да 

си го докажам својот талент и знаење. Работев напорно целиот тој месец, 

воопшто немајќи време за себе, излегував само за да стигнам до работа и 

немав време за никакво дружење. На крајот од месецот бев целосно 

исцрпена, едвај ги пронаоѓајќи ги последните сили за да завршам на 

време. Но среќа, и на тоа му дојде крајот. Ги предадов проектите и 

навистина бев задоволна од себе, а истото можев да го кажам и за мојот 

шеф, судејќи по изразот на неговото лице кога седна и убаво ги разгледа 

проектите. Единствениот коментар што ми го даде беше: “Браво Теодора, 

добро сработено, навистина си се потрудила!”. Бев среќна, конечно можев 

да одвојам време за себе, едноставно да се релаксирам. Не помина ниту 

недела дена откога ги предадов проектите, кога го добив меилот кој 

драстично го промени мојот живот. Тоа беше покана за работа во 

италијанска фирма, која бара постојана достапност до своите вработени, 

па затоа, доколку прифатам, би требало да се преселам во северна 

Италија. Ме облеа бран на неизмерна среќа. Па, Италија е земјата од 

моите соништа! Секако ќе прифатам! 

         Ете сум сега, август истата година, на железничката станица од 

мојот град, чекајќи го возот, кој ќе ме однесе во мојот нов живот. Животот 

за кој отсекогаш сонував...  

 

 

 

                                                                               Теодора Тануркова 
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Поглавје 25 

                                       Лекција од детството 

 

 

           После напорниот ден, седејќи во купето на возот за Битола, 

погледот низ прозорецот ми застана на групата другари, кои со насмевки 

на лицата и радост во движењата, споделуваа игра што само тие ја знаеја. 

Гледајќи ги, носталгично се присетив на далечната… 

           Во далечната 1997 година, јас, во маалото познат како палавиот 

Тони, бев многу горд на пријателите кои ги имав стекнато на своите 12 

години и на секојдневната дружба во паркот после училишните часови. 

Секогаш бев тој кој ја носеше топката за фудбал, но и тој кој ја носеше 

забавата и му истекнуваа најлудите идеи. Не сакам да звучам 

претенциозно, но излегувањата без мене им биле многу здодевни, за 

разлика од вообичаените. Иако не сакав да ја истакнувам оваа особина, 

навистина бев многу горделив.  

Едно летно попладне, после едно неделно мое отсуство од паркот, заради 

одморот во Грција со моите родители, решив конечно повторно да си ги 

видам  пријателите и можеби да изиграме една партија фудбал. Седеа на 

вообичаеното место и забележав како експресијата на нивните лица се 

смени кога ме видоа и ме облеа голема среќа. Решивме да играме криенка, 

а не фудбал и после десет минути почнав да приметувам дека нешто се 

сменило. Постојано споменуваа некои нови правила за кои првпат слушам 

и за некој Лука, кој бил најдобар и непоразен во играва. Кога и да имаше 

прилика неговото име беше кажано и се почувствував како тој да ми го 

заменил местото додека бев отсутен. Кога прашав, дознав дека е ново 

комшиче доселено од Охрид и дека наводно излегувањата со него биле 

најинтересни до сега. Ме облеа љубомора и пробував да најдам начин 

како да ги предомислам моите пријатели дека всушност нема позабавен 

од мене. Иако не се знаевме со Лука, јас знаев дека тој нема друга желба 

освен да ми ја украде титулата. Скоро една недела помина и јас не 

престанав да завидувам, а тие не престанаа да го изустуваат неговото име 

и сите негови прекрасни особини. Целата оваа бесмислица престана дента 

кога јас се запознав со Лука. Истиот тој ден ни беше најавено од остатокот 

од пријателите дека излегувањата со мене и Лука биле поинтересни од 

оние кога сме биле одвоени. Тогаш сфатив дека моите желби за негово 

оттргнување од ова маало беа залудни, бидејќи заедно претставуваме 

прекрасно дуо. Навистина беше харизматично дете кое имаше огромна 
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желба за дружба и забава. Тој ми стана најдобар пријател и почувствував 

огромен срам кога и да се присетев на моите неразумни мисли. 

            Дваесет и пет години подоцна, Лука е сѐ уште меѓу најблиските 

луѓе во мојот живот, а јас се наоѓам во ситуација кога треба на својот син 

да му ја одржам лекцијата за лошите влијанија што ги носат предрасудите 

и љубомората, со цел да не западне во бунило како што бев јас. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Антонио Трпевски 
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Поглавје 27 

                                       Животот во Њујорк 

 

            Беше понеделник наутро, се разбудив заедно со изгрејсонцето, 

уживав во прекрасниот ден додека го пиев утринското кафе. Секој ден го 

започнував со шетање низ природата заедно со моето куче. Уживав во 

тишината и пејзажите кои ги нудеше природата, тие ме смируваа и ме 

оттргнуваа од реалноста. Имаше нешто ослободувачко во тоа да си сам и 

никој да не знае кој си. Се вратив од прошетката набрзина се облеков и 

излегов од дома. Се уште не бев навикната на гужвите и брзиот живот во 

Њујорк. На секаде имаше силни светла, светкави реклами и огромни 

билборди на Тајмс Сквер. Улиците беа исполнети со безброј автомобили, 

познати лица и џез бендови во секој агол. Секогаш ме фасцинираше патот 

кој го поминував од мојот апартман до театарот. 

Уште од кога имав само осум години се воодушевував на бродвејските 

претстави и посакував да бидам дел од нив. Им се восхитував на глумците 

кои беа умешни не само во глумата туку и во пеењето и во танцот. Мислите 

ми летаа и бев во заблуда додека се упатував кон железничката станица 

со надеж дека ќе стигнам на време на првата пробата на мојата омилена 

бродвејска претстава, Мама Миа. 

           Перонот беше полн со луѓе, а јас нетрпеливо го чекав возот. Кога 

конечно пристигна, се сместив, ги ставив слушалките и ја пуштив 

плејлистата на песни од Мама Миа. Целиот пат имав силно чувство на 

возбуда и трепет.  

 

 

 

 

 

 

                                                                             Калина Чешмеџиска 
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Поглавје 28 

                                            Духот 

 

              Шетајки низ градот, брзајќи да стигнам на железничката 

станица, гледав колку се’ е хаотично, различни луѓе преминуваат улица 

без да погледнат околу и како без грижа за својата безбедност. Други пак, 

се загрижени повеќе да дојдат навреме во различни клубови и дискотеки 

не приметувајки колку се’ е толку безвредно и недостојно за човештвото. 

Баш тогаш се потсетив на руралните места низ Русија кои се толку 

поубави, без грижа за новиот пејач кој напишал нова песна која станала 

хит, без грижа дали утре ќе имам пари во џебот или ќе морам да се мачам 

со работа која што не ја сакам и да останам мизерен на триесет и пет 

години. Но, во тој момент се потсетив на моето минато и мојата работа, 

чекајќи на перонот со број 9.  

             Од мало дете мојата фамилија немала многу пари. Татко војник, 

мајка медицинска сестра во Советскиот Сојуз парите биле реткост. Дури 

и кога сме имале нешто повеќе самата депресивна слика на околината ги 

одземаше и најубавите мигови и заменуваше само болка и мрак во 

нивното место. Но дури и најубавите моменти, колку и да беа ретки имаа 

крај. Започна војна во Авганистан која зема многу жртви, една од нив: 

мојот татко. Го чувствував целиот свет како се руши околу мене, со ова 

дојде и ера на проблеми кои не можеа да бидат решени толку лесно. 

Започнав работа во фабрика на рани шеснаесет години. Еден ден додека 

си доаѓав дома ми пријде човек, кој на прв поглед изгледаше смешен, 

различни ѕвезди тетовирани на двете страни од неговиот врат. Тој ми 

постави прашање кое што ме заплаши: ,,Дали би сакал да ни помогнеш со 

одредени проблеми кои ги имаме со одредени луѓе низ целиот сојуз?" Ја 

поткренав веѓата, имав слушнато приказни за луѓе кои придонесувале 

само за себе и за своето братство, но не знаев дека би дошле на вакво 

место. Човекот гледајки ме дека не сум исплашен ми постави уште едно 

прашање. ,,Дали би сакал да бидеш моќен, успешен па дури и богат или 

сакаш да продолжиш да ја работиш оваа работа која не те плаќа доволно 

за да јадеш парче леб без да мислиш што ќе јадеш утре?"Јас млад и незрел 

одговорив. ,,Да сакам, што е работата?" ,,Ни треба човек кој ќе може да 

донесе мир и ред во места каде што има неред." Рече отстечно. ,,А како 

да го постигнам тоа?" Прашав јас. Одговорот ме стресе, со тоа што ќе 

донесеш страв во душата на секој криминалец. Ова ја започна мојата нова 

кариера, после целиот тренинг кој ми го направија јас станав моќен и 

несопирлив. Носев страв и смрт секаде каде што бев, и со тоа дојде мој 
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сопствен прекар, духот. И еве ме скоро три децении подоцна, со истата 

кариера, истиот прекар и истата способност за нанесување страв во 

душите на сите мои противници. Ова ме направи човек кој од дете бил 

претворен во нешто друго дури пак и митско. Донесов смрт и мир на многу 

места и никогаш не се запрашав, дали се' ова што го правам е морално 

добро? Ништо не знаев, само знаев дека долгочекуваниот воз пристигнува       

 

 

Михаил Шевченко 
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