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Најголема трагедија ќе биде ако 
дознаеме дека на Оној свет се живее

далеку поубаво отколку на Овој.
Ќе умреме од мака 

што не сме умреле порано!



Нормално е политичарите да имаат
поголеми плати од поповите.

Повеќе луѓе закопуваат!

Голи Оток е многу помал од Македонија.
Затоа и имаше толку послаби резултати од нас.

Му покажавме на светот 
дека сме стабилна земја.

Не се помрднавме од место!

Во светот,
зад секој успешен маж стои жена.

Само кај нас – стои партија!
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Ние Македонците секогаш
ќе бидеме голем народ.

Па и во шише кога ќе не стават!

Во партијата повеќе немаме душевно болни.
Откако ги ставивме на функција – се излечија!

Во собранието има и машки и женски тоалет.
Ама на пратениците

поблиска им е говорницата.

Порано на чело на орото 
беше најдобриот играорец. 

Денес, орото го води
оној што ќе го одреди – партијата!
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На народот му се отворија очите,
благодарение на оние

на кои што им е зинат газот!

Јас би умрел за татковината,
ама ако може на македонски начин!

На рати.

Татко ми ми ја остави Југославија;
Јас на моите деци им ја оставам Македонија.

Го молам Господ моите деца на нивните
да им го остават барем – Скопје!

Нашите криминалци имаат тежок живот.
Покрај тоа што нон-стоп крадат,

мораат и интервјуа да даваат!
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Конечно постигнавме единство.
Сите сме за жалење!

Контејнерите треба да се прават
според образованието на луѓето.

Не може академик и човек со осмолетка
да пребаруваат во исти контејнер!

За време на изборите кандидатите
ќе го гледаат народот од билбордите.
А потоа, очи не ќе сакаат да му видат!

Страв ме фаќа за иднината на децата.
Одлични ученици се.
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Огледалото е најголемиот македонски јунак!
Без страв го покажува виновникот.

Сигурен сум дека Сизиф не е Македонец!
Кај нас секогаш за таква работа

се ангажираат странски експерти.

Нашите гробишта работат како фабрики,
затоа што фабриките ни станаа гробишта!

Не одам во црква,
ама затоа одам во партијата!

Денес, таму е Господ!
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Политиката би требало да ја водат
жени што знаат да месат!

Само така народот нема да се плаши
дека ќе остане без леб!

Откако дипломите станаа мерка за памет,
памет имаме само на хартија!

Некои луѓе се како гулабите: 
кога ги храниш,

ти се врткаат околу нозете и гукаат.
А кога ќе се најадат, ти серат на главата!

Во Македонија немој ни да пееш ни да играш.
Веднаш ќе бидеш сомнителен!
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Власта планира да ја искорени
неписменоста во земјата!

Ќе започне од државната администрација!

Господ ги чува половината Македонци.
За другата половина нема потреба,

имаат странски пасоши!

Нашите политичари
имаат поминато и сито и решето.

А би требало да поминат – и решетки!

Денес факултети има во секое село.
Затоа во градовите имаме
еден куп сељаци со тапија!
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Нас само паметни луѓе можат да нè водат!
Затоа со децении не одиме никаде!

За да стигнат до функции со кои
можат да го менуваат Уставот, некои господа

мораа да сменат и по неколку книшки!

Треба да направиме ДНК на нивните пари.
Само така можеме да докажеме

дека нивните пари се – наши!

Нашата демократија е како курва.
Можат да ја имаат само оние

што можат да ја платат!
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Културно е да се јаде со затворена уста.
А препорачливо е со затворена уста

и да се каже сопственото мислењето!

Исус никогаш не беше на власт!
Затоа и го распнаа.

Ако будалите не знаат да крадат,
тогаш нашиве кратци не се будали!

Крадењето на Македонија
не е регулирано со закон.

Тоа се уште се прави од хоби!
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Има луѓе на кои партијата им е сè,
затоа што без партија не вредат ни пет пари!

Целиот живот сум чист како солза.
Затоа сега ми се плаче!

Најпаметни се прават оние што имаат пари.
Затоа останавме и без памет и без пари!

На Македонија и треба економски патриот.
Да биде во владата, ама да не краде!
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Капетанот секогаш покрај себе има стаорци.
Инаку од каде ќе знае

дека бродот почнал да му тоне!

Лесно е да се запали народот
кога најпрвин добро го осушија!

Некои наши политичари се европска марка.
DUREX– политичари!

Македонецот е феномен.
Памет продава на кило, иако го има на грами.
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Ние, што останавме во земјата,
за казна, ќе мораме да гласаме!

Тоа е случај кога жртвата 
сама си го одбира џелатот.

Вo земја која е на работ на бездната,
оние што се без партиска книшка,
се чекор понапред од останатите!

Народот се плаши уста да отвори.
Народе мој, не се јаде со затворена уста!

Жена ми е политичка нимфоманка!
Ниту една влада не може да ја задоволи.
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Народот дојде до бездната.
За да оди понатаму

некои од власта ќе мора – да летаат!

Во Уставот не постои категорија
на нормални и ненормални луѓе.

Затоа, можете да гласате за било кој кандидат.

Еден ден Европа ќе не моли да влеземе во неа.
Ама, тогаш нас нема да не има.

Ќе ми судат за издавање воена тајна.
Изјавив дека нашиот министер

е глуп како тенк!
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Итер Пејо од луѓето правеше мајмуни!
Денес државата има поорганизирани

форми за мајтапење со народот.

Сенаторот на Калигула јадеше сено.
Нашиве сенатори нас нè изедоа!

И нулите од човек станаа национална големина
криејќи се позади првиот!

Едвам чекам да станеме малцинство.
Тогаш Европа на дланка ќе не држи!
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И вошките се пребирливи!
Не го полазуваат секого.

Ќе дојде време кога народот ќе мисли како еден.
А тој еден, само на јадење ќе мисли!

Оној што е попаметен од првиот,
брзо ќе биде последен!

Направија мала грешка која сега скапо не чини!
Наместо да го стават прстот на челото, 

го ставија во носот!
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На нашиот човек сеедно му е
дали е мала или голема нужда.

Тој и за мала и за голема – симнува гаќи!

Порано Македонецот пред секој оброк
три пати на ден читаше молитва.

И сега пред оброк чита, ама само еднаш на ден!

Нашите мртовци се вредни луѓе.
Без проблем не закопаа.

Сите докажуваат, 
кој пред кого стигнал на Балканот!

Ама не кажуваат 
– кој до каде стигнал со паметот!
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Нашите луѓе не се информирани
дека живеат во најбогатата земја на светот!

Па се уште јадат корки!

Во нашата земја има и паметни луѓе!
Ама ни на крај памет не им паѓа
да се занимаваат со политика!

Нашиот компас може да биде и без игла.
Ние и онака никаде не одиме!

Има стотина врсти на лебови.
Ама на нашиот човек секогаш

му недостасува баш оној што е за јадење!
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Лесно е да си Македонец.
Треба само да се правиш дека ништо не гледаш!

Иднината бега од земјата,
затоа што сегашниве ни го враќаат минатото!

Децата се наполнија со секакви дипломи.
Затоа немаат место за памет!

Не е лошо да имамe влада во сенка.
Лошо е да се има влада

која е составена од – сенка од луѓе!
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Директорите мораат да имаат 
поголема задница.

Полтроните да се чувствуваат комотно!

Оној за кого гласавме 
е многу едноставен човек.

Затоа луѓето не можат да сфатат
зошто е толку прост?!

Бадијала изградивме нов театар.
Нашата драма се игра на отворена сцена.

Диети држат само богатите!
Сиромасите ни на нозе не можат да се држат!
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Политичарот треба да е чесен човек.
Ама ако е чесен,

не може да биде политичар!

Многу луѓе мислат дека го промашија животот.
Само поради тоа што го промашија

местото на живеење!

Додека ќоравата кокошка просо сонува,
ќоравиве петли – се изнаколваа!

Оние што го знаеја Тито, пееја:
Другар Тито ние ти се колнеме!

Оние што не го знаат, колнат сè по ред.
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Нашите криминалци 
имаат високо образование.

Инаку, не би ги ставиле
на кандидатските листи.

Денот редовно ми започнува со весник!
Тоалетната хартија ми е скапа.

Народот знае дека рибата смрди од главата.
Ама, што може да направи 

кога е на опашката?!

Народот мора да гледа со ушите!
Очите одамна му ги замачкаа!
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Две добра не одат заедно,
ама две лоши работи - одат!

Затоа без проблем: и лажат и крадат.

Нема шанса да имаме влада во сенка,
поради немање сенка!

Нас одамна Сонце не нè грее.

Бројот на жители опасно се менува.
Имаме повеќе непријатели

отколку сперматозоиди.

Порано во читанката беше
сликата од претседателот Тито!
Сега немаме таков претседател,

па децата книга не фаќаат в’ раце!
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Народот беше сигурен дека пратениците
се многу способни луѓе.

Преносите од собранието го разуверија!

Би требало и на Шар планина
да отвориме гранични премини!

Зошто терористите и шверцерите 
да вртат одоколу?!

Не е проблем што му работат 
на народот позади грбот.

Проблем е што му работат 
– една педа подолу од грбот!

На раководни места во државава
треба да се поставуваат песимисти.

Што ќе ни предвидат, тоа и ќе се оствари.

27



Во партијата повеќе немаме душевно болни.
Откако ги ставивме на функција – се излечија!

Во Антологијата на глупости
нема место за моите мисли.
Ја наполнија политичарите!

Европа пресуди:
Македонците и Албанците 

мора да живеат заедно.
Жалбата не го одложува 

извршувањето на пресудата.

Власта е слатка само ако е народот пекмезест!
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Нашите луѓе имаат голема душа.
Толку голема што почнаа да си ја продаваат.

Немојте да му замерите на наш политичар
ако наместо главата си го чеша задникот.

Човекот не знае каде му е главата а каде газот.

Мирот нема цена.
Затоа цената му се одредува

на лидерски средби!

Нема потреба да се бараат докази
за постоење на летечки чинии.

Зарем политичариве 
пешки ни дојдоа од Марс?!
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Македонија мора да ја чуваме како очи в’ глава.
Иако некои не тераат да си ги извадиме очите.

Голема трагедија ќе биде ако
експлодира бомба во некое министерство.

Ќе настрадаат недолжни чистачки!

Ќе имаме европски закоп.
Гробот ни го копаат странци!

За разлика од нашиот премиер,
Али Баба е задоволен од својот тим?!

Никогаш нема направено реконструкција!
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Во декадниот систем 
нулата е секогаш на крајот.

Во политичкиот систем – напред!

За Македонецот датумот
за прием во ЕУ е на второ место.

На прво место му е датумот 
за прием на платата!

Граѓанинот секогаш треба да е на прво место.
А тоа што се Тие на прво место,
е голема грешка на природата.

Децата ќе ги запишам на Факултет за гробари.
Тоа е професија на иднината.
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Наскоро владата ќе ги примени 
реформите врз народот.

Оние под 18 години ќе мора да причекаат.

Дури откако бурата ни го однесе покривот,
некои советници на претседателот

ни предвидоа од каде ќе дува ветрот.

Капетанот на бродот е сомнителен.
Секогаш носи појас за спасување.

Македонија е подготвена за Африка.
А имаме и сопствено

производство на хиени!
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Насекаде во светот давениците потонуваат.
Само кај нас се на врвот!

Државата ни е поболна од политичарите.
Таа нема имунитет!

Вечно ќе владее она партија 
која ќе вети и оствари:

Инкасатор да влезе в’ куќа,
дури откако ќе влезе платата или пензијата!

Во народните кујни
нема потреба од миење чинии!

Сиромасите се вредни луѓе - сè излижуваат!
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Оваква каква што е, Македонија може да стане
втора татковина на Црногорците.

Тука повеќе нема работа!

Сите ги бројат будалите,
само ние ги мериме!

Затоа што ги имаме - на кило.

Нема проблем ако државава 
ни се подели на два дела!

Имаме будали и за повеќе од две држави!

Дволичните печалат двојно.
Oсобено кога си го продаваат образот!
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Имаме голема сексуална неравнотежа.
Има повеќе од оние што сакаат да се горе,

отколку од оние што се долу!

Владата мора под итно
да направи воздушни гранични премини!
Младите сè повеќе летаат од Македонија.

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

Оние што не знаеја ни да бројат,
денес имаат многу голем проблем.

Не можат ни парите да си ги избројат.
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Иако се трудат да го направат смешен,
народот не се дава така лесно!

Постојано е намуртен!

Во времето на Калигула
во политиката влегоа и коњи.

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

Не знам за претседателот и премиерот,
ама мене Грците до земја ми се поклонуваат!

Особено ако им дадам поголем бакшиш.

Сè додека народот молчи како риба,
оние од горе ќе јадат кавијар!
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Заради мешовитиот состав на нашата армија,
македонско-албански, еден државен удар

не доаѓа во предвид. Или два - или ниеден!

Црквата и политиката мора да се заедно.
Инаку кој ќе не опее 

кога ќе не закопаат другите?!

Со партиски книшки и импотентните
станаа препотентни!

Ѓаволот побара да се направи ДНК
на некои наши политичари.
Тврди дека се негови деца!
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Нашата земја нема потреба од рекламирање.
Убаво се продава и без тоа!

Кога се игра во пеколот,
ѓаволите секогаш победуваат!

Затоа што таму играат на свој терен.

Кога жената ќе ни го сврти грбот,
знаеме какви мажи сме!

Кога светот ќе ни го сврти грбот,
треба да знаеме ... каква држава сме!

Многумина се уверија 
дека оделото не го прави човека!

Особено оние кои цел живот носат 
– работнички одела!
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Во Балканските војни
Македонија беше тотален победник.

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

Непознавањето на анатомијата
ни го отежна влезот во Европа!
Наместо да им влеземе в' срце,

ние им се пикнавме во белите бубрези!

Нашата политика толку не подели,
што наскоро може да се очекува

и фудбал да играме со две топки!

Некои наши функционери редовно
се пријавуваат за учество во квизови.

Ама за таму треба знаење, а не книшка.
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Во демократските земји 
претседателот и премиерот
се примероци од народот.

Само за разлика од народот, 
тие се живи примероци!

Кога народот нема што да јаде,
целата држава е за во контејнер.

Донесена е одлука 
да се изгради Собрание и во Рајот.

Во Пеколот веќе имаме едно.

Што ќе им се ниви на селаните?!
Субвенциите даваат поголеми приноси!
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Комшијата нема коза.
Па морав да се задоволам со тоа

да му цркне машината за перење алишта!

Фејсбукот е идеално место некои пратеници
слободно да кажат што мислат!

Во собранието, други им мислат што да кажат!

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

не е некое решение!

Секој македонски патриот 
мора да има по две срца!
За секој пасош по едно!

41



Во странските институти наместо глувчиња
се користат наши гастарбајтери.

Поевтино им се фаќа.

Кај нас најубаво живеат лесните типови.
Оние што немаат ниту три грама мозок!

За да не може народот од челото
да им прочита какви ѓубриња се,

некои функционери пуштија шишки!

Бикот Кој Седи не е Македонец.
Да беше Македонец, ќе станеше

и ќе отидеше на некоја повисока функција!
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Камилата по потекло е од Македонија.
Инаку, од каде толку грбава!

Берберскиот занает е во изумирање.
Изгледа некој друг ни го шиша народот?!

За да ги задржиме младите во Македонија
треба да им се понуди нешто.

Ама ние немаме човек 
кој има газ за таква работа.

Сега кога сме на опашот на Европа
влезот во ЕУ ни е поблиску!

Под опашот е!
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За разлика од останатите народни добра
гробиштата нема да се продаваат на странците.

Тие ќе си останат за народот!

Македонија е богата држава.
Во овој момент од неа јадат две држави.

Бројот на патриоти во земјава
е поголем од бројот на граѓани.

Изгледа дека некои наши граѓани
се патриоти и на други земји?!

На некои наши политичари
земјината тежа воопшто не им пречи.

Тие без проблем летаат во облаци!
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Од сите соседни земји само ние немаме море.
Ама затоа имаме најмногу давеници.

Македонец не може 
да се удави во Македонија!

Нашите раководители одамна
од Македонија направија пустина.

Луѓето навистина претераа со барањата!
Не е премиерот Чак Норис,

па на народот да им обезбеди 
три оброци на ден!?

Изборите го враќаат помнењето.
Тогаш на сите им текнува

дека имаме и народ!
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Со новите закони за храна,
месото и купувачите се одвоени!

Месото виси во месарниците,
а купувачите висат пред излозите!

Нашата младина е како Сонце.
Се раѓа на Исток а оди на Запад.

Нашите грешки имаат двојни цени.
Народот скапо ги плаќа, а оние што ги прават,

пет пари не даваат за нив!

Нашата политика е чудна курва.
Го тера народот да ја работи нејзината работа!
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За да ве ценат на работа 
мора да бидете поглуп од шефот.

Паметните никој не ги цени.

Нашиот народ поубаво живееше
кога го набиваа на колец!

Во тоа време немаше ни политика, а ни партии!

Нашите папагали не грицкаат семки.
Семките ги оставија за народот.

Нашиот човек на иднината 
сè уште не е роден.

Чекаме татко!
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Ние Македонците сме 
гарант на мирот на Балканот.

Гарантираме дека ќе бидеме мирни,
па било што да ни прават!

И најголемите атеисти во владата
сметаат дека на народот

само Господ може да му помогне!

Кај нас повеќе чад се крева
од кебапчилниците отколку од фабриките.

Нека види светот дека водиме грижа
за нашиот работен човек!

Од државата направивме аквариум!
Сите молчат како риби во вода!
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Динарот е стабилен во однос на еврото.
Што не може да се рече

за Македонците во однос на Европјаните!

Нострадамус предвиде дека победник
на изборите ќе биде народот.

Ама не предвиде дека во Македонија
ќе има и народности!

Единствена точна работа
кај државната статистика е таа,

дека на секој Македонец, во просек,
му паѓа – по една глава.

Кај нас човек може да зборува што му душа сака.
Само мора да внимава

да не има некој Македонец во близина!
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Купете си куче ако сакате 
да имате вистински пријател.

Тоа ќе ви биде единствениот пријател
кој никогаш нема да ве лае по комшии!

Ако наместо во Европа одевме кон Африка,
сега ќе јадевме бананани наместо компири!

На народот не му е криво 
што е политиката курва.

Криво му е што нему не му дава.

Убаво би било Македонецот 
да има повеќе кози.

За секој комшија по една.
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Македонија е голема држава.
Затоа нема место за да не сместат во Европа.

Можно е на геј парадата да се појават
и некои наши државни функционери.

Само за да покажат 
дека и тие имаат газ за нешто!

Младите се жалат 
дека државата ни е изгубена!
Затоа ја бараат по цел свет!

Во праисторијата Македонецот беше
едноклеточно суштество.
Сега е повеќепартиско!
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Иако на оној свет се оди со затворени очи,
до сега никој го нема промашено патот!

Во Македонија нема случаи
на тргување со човечки органи.

Тука се продава цел човек.

Ние Македонците секогаш изгледаме пониски.
Затоа што пред секого клечиме!

И циркузант за да бидеш 
мора да имаш некаква диплома!

Зарем не гледате дека сите политичари
имаат каква-таква диплома?!
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Бадијала му е на шарпланинецот
што е наша најквалитетна сорта,
кога пудлиците најубаво живеат!

Никој не смее 
нашиот народ да го нарекува овца.

Овцата не трча по оној што и ветува трева!

Од сите игри на среќа, Македонецот
најмногу губи на – изборите!

Во нашата земја повеќе луѓе умираат
отколку што се раѓаат.

Тоа е доказ дека старите се трудат
повеќе отколку младите.
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Овие со партиски книшки 
се поинтелигентни од оние со дипломи!

Оние со дипломи 
не знаат ниту плакати да лепат.

Кај нас живите им завидуваат на умрените!
Мртовецот на оној свет секогаш оди
измиен, избричен, дотеран, најаден...

Во Македонија било што да сееш 
нешто ќе никне!

Само политичариве никнуваат
и таму каде што никој не ги сее!

На нашиот човек не му требаат менаџери.
Сам се продава!
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Лесно се препознава македонски политичар
кога е на преговори во Брисел!

Зјапа по излозите!

Нема голема разлика
помеѓу ластовичка и Македонец!

Eдинствено Македонецот кога лета
кон потоплите краишта, лета со куфери!

Ни на психијатар не можам да одам како човек!
Малку-малку, па преку ред ми влегува 

некој државен функционер!

Нашата пустина е планска творба!
Тука ни фатаморганата не е дозволена!
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Политиката е курва и затоа не е за педери.
И курвите сакаат мажи!

Нашата мафија делува како мува без глава.
Затоа што главата ѝ е на државна функција!

Не е мала работа да се биде во лајна до гуша.
За да се стигне до тоа ниво,

народот треба да избере големи газови!

Од сите европски земји,
во Македонија се направени

најмал број на операции на очи!
Тука очите самите си ги вадиме!
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Титаник и Македонија се две различни работи!
Титаник потона во океан,
а Македонија во пустина!

Големите Македонци 
никогаш не се со народот!

Или се под земја или летаат во облаци!

Можеби и има чесни државни функционери!
Ама, кој ќе бара игла во пласт сено?!

Најекономичен гроб 
ќе ви ископаат најблиските!

Тие најдобро ви ја знаат големината!
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Нашиот човек би застанал на две нозе,
ама постабилен е кога е – на четири!

Пред Собранието
нема појава на масовни штрајкови со глад.
Гладувањето е равномерно распоредено

по целата држава!

Пациентот мораше да го пуштат
од душевната болница.

Имаше важен партиски состанок!

Македонија има шанси 
да добие статус на резерват!
Благодарение на политиката,

сè повеќе личиме на Индијанци!
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За да бидете дотерани по последна мода,
треба некого да дотерате до просјачки стап!

Односите меѓу луѓето се толку заладени,
така што Македонија е

идеална средина за живот на – Ескимите!

Слична е процедурата за да станеш
педер или директор!

Мора да имаш некого позади себе!

Македонецот потешко доаѓа до леб
отколку до претседател.

Затоа претседател избира,
а леб јаде онаков каков што ќе најде!
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Ако е молчењето злато, тогаш Македонецот
не мора да трча по кредити!

Еден е Господ.
А и два да се,

тешко дека ќе можат да ни помогнат!

Не знам дали ќе падне владата, aма,
знам дека народот едвам се држи на нозе!

Разликата меѓу големиот и малиот Македонец
ќе ја забележите и во некоја самопослуга!

На големиот Македонец
и куцањето на сметката му трае подолго!
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Европа бара од нас нешто ненормално.
Бара да бидеме нормални!

И да раздаваме за душа на државата,
пак најмногу ќе разграбаат 

оние што ја закопаа!

Правдата е спора како келнер!
Ама, ако и дадете бакшиш, ќе забрза!

Јас сум во тие години кога ни
претседателот ни премиерот не ме нервираат!

Слабо гледам, а уште послабо слушам!
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Ние Македонците сме многу штедлив народ.
Дури и сами себе си го копаме гробот.

Бројот на лингури во земјава е
поголем од бројот на директори.

Затоа околу секој директор
мора да има по неколку лингури!

На наведнатите луѓе
задницата им е предводник.

Сиромасите стануваат сè порелигиозни!
Кога ќе видат полн контејнер,

како Господ да го виделе!
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Поради работење во отежнати услови,
Господ има бенефициран стаж!

Не е лесно да се работи со Македонецот!

Тешко е да се најде Македонија
на картата на светот.

Можеби затоа што сме изгубени!

Давеникот исплива на површина!
Благодарение на кредитот.

Не знам кому да верувам повеќе,
на попот или на политичарот?!

Исти ѓаволи се!
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Сепак имаме поголем наталитет
отколку морталитет.

Се раѓаат стотина деца,
а умира само еден народ!

Македонија ја сакам баш ваква каква што е.
Барем додека се лечам на психијатрија!

На нашите политичари во странство,
прислушкувањето воопшто не им пречи.

Kога се на преговори и онака уста не отвораат.

Некои политичари сè повеќе гледаат
во минатото отколку во иднината.

Изгледа подобро гледаат
со газот отколку со очите!?
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Нас Македонците треба 
да не испитува некој зоолог.

Мирни сме како бубачки.

Откако Циганите станаа Роми,
недостатокот од Цигани се пополнува

од политичките гарнитури.

Благодарение на колор телевизорите
народот ги препознава

оние што се мачкани со сите бои.

Главно прашање во светот е:
Вотка или Виски?!

Само ние сè уште се тегавиме со 
ж’та или салеп!
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Сиромасите не знаат многу граматика.
Ама знаат дека храната за нив 

е мислена именка!

Немојте да се туркате 
во Заводот за вработување.

Лактањето во партиите 
дава подобри резултати.

Јадењето го изеде народот!
Пола плата му оди за јадење,

а другата половина му ја јадат сметките!

Македонија е земјоделска земја.
Затоа Европа не работи како бавча.
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Ако сакаме да воведеме ред,
тогаш на функции да ставаме само деца!

Тие нема да прават толку детски глупости.

Политичарите не смеат да заборават:
Од ситната боранија зависи

каква манџа ќе јадат четири години.

Големиот Македонец настанал
од некое друго животно, а не од мајмун.

Не постои толку голем мајмун.

Под итно мора да се престане
со узурпирање на зелените површини.

Каде ќе пасе народов?!
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Иако немаме училишта за крадење,
некои станаа доктори за крадење!

Kога е на закоп, 
Македонецот е сосема друг човек!

Не престанува да го фали мртовецот!

Убаво би било водачот да има цицки.
Така цицањето ќе се подигне

на малку повисоко ниво од сегашново!

Граѓаните сè повеќе се делат 
на национална основа!

Едните не јадат свинско,
а другите - ни свинско ни телешко!
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И јас би сакал да бидам голем Македонец.
Ама платава ме заебава!

Богатиот Македонец 
не можете да го кремирате.
Тој кога ќе види дека гори,

бега од Македонија!

Што ќе ни е Голема Македонија.
Па ние и оваа едвам ја одржуваме?!

Колку убаво беше времето кога имаше џелати!
Тогаш луѓето барем знаеја
кој ќе им ја скине главата.
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Умри магаре до зелена трева, 
важи само за народот.
Останатите магариња

се хранат со месо и морски плодови!

Некои од опозицијат спијат како бебиња.
Тоа е затоа што одвреме-навреме 

цицаат од власта.

Да е Пегаз жив, 
би бил некој државен функционер.

Само наместо со крила, би летал со авиони!

Нашата сиромаштија е многу дружељубива.
Почна да влегува во секоја куќа!
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Ако Германците повторно не окупираат,
не треба да изигруваме партизани!

Само окупирани 
можеме да бидеме дел од Европа!

Македонецот е добар глумец.
Иако му кркорат цревата,

не можете да забележите дека е гладен!

Не е точно дека немаме држава.
Инаку од каде ни е толкав куп

државни функционери!?

Човек се учи сè додека е жив.
Затоа оние што знаат премногу 

– ги закопуваат!
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Во политиката влегоа како телиња.
А таму постигнаа максимум во својата врста.

Ако работите ни се свртат за 180 степени,
тогаш, благодарение на заостанатите,

ќе бидеме на чело на Европа!

Висок државен функционер
никогаш нема влезено во лудница.
Што бара меѓу попаметни од себе?!

А има и Македонци кои пеат додека работат!
Ама тие Македонци не работат во Македонија.
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Со кредитите го држат Македонецот на нозе.
Ратите ќе го легнат на грб!

Македонија е земја во која
секој може да прави што сака.

Затоа ништо не можеме да направиме.

Бидејќи музиката нема граници,
младите со песна си одат од Македонија!

Без желудник,
Македонецот би бил голем човек!

Него гладот го расипува.
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Оние што си купија дипломи,
заборавија да си купат и памет.
Па сега ни раководат без памет.

За да се понесе товарот во оваа земја,
само уште магарињата го подметнуваат грбот.

Кога би имала повеќе џуџиња
и Снежана би можела да биде премиер!

Последниот македонски човекојадец
умре од глад!

Не можеше да најде човек.
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Народот е стока со променлива вредност.
Најголема вредност има пред изборите!

Добро е што некој измислил избори,
па народот може да си избере свој човек.

Не е фер само Господ да му ја вади душата!

За тоа што некои не гледаат подалеку од носот,
не се виновни очите туку мозокот!

Убаво би било да имаме два претседатели!
Ако ни е страв да го пцуеме првиот,

тогаш пуздер ќе го правиме вториот!
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Народот има проблем
да ги смени оние што немаат капацитет!

Нема капацитет.

Народот нема проблем со телињата!
Проблемите се појавуваат

кога телињата ќе станат волови!

Младите сè повеќе земаат партиски книшки,
а книгите ги фрлаат на буниште.

Знаат дека само така можат да станат
петли во нашиов кокошарник!

Нашиот човек има внатрешни сили
за да му даде отпор на непријателот!

Па било тоа да се и хемороиди!
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Партиската книшка е еден од
најважните услови за секс.

Ако немате книшка, никој не ве е..!

Во ноќните часови повторно се враќа
братството и единството во нашата земја!

Луѓе од сите народи и народности
сложно копаат – по контејнерите!

Порано најголеми цицачи 
беа африканските слонови.

Сега се нашиве.

Колку е здрава една држава најмногу
зависи од тоа кој орган од Водачот

најмногу го боли за државата!
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На претстојните избори народот
сака да види нови лица.

Затоа некои болни за власт
си закажаа термини за пластична операција!

Изгледа дека праисторискиот човек 
бил Македонец!

И тој имаше проблеми со храната!

До вчера бевме Швајцарија,
денес Горна Македонија. А утре?

Aко не се освестиме, најверојатно Атлантида!

Иднината на младите зависи
од брзата трансформација!

Од академски граѓани во лигуши!
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Нашиот човек уште од вечер
размислува што ќе руча утре?!

Ние Македонците секогаш
размислуваме на долги патеки!

Ситните арамии секоја кражба
ја планираат до најситен детал!
Оние што крадат од државата

не се толку ситничари!

Онаму каде воловите се прејадени
овците се секогаш прегладнети!

Би сакал Македонија 
наместо мајка да ни е татко.

Па да ги видам тогаш од каде ќе цицаат?!
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Немаме потреба од крила.
Ние си летаме со паметот.

Гладувањето даде резултати!
Станавме рекордери по брзина

на завршување на физиолошките потреби.

Нашите волци не ги колат овците.
Ги молзат!

Наталитетот ни опадна откако
почнавме да се грееме на парно и термо-печки!

Штрковите не можат да најдат
оџак за да свијат гнездо.
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Контејнерите не може
да се споредуваат со пиљара!
Контејнерите работат 24 часа.

Да не ни е Источна Македонија,
лесно ќе најдеа име за Македонија!

Европа мисли дека криминалот
кај нас е обичен морков!

Бараат да го искорениме!

Можеби со гол газ не се фаќа риба,
ама барем со таков газ имате поголеми шанси

да бидете во друштво на сомови!
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Нормално е да не сметаат за ситна државичка.
Македонија низ историјата
поминала и сито и решето!

Оние што крадеа со памет, денес живеат убаво.
И со тоа докажаа дека паметот и убавината

сепак можат да одат заедно!

Страв ми е од зајакот што лежи во грмушката.
Со партиска книшка,

и зајците станаа мечки!

Нашите џелати наместо качулки на главите,
носат вратоврски.
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Наскоро Македонија ќе нема потреба
од фекална канализација.

Има сé повеќе гомнојадци!

Проститутките работат индивидуално!
Политичарите групно

ги задоволуваат муштериите!

Меморијата сè уште добро ме служи.
Во социјализмот,

помеѓу појадокот и вечерата имаше и ручок!

Ни недостасува турското ропство!
Тогаш барем знаевме кој нé угнетува!
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Ќе избираме нов претседател.
Иако и овој не е многу користен - чичка нов е!

Самоубијците конечно најдоа решение
за својот проблем.

Извадија биометриски пасош!

Не е проблем што има марихуана по нивите.
Проблем е што имаме

дрогирани во политиката!

Во Македонија нема канибали!
Тоа што некои луѓе си ги јадат мадињата,

не е доволен услов човек
да се прогласи за канибал!
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Мојот дел од подигнатите кредити
ќе морам сам да го враќам!

Немам ни внуци ни правнуци.

Стариот леб никако не можам
да го уфрлам во контејнерот!

Гладните уште во лет го фаќаат!

Народот е приморан да гради цркви.
Кога не успеа да изгради политичари!

Со години сме граѓанин од втор ред.
Единствено кога требаше 

да ја браниме татковината,
не унапредија за еден ред понапред!
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Ако Македонец 
ја имаше напишано бајката

за Снежана и седумте џуџиња,
гарант ќе имаше 

меѓунационален конфликт!
Ќе се расправавме 

и за процентуалната застапеност
на националностите кај џуџињата!
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Проститутката најпрвин ќе одработи,
па потоа ќе наплати.

Политичариве и неодработеното
дебело го наплатуваат!

Гуските што го спасија Рим, 
се понудија и кај нас!

Ама не поминаа на тендерот
за спас на Македонија!

Кога би имало повеќе жени во политиката,
народот не би пцуел само од мака, 

туку и од мерак!

Македонецот без проблем ќе стане
да си ја брани татковината, само најпрвин

да ги излупи пиперките за ајварот!
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Младите кои преминуваат 
од партија во партија

имаат развиени плувачки жлезди!
Си плукаат на дипломите!

Патриоти имаме како вошки!
Од нив се драпаме и онаму 

каде што не нè чеша!

Ги рехабилитиравме сите жртви
на претходниот режим.

Сега подготвуваме нови жртви 
– за идниот режим!

Власта и народот се заљубија на прв поглед.
А сега не сакаат ни очи да си видат!
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Како во канализациите така и во политиката:
Системот не функционира

кога ќе наиде некое поголемо лајно!

Врв на демократијата е кога народот
сам си ја става јамката околу вратот!

Нашиот човек ова
редовно си го прави на изборите!

Македонија се наполни
со доценти, магистри, доктори...

За обичниот човек повеќе нема место.

Нашиот гласач е пола риба - пола жена!
Сака и да плива во сите води,
и да биде секогаш задоволен!
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Поради немање член во Уставот,
коњ не може да биде именуван за сенатор.

Ама за на други функции - нема правни пречки!

Како тоа да не можете да разликувате
жив човек од мртовец!?

Нашите мртовци сè уште се политички активни!

Повеќе нема места во душевните болници.
Ама, ако имате уредно заверена книшка,

ќе се најде некое место во министерството!

Нашата држава е мала и слатка!
Затоа и нејзиното продавање оди како алва!
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Решив од утре да имам два оброка на ден.
Проблем ми е

каде да го најдам вториот оброк?!

Некои професии во Македонија
имаат проевропски плати!

На пример: гробарите на Македонија!

Народот знае дека попаметните попуштаат.
Ама не знае кои се овие што победуваат!?

Само тендерашите околу министерот
знаат дали министерот јаде луто!

Tие му го лижат газот.
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Не е точно дека народот молчи!
Зарем не слушате како стенка?!

Обичниот човек, да простите,
се срами да прдне.

На другиве не им е срам ни што се усраа!

Никој нема право да плука, пцуе
и да ги навредува нашите луѓе.

Не се тоа државни функционери!

Државниот и приватниот сектор 
успешно се поврзани!

Докторите државно ќе ве оперираат,
а приватно ќе ве закрпат!
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Човек што тоне, би се фатил и за нешто
за кое друг пат никогаш не би се фатил!

Владата не знае што да прави
со толку издржлив народ!

Ни со реформите не успеа да го сотре!

Народот не може да одреди
кој е тој што го направи жртва?!

Мајсторите се час лево, а час десно!

Според Уставот министер може да биде
човек и од леви и од десни партии.
Ама, нас секогаш ни паѓаат – леви!
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Оние што во транзицијата отворија четири очи,
од народот направија слепци.

Благодарение на квалитетот
на нашите мустри нè знае цел свет.

Само што поради нив, не нè примаат во ЕУ!

Со приватизацијата ни дојде и демократијата.
Уште еден доказ дека несреќата

никогаш не доаѓа сама!

Имаат јаснa намерa 
за иднината на земјата.

Распишаа тендер за урна!
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Кога жена ќе влезе во политиката,
мора да смета и на лезбејски однос.

Политиката е курва!

Следниот министер  ќе биде
подобар од сегашниов,

само ако направи помала штета!

Лебот од вчера ќе го јадеме утре!
Во земја која е на диета,

не може секој ден да се јаде!

Душата ја дадов за нашата земја!
Затоа сега ме носат на сеанси кај психијатар!
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Незнаењето е наш најголем проблем.
Не само што не знаеме што сакаме,

туку и не знаеме колку можеме!

Научно е докажано дека
најадените умираат побргу отколку гладните!

Ете, зошто сиромасите
се помногубројни од богатите!

Во политиката важен е талентот, а не мозокот!
Мозок има секоја будала, ама талент

за ветување и лажење е дар од Господа!

Групниот секс сè уште не е забранет со Закон.
Пример е односот помеѓу власта и народот!
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Дрогата и алкохолот се на второто место
по штетно влијание кај младите.

На прво место е нашава политика.

Македонецот најдолго размислува
кога ќе го прашаат: каде живее?

Затоа што не е сигурен дали воопшто живее!?

Дрвата се сечат безмилосно.
На балваните сеуште никој ништо не им може!

Секогаш кога ќе видам коњи како влечат кочија,
помислувам на Македонија!

Само оваа нашава, не мрда од место.
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Ја интернационализиравме нашата состојба!
Сега делуваме како изгубени Германци!

Ние немаме хиподром.
Затоа одиме на избори!

Народот после секое гласање
почнува да се сомнева во видот!?

На оние кои му ветуваа сè и сешто,
очи не може да им види!

Еднаш и го излижавме газот на Европа
и – доста е.

Си имаме и ние свое достоинство!
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Само тие што во транзицијата останаа слепци,
денес гледаат дека работава не ја бива!

На мртовците им е сеедно за кого гласаат!
Да знаеја за кого требаше да гласаат 

– ќе беа живи!

Порано, без конкуренција,
најголем крвопиец беше Дракула.

Сега конкуренцијата е многу поголема!

Децата сеуште им се мали.
Затоа татковците крадат и за нив!
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Во цел свет се закопуваат само мртвите.
Ова кај нас е нешто ново!

На плоштадот немаме подигнато
споменици уште само на питачите!

Таму имаме живи примероци.

Господ најпрвин сам си посадил брада!
А потоа некои наши раководители

му украдоа од расадот.

И на гуските им е страв да дојдат и да не спасат.
И нив ќе ги оскубаат!
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На народот ќе му бидат сервирани 
повеќе кандидати.

А Изборната комисија ќе одлучи
кој од нив четири години ќе го јаде – народот!

Наш политичар не може да се обеси.
Јажето го чува за народот.

Младите ни се како ластовички.
Затоа си одат во потоплите краишта!

Кај нас и бродот и екипажот се дрвени!
Така е избегната можноста од тонење!
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А кога Македонија ќе влезе во Европа,
ниту родените деца нема да ме препознаат.

Тогаш ќе бидам стогодишен старец!

Малите Македончиња уживаат 
кога јадат колачиња!

Големите Македонци кога јадат – луѓе!

Министрите се продаваат во четири очи,
а не на тезга.

Не е тоа ситна стока.

Корисно е да се учи јазикот на непријателот!
Еве, јас почнав да го изучувам

јазикот на политичарите!
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Изгледа дека пендрекот има уши!
Секогаш реагира кога некој ќе викне: 

Долу влада!

Покажаа дека знаат да играат шах со народот!
Жртвувајќи квалитет, направија
солидна материјална предност!

Кај нас не е ништо чудно 
машински инжинер да биде поставен 

за директор на филхармонија!
Кандидатот единствено 

треба да има слух – за партијата!

Сукањето е македонска судбина.
Додека едните сукаат ракави,

другите сукаат мустаќи.
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Сè повеќе млади одат да работат на брод!
Затоа што нашиов брод

не им гарантира мирна пловидба.

Тоа што ми е срцето во пета,
е само уште еден доказ дека јас сум

Македонец од глава до пета!

Од Македонија сè повеќе бегаат
учените и писмените.

Останатите не ни знаат што им се пишува!

Тешко мене ако оделото го прави човекот!
Јас одело немам.
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Србинот од две зла 
секогаш го одбира - поголемото!

Македонецот, секогаш од двете - подолгото!

Господ не може да се симне во Македонија.
Нема место од ѓаволите.

Сè повеќе граѓани химната ја слушаат седејќи!
Патриотизмот направи луѓето да немаат сила

ниту на нозе да стојат.

Ние сме голем народ.
Затоа не можеме да најдеме толку голем коњ

за да го ставиме на чело на колоната!
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Големината на човекот
не зависи од големината на мозокот!

Еве, на телевизија гледаме големи луѓе
кои немаат ни три грама мозок.

На власт треба да бидат само луѓе 
кои имаат здрав желудник.

Инаку како ќе го сварат народот 
жив што го изедоа.

Кај нас нема смена на генерации.
Тука и младите остареа чекајќи работа.

Би го бакнал претседателот во студено чело.
Не сум толку гадлив.
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Нашиот човек е голем борец против гладот.
Затоа секогаш седнува на онаа маса

на која има најмногу јадење!

Има некои на кои не им пречи 
ова валкано време.

На пример: оние што се свињи од човек!

Пример сме им на светот
како се грижиме за хендикепираните.

Нив ги вработуваме и во министерствата.

Македонија е правна држава со сите нишани.
Кому не му е право,

бргу ќе биде земен на нишан.
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Кај нас нема смена на генерации.
Тука и младите остареа чекајќи работа.

Во Mакедонија имаме граѓани 
кои се проалбански,

просрпски, пробугарски ориентирани...
И промакедонски – дезориентирани!

Бевме оаза на мирот.
А потоа дојдоа

мајсторите за правење пустина.

Да беше ежот проститутка,
ќе беше најбогат жител на Македонија.

Нема кој не го е...!
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Кој сака може да умре за татковината.
Татковината не прави проблем 

за таква ситница.

И кога се на одмор во Грција 
нашите патриоти горат за Македонија.

Таму Сонцето грее посилно.

Оној што сонува дека јаде 
– нема заби!

Нормално е што ни паѓа наталитетот
кога власта се додворува 

само на пензионерите!
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Наталитетот ни паѓа затоа што
младите ја добија власта.

Па сега никого не е...!

Некои луѓе без храна можат 
да издржат подолго време.

Тоа се Македонци на иднината.

Кој признава половина му се простува.
Нашиот Водач призна дека

половината народ нема што да јаде.

Ѓаволот не мора да биде секогаш црн.
Еве, нашиов носи колоритни одела.
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На нашиот капетан не му треба море.
Тој народот го весла на суво.

Познат мафијаш не ги знае имињата
на повеќето министри.

Каква елементарна некултура кон колегите!

Гробарите најдобро ги опишуваат 
собраниските клупи.

За нив, сето тоа е – гроб до гроба!

Наскоро ќе се распише тендер за нови волови.
Сепак, некој попаметен ќе мора

да ја извади колата од кал.
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Ако имаме малку повеќе среќа
можеби сите Македонци

ќе живееме само во две држави!

За мртовецот треба да се зборува сè најубаво.
А некои се осмелуваат да го критикуваат

додека е сè уште жив.

Има шанси Македонецот да стане голем човек.
Доволно е само да се исправи.

Политичкиот мандат е најдобар лек.
Од него и слепците прогледуваат.
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Не треба да се грижиме
ако Западна Македонија оди некаде.

Не е мала па да се изгуби!

Поради состојбата на теренот
опинците избија во прв план.

А благодарение на нив, и тие што ги носат!

Откако ги затворија фабриките луѓето почнаа
да умираат како на фабричка лента.

Нашиот водач не може да го изгуби патот.
Има и стап и куче!
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Сè уште не можам да видам
Македонец кој умира од глад.

Ама ако продолжиме вака, 
видот ќе ми се подобри.

Во еволуцијата немаше толку голем мајмун
за да стане Голем Македонец.

Условите се создадоа дури откако 
влеговме во транзиција.

Во нашата лудница се појави недостаток
од кошули со долги ракави.

Затоа останатите лудаци 
носат брендирани одела.

Нулите се како помалите партии!
Мора да бидат со некого за да вредат нешто.
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Силата на Македонија е во Македонците.
Само што моментално

најсилните Македонци ни се на печалба.

Во нашата земја не станува збор
за прекршување на човековите права.

Прекршени се Македонците.

Македонецот има убав глас.
Ама за него поубаво ќе е ако гласот

го користи за пеење а не за гласање!

На нашиот човек и очи да му ископаат
и уши да му исечат, тој пак ќе се прави

дека ништо не видел и ништо не слушнал!
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Дека доаѓаат тешки времиња знаат и будалите.
Само нашите се прават дека не знаат.

Европа нека не се чуди зошто назадуваме.
Колку се враќаме поназад,

нам ни е сè поубаво и поубаво.

Душата шета од едно место на друго!
Кога на тиранинот ќе му излезе душата,

на народот му доаѓа.

Судбината никогаш не треба
да се става во рацете на една будала.

Затоа имаме повеќе!
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Водачот, пред да стапи на функција, е човек!
А потоа, не е повеќе.

Содржината на потрошувачката кошничка
не може да се опише со зборови.

Некои артикли мора да се нацртаат.

Македонецот има направено
минимални услови да јаде три пати на ден.

Има заби!

На народот му е сеедно дали ќе има
редовни или вонредни избори.

Кај нас и вонредните избори станаа редовни.
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На Македонецот не му требаат
софистицирани уреди и сензори.

Тој сé чувствува на своја кожа.

Не е точно тврдењето
дека имаме неписмени политичари.

Зарем не гледате дека сите 
читаат напишани говори?!

За нашите политичари политиката е
како спортска кладилница.
Не е важна комбинацијата, 

важно е да е добитна!

Човекот се разликува од магарето.
Магарето рика кога ќе го остават без јадење!
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Во Македонија има сè повеќе самоубиства.
Луѓето не се ненормални

па да чекаат друг да им го реши проблемот!?

Македонецот нон-стоп се бори за корка леб.
И нека каже некој

дека нашиот човек не е борбен човек!

Европа ќе мора кон нас
да се однесува малку посериозно.

Без оглед на тоа што изгледаме смешно.

Сè повеќе селани ги напуштаат селата.
А и срамота е висок државен функционер

да живее на село.
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Македонија никогаш немала 
толку многу жители, 
a толку малку луѓе!

Партиската книшка е помошен орган на очите!
Без партиска книшка,

работа со око не можете да видите.

Македонија е сериозна земја.
Ама не е исклучена можноста,
кога ќе видите некои работи 

– и да умрете од смеа.

Мала е разликата меѓу партиски и божји анѓел.
Партискиот има поголеми крилја.
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Оние што заработуваат со десетте прста
никако да се збогатат.

Палецот секогаш излегува 
глуп за такви работи!

На нашиот народ не му пречи што го јаваат.
Ама, барем еднаш да стасаат до целта.

За сиромавиот тврдата столица 
е божји дар.

Тогаш не чувствува глад.

Приватизацијата сè уште не е завршена.
Сè уште има луѓе кои се свои!
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Нашиот човек секогаш е буден.
Само во историски моменти 

го фаќаат на спиење.

Комарците се единствените
кои плаќаат со живот

во борбата на власта со крвопијците.

И најдобриот играорец тешко дека ќе
направи заедничка кореографија

на Тешкото и Шота. Освен ако се работи
за политички играорец пред избори!

Ни се расипа инкубаторот.
Наместо пилиња произведува мршојадци.
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Секогаш кога на чело на државата 
ќе застане мртовец,

целата држава е завиткана во црно.

Македонија ќе мора да побара некој друг
да ја гурка кон Европа.

Со Сизифов работава не оди.

Во држава во која криминалот 
има библиски размери,

народот може да очекува само потоп.

Велат дека Исус бил безгрешен.
Ама, грешните и нему ќе му најдат мана!
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Кога станува збор за државната каса,
министерот за финансии не сака

да зборува на празно.

Нема кој на народот да му најави разденување.
Тие што треба да најават немаат – петле!

Цело време паметот ни е во ЕУ и НАТО!
Затоа во Македонија 

не ни остана ни грам памет.

Македонија ги има истите проблеми со ЕУ
како јас со комшивката.

Со години молам, клечам на колена...
и никако да влезам!
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Нашите новинари се доктори за генетика.
За час, од мува прават слон.

Разликат помеѓу педер и хомосексуалец
е само во организационата поставеност.

Хомосексуалците се организираат на граѓанска,
а педерите на политичка основа.

Некиои наши политичари даваат свој придонес
кон зголемување на шумското богатство.

Како жални врби се!

За тоа дека и монасите имаат сексуален нагон
можат да ви посведочат козите!
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Нашиот задник има одиграно значајна улога
во поновата македонска историја.
Сите поважни политички одлуки 

потекнуваат од него.

Турците ги измислија даноците.
Нашиве само ги усовршија.

Изборните листи му покажаа на светот
дека кај нас нема никаква дискриминација.

На листите можете да најдете и ќоро и сакато.

Оние што не гледаат подалеку од носот 
мораат да лажат.

Се надеваат дека носот ќе им порасне.
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Лажат дека кучето 
е најдобар пријател на човекот.

Мене лингуриве ме изедоа.

Некои наши политичари се како
сармата на мајка ми. Смотани.

До сега немам видено конкурс за шутраци.
А партиите баш оваков кадар

вработуваат во фирмите.

Ќелавиот политичар
има поубава иднина од бушавиот.

Народот не може барем да го оскубe!
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Новинарите не смеат да завземат свој став.
Ставот мора да биде оној

кој ќе го задоволи главниот уредник.

Недостатокот ни направи 
големи проблеми во државава!

Европа утврди дека ни недостасува – мозок.

Секогаш сум во склад 
со состојбата во државата.

Моментално сум во невидена криза!

Историјата во Македонија пак се повторува.
И денешниве јунаци се – на коњ!
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Некои Македонија ја сакаат
како што ги сакаат своите жени!

Еднаш месечно.

Нашите криминалци не можат 
да влезат на мала врата.

Тоа се големи луѓе!

Нашите деца сакаат големи играчки.
Затоа си играат со државата.

Лесно и беше на работата 
од мајмунот да направи човек!

Тогаш од работење можеше убаво да се живее.
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Тоа што сме божје стадо,
не им дава за право да не молзат!

Македонецот кога е во туѓина,
сонародникот го гушка како брат!

А дома, го дави братот како да му е туѓинец!

Кога разбраа дека шупелката е
национален инструмент,
некои наши политичари

се кандидираа за национална пензија!

Оние што грабаат за себе како луди,
народот го сметаат за мутав!
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Спасот за сиромасите е во стоматологијата!
Ако ги извадат сите заби, трошоците за храна

гарантирано ќе им се намалат!

Македонецот го сакам,
во било која агрегатна состојба да е!

Само, страв ми е да не – испари!

За разлика од Крале Марко, 
Мусо Кесеџија бил сексуален манијак!
Видете само колку потомци ни остави
по министерствата и јавните установи!

Стравот ги сака луѓето што се кожа и коски.
Полесно им влегува во коските.
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Пронајден е фосил на пештерски човек.
Со сигурност се знае дека е Македонец!

Кожа и коски е!

Народот сака кандидатот за претседател да е
човек на кого нема ни молец стапнато!

Затоа на избори вадат кандидат од нафталин.

Мајка му му заврши факултет,
татко му магистратура, партијата го вработи!

Така што нему му остана само
да стане доктор - за неработење!

Што ако имаме државни функционери на кило,
кога кантар не ги мери?!
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На владата и предложив на преговорите 
со Европа да им го пратиме Хамлет!

Со Хамлет, нема трте-мрте:
Или ќе биде или нема да биде!

Според Уставот
сите луѓе се еднакви пред законот.

Затоа сите наши граѓани имаат
подеднакви шанси да бидат уапсени!

На народот му е страв да лајка на Фејсбук!
А камоли да – лае!

Некои наши функционери се идеална
за суровина во чевларската индустрија.

Како ѓон се!
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Претседател, колку тоа убаво звучи!
Само уште кога народот не би свиркал по него.

Грците газ даваат ама име не ни даваат!
Гледано од аголот на педерите,
тоа и не е толку лоша понуда!

Македонскиот Устав треба да е како Библија.
А не како календар,

па да се менува секоја година!

Мора да внимаваме и на правописот!
Кај нас се апси и за најмала грешка.
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Нулите се како како овците.
Затоа бараат предводник.

Изгледа свињите ќе ни станат идоли.
Уживаме да сме во кал до колена?!

Весниците во Македонија се многу евтини!
А и новинар можете да cи купите, 

скоро за џабе.

Пријателите кои ги дочекував со полна софра,
никогаш не користеа нож, 

туку јадеа само со раце.
Ножот го чуваа за да ми го заријат во грбот!
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Ѓордано Бруно се гордееше 
што беше Италијанец!

Ама ништо побавно немаше да гори
и Македонец да беше!

Порано селаните ги обработуваа нивите.
Денес најголемите сељаци добиваат субвенции

за да ги обработуваат соселаните!

Македонецот мора да сфати дека
две добра никогаш не одат заедно!
Не може да се биде - и здрав и жив!

Јас признавам дека сум педер,
ама барем немам допир со политика

па да заразам толкав народ!
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Најтешко ми паѓа кога некоја будала
ќе ме поздрави со - добар ден.

Од каде знае будалата,
кога е во Македонија добар ден?!

Македонецот кратко памти.
А да биде трагедијата поголема

– и плитко!

Контејнерите се најдобар извор на информации!
По содржината во него,

знам кога комшиите добиваат плата.

Геј популацијата во Македонија
упати јасна порака до Грција:

Газ даваме, името не го даваме!
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Народот треба да е под заштита на законот,
а не мечките!

Кај нас мечките го изедоа народот!

За некои наши функционери
државава е како кокошка. Ја оскубаа!

Сеуште немаме воведено полициски час.
Ама затоа имаме целодневна настава.

Кај нас нема стока неопеана!
На нашата стока дури

и химната им ја свират!
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Сиромасите секогаш се во голема нужда.
Затоа зад себе оставаат толку малку.

Разбирам дека и нашава политика е курва,
ама не разбирам:

Зошто работи со импотентни?!

Неработниците треба да ги закопуваме
онака како што живееле.

Со рацете во џебови!

Овците се посреќни од нас.
Тие барем не распишуваат избори

за овен предводник!
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На Голи Оток имало преку илјада
страдалници од Македонија.

Иста судбина имаат уште два милиони граѓани!

Цел свет ги тргнува неспособните од функции.
Само кај нас таквите станаа бренд!

Нашите мајмуни никогаш нема да станат луѓе.
Овакви какви што се, поубаво живеат!

Како одлив на мозоци не се смета случај 
кога наши претставници 

одат на преговори во странство.
Тие таму и онака одат – без мозок!
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А кога ќе остане последниот Македонец,
ќе нема кој да му биде жирант!

Најдоа алтернативен извор на енергија.
Цицаат од народот!

Денес одличните ученици работат
во фирмите на повторувачите.

Улицата се покажа како
подобар просветен работник од наставниците!

Нормално е тоа 
што некои се збогатија преку ноќ.

Во темница не се гледа колку се краде!
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Народот треба да ја добие
Нобеловата награда за генетика!

Создаде вошки што јадат луѓе!

Повеќепартискиот систем е добар
за масовна рекреација! Луѓето

трчаат од една партија во друга.

Наскоро ќе се формираат две влади.
Една за лоши времиња,
а другата – за полоши!

Некогаш просјаците спиеја под мостовите.
Сега спијат и во сопствените куќи.
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Европа бара нашиот претседател
да биде убав како кукла.

Да може со мерак да си игра со него!

Кандидатот за претседател
ќе мора да биде комплетен човек.

Значи: ќе мора да има – свој мозок!

Има шанса да бидеме
најразиграна држава на светот.

Треба само стапот да заигра!

Не мора да одиме на крајот од светот.
Крајот е тука!

143



Не е проблем ако е човек глуп.
Опасно е ако е интелигентен,

а гласал за некој глупак!

Нормален човек спие 7-8 часови.
Само пратениците спијат во зависност

од должината на седницата!

Наскоро ќе биде распишан 
тендер за претседател.

Тендерот ќе го добие онаа коалиција 
која најмногу ќе понуди 

за продажба на Македонија!

Господ навистина помага три пати.
Доказ за ова се оние луѓе
кои јадат три пати на ден!
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Порано благодарение на свињите 
јадевме месо.

Сега поради нив останавме и без леб!

Научниците тврдат дека на Марс 
има услови за живот.

Ако на Марс има водомери, струјомери...
тогаш за Македонецот ни таму нема живот!

Човек не мора да има мустаќи 
за да личи на Хитлер.

Доволно е од државата да направи
концентрациони логор!

Најпрво велат дека за народот
ги боли душата! А потоа

почнува да ги боли и некој друг орган!
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За поголемиот дел од народот
самопослугите станаа како музеи!

Артиклите смеат да ги гледаат, 
ама не можат да ги фаќаат!

На ниту еден политичар
не му се исплати да оди во Рајот.

Таму нема избори!

Битката со мафијата треба да ја започне
некој што има големи муда.

Ама, каде да најдеме таков вол?!

Имаме современи реформите во здравството.
Болните умираат

со електронска картички во џебот!
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Некои сведочат дека малите народи
во ЕУ живеат како стока!

Тогаш зошто да влеземе во ЕУ,
кога ќе живееме исто како сега?!

Зависниците од дрога си ги дупат вените.
Зависниците од власта – народот!

Мислев дека сексот е најзастапен 
во брачните води.

Сè додека не влегов – во политичките!

Професионалните криминалци мислеа
дека се доктори за крадење.

Сè додека не видоа како оперираат
политичките криминалци.
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Гладниот човек нема партиска определба.
Плука и по едните и по другите.

За гласањето народот ќе мора
да се консултира со Исус.

Инаку, пак ќе си има работа со Јуди!

Стечајците се жалат на кучешкиот живот.
Затоа почнаа да се вртат околу Собранието,

како кучиња околу месарница!

Насекаде квалитетот на човекот
се одредува според главата.

Само кај нас според – капата!
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Во речниците „шушумига” е погрден збор.
Само кај нас е кадровски потенцијал!

Малата плата 
е природен непријател на работникот.

Кај нас и без непријатели не може да се живее!

Поради немање време,
копањето на бавчите го оставивме

за некои подобри времиња!
Сега си ги копаме очите.

Нашата партија прима
само добродржечки членови.

Затоа немаме ниту еден работник!
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Во минатото нашиот селанец
редовно јадеше леб и сирење.

И сега би јадел, само ако некој му даде сирење!

Народ што го водат мрачни типови
нека не чека светла иднина!

Нашиот човек е слободен
како птица на гранка.

А така и се храни.

За тоа што секој ден јадам само ајвер,
треба да поцрвени некој од власта,

а не гаќите!
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Не е лошо вработените да бираат
и консензуален директор!

Да им одговара и на работниците 
и на неработниците.

Националниот интерес им беше над сè.
А потоа го надоградија со куќу, станови, вили...

Нашите кучиња нема потреба да лаат!
За таа работа си имаат платени пудлици.

Нашиот брод нема да потоне.
Ако треба од него ќе направат

неколку чамци!
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Интензивно тренирам
за животот во блиска иднина.

Почнав да јадам леб и сол!

Во земја во која луѓето гласаат
како партиски војници

има најмногу цивилни жртви!

Денес е тешко да се најде чесен човек.
Дури и во огледало не можете да го видите!

Исуса првин го распнаа, а потоа го славеа.
Така е и денес: Прво ќе вe исплукаат,

а потоа ќе ви го лижат!
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Некои наши министри
не разликуваат нога од глава.

Им служат само за ставање чорап!

Ќе пукне резил ако планираат
да ни ги симнат гаќите!

Ќе видат дека воопшто немаме гаќи.

На транзицијата и се гледа крајот.
Останаа уште малку министерства

за приватизирање!

Македонскиот народ конечно
постигна заедништво.
Секој по секого плука!
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На нашиот човек
не му е гајле многу што ќе јаде.

А така и гласа!

Во праисторијата
првиот Македонец цицаше од Ева.

Денес првиот Македонец цица од државата!

Земјата напредува како полжав,
затоа што народот

се плаши да пушти рогови!

Македонецот е добар како леб.
Ама - црн!
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Пред изборите најмногу
крокодилски солзи за народот леат
оние од кои проплака Македонија!

Слободните луѓе
им завидуваат на затворениците!

Во затворите се даваат три оброци на ден.

Колку е човекот од помек материјал,
толку полесно се вградува во системот!

Кај нас устата не смее да го каже
она што го мисли мозокот!

Тука устата е посилна од мозокот.
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Човек кој се храни како кокошка,
никогаш нема да умре.

Таквиот – ќе липса!

Во истражнатаа постапка 
само Господ може да ни биде сведок.
Затоа што Господ сè гледа, сè слуша...

Сиромавиот посакува тенџерето
да му е како гласачка кутија!

И едните и другите да му го полнат.

Од секое дрво не бидува свирче.
Ама гласањето е посебна технологија, со која,

народот од обични дрва прави
национални свирчиња!
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Ни парно, ни термо, ни дрва, ни ќумур...
Најтопло грее анусот на претпоставениот!

Македонецот не може сите свои маки 
да ги понесе в гроб! 
Нема толкав гроб.

Наместо на економски 
нé работат на еротски план! 

Ни ја е... мајката!

Броењето на гласовите ќе се прави 
ден порано од гласањето. 

Ние сме народ кој го почитува правилото: 
Што можеш денес, не оставај за утре!
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Мораме под итно да го зголемиме наталитетот. 
Имаме повеќе гласачи отколку луѓе!

Паметните Македонци ќе почнат 
да си ги пакуваат куферите. 

Само да соберат пари за да си купат куфери!

Не е точно дека Македонецот нема заби.
Зарем не гледате дека жив се јаде?!

Ние сме единствено место на Балканот 
во кое волците се размножуваат 

побрзо отколку овците!
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Лебот што денес го јадеме е од утре. 
Ние Македонците сме луѓе на иднината!

Живи не ставија во шише! 
Урната ја чуваат за поубави времиња.

Срамно е со децении да се сопнуваме 
од ист камен. Ама, што да прави народот 

кога сите се исти камења?!

Некои лебот го вадат по нивите и фабриките. 
Другите од устата на народот!
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Во нашата држава на големо 
се негува натпреварувачкиот дух. 

Краде кој прв стигне!

Денес сè помалку 
им бацуваме раце на поповите! 

Во нашите цркви тешко дека 
ќе се најде поп - со чисти раце!

Нашиот народ сака да има 
и нормална и паметна влада. 

Народот би требало да знае дека 
e противуставно да се има – две влади!

Вистинскиот патриот
ја сака татковината бесплатно.

А плаќа најголем данок.
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За чесните нема разлика
помеѓу Оној и Овој свет.

И на двата света се со – крстот на челото!

Наместо со политичарите
да се гордееме со афористичарите.

Иако на политичарите им се смеат повеќе
отколку на афористичарите!

Афоризмите ги пишувам директно на компјутер
бидејќи уживам кога гледам

колку убав ракопис имам.

Добриот сатиричар 
не треба да се плаши од затвор.

Тој пишува сатира токму поради тоа
што се чувствува како да е во затвор!
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Сатирата е лек за сите болести.
Само што овој лек

можат да го користат само писмените!

Кај сатирата има само два морничави моменти:
Кога се пишува и кога се чита!

Благодарение на компјутерите
сите сатиричари имаме ист ракопис.

Ама, благодарение на Господ,
не пишуваме сите исто!

Поради таксиметарот, сатиричарот
не може да биде таксист.

Сатиричарот не поднесува – отчукување!
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Сатиричарите не користат презервативи.
Навикнати се сите работи
да ги прават – директно!

Бидејќи не трпи завиткани работи,
сатиричарот го исфрлија од работа.

Тој и бонбоните ги продаваше - незавиткани!

Сатиричарот е добра мета
и за политичарите и за геј фаците!

Не знае да си го чува газот.

Кога премиерот би ги користел
услугите на сатиричарот, тогаш

таквиот сатиричар брзо би станал хуморист!
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Паметниот Водач се смее
на секој афоризам посветен на него.

Знае дека смеењето е најдобриот лек
за неговите глупости!

Сатиричарот може и да пее!
Само кога не би му ја затнувале устата.

Сатиричарот мора редовно 
да се бања и дотерува!

Никогаш не се знае кога ќе дојдат да го апсат.

Две добра никогаш не одат заедно!
За да имаме добра сатира

мора да се има лоша власт.
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Кога сатиричарот би го ставиле
за претседател на државата,
за кратко време би починал!

Не е тој за вакви досадни функции.

Сатиричарот пишува кратко и јасно.
А според инспекторите:

и многу нејасно!

За сатиричарот нема лоши денови.
Тој е најпродуктивен токму во таквите денови.

Добриот сатиричар е сакан од сите жени.
Тој е маж што има мадиња.
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Сатиричарот го гледа она што никој не го гледа.
Затоа сите го сметаат за чуден човек!

Од безбедносни причини никој не сака
да печати книга на сатиричар.

Книгата веднаш ќе пламне!

За да се уверат дека сатиричарот има муда,
инспекторите не мора да го фаќаат за јајца!

Доволно е да го прочитаат напишаното!

Расниот сатиричар најмногу се плаши
од идеално општество.

Идеалното е смрт за афористичарите!
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Сатиричарите се сексуално активни!
Редовно - дупат!

Никогаш немојте
да ставате сатиричар за премиер.

Тој ќе се обиде да направи општество
за жива досада – без маани!

Разликата помеѓу сатиричар и хумористот
е само во бројот на заби!

Сатиричарот, од државни причини,
секогаш има помал број на заби!

Досега нема случај сатиричар
да се збудалел од пишување!

Инаку ќе биде исти како оние за кои пишува.
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Животот на сатиричарот завршува
со првиот разговор со полицискиот инспектор!

А потоа станува - бесмртен!

Сатиричарот час го сакаат левите,
а час десните партии!

Зависи од тоа, кој е во опозиција, а кој на власт.

За добар афоризам сатиричарот
никогаш не добива гласно признание!

Сите со шепот го наградуваат:
Супер афоризам си напишал!

Сатиричарот не паѓа ниско,
освен кога ја добива

највисоката државна награда!
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Сатиричарот е најсреќен 
кога неговиот афоризам

го лајкаат интелигентните!
Иако пишува за тупавите!

Иако никогаш не бил во живинарска фарма,
сатиричарот мора да ги препознава 

– недокваканите!

Никако да ми оддадат
признание за врвен сатиричар!

Сè уште ме нема 
на ниту една државна црна листа!

Добриот сатиричен афоризам е како Библија!
Не се чита, туку се толкува.
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Добриот сатиричар 
секогаш го следат две сенки:

Неговата и Државната!

Храбриот сатиричар пука од сите оружја.
Затоа оди гол како пиштол!

Самобендисаните афористичари се плашат
да прочитаат сатиричен афоризам.

А камоли да го напишат!

За властите сатиричарот е како
Индијанците на Дивиот Запад.

Добар сатиричар е само мртов сатиричар!
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Сатиричарот крваво ги спечалува
лајковите од читателите.

Особено ако е во полициска станица!

Правењето вицови на сметка на државата
е високо платена работа!

А сатиричарот може и со глава да плати!

Сатиричарот бесплатно ја сака својата земја. 
А секогаш плаќа најголем данок.

Во Полска е објавена 
Антологија на мртвите сатиричари!

Душата ми дојде на место кога видов
дека не сум застапен во неа!
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ОСТРЕЊЕ НА ПЕРОТО НА КАМЕНОТ НА МУДРОСТА

Афористичарската препорака на славниот Станислав
Јежи Лец (Сатиричарите треба да ги острат своите јазици на
ка менот на мудроста), после внимателно читање на новата
книга афоризми на знаменитиот македонски афористичар-
сатиричар Васил Толевски – МАДЕ ИН МАЦЕДОНИА, ми се
пристори како најпримерна за сликовитиот приказ на значе-
њето и структурата на неговите, најнапред и пред сè, сатирич -
ни опсервации, кои се во книгата, скоро стопостотни. Втор,
ни што помалку вреден пример, е и „монументалната минија -
тура„ на бардот на афористиката Илија Марковиќ, од Нови
Сад, кој, испровоциран од сè и сешто што ни се случува, срочи:
Афоризмот е блесок на духот над налудничавата стварност.

По мое скромно мислење, овој приказ веќе би можел
да се заврши, а неговата веродостојност да се провери со суге -
 с тија на љубителите на хуморот и сатирата да ја прочитаат
книгата и сами да изведат заклучок. Сепак, книгата, односно
писателот Толевски заслужуваат неспоредливо повеќе.

Како што назначив, сатиричноста е во центарот на афо-
ристичарското изразување кај Толевски. На секоја страница,
тоа е впечаток кој преовладува. Еве неколку избрани умо-
творби:
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Јас би умрел за татковината,
ама ако може на македонски начин!

На рати.

Бадијала изградивме нов театар.
Нашата драма се игра на отворена сцена.

Нашите луѓе имаат голема душа.
Толку голема што почнаа да си ја продаваат.

Кај нас нема смена на генерации.
Тука и младите остареа чекајќи работа.

Има шанси Македонецот да стане голем човек.
Доволно е само да се исправи.

Што се однесува на целта, сатиричните нишани усме-
рени се, пред сé, на државниот апарат, а потоа и на сонарод-
ниците, посебно оние кои на тој апарат му даваат некритичка
поддршка, најчесто во вид на полтронско однесување. Кога е
во прашање државата, апарат кој најдобро функционира кога
е расипан, Толевски нема сочувствување. Возвраќа на безчув-
ствителноста. Морално, аргументирано и храбро – што е и една
од мисиите на сериозниот писател на сатира, а со тоа и укажу -
ва њето и исмејувањето, како и едукација на конзументите на
сатиричната литература. Може да ми се верува на зборот, ама,
сепак, речениците на Васил се повалидни:

Не е лошо да имамe влада во сенка.
Лошо е да се има влада

која е составена од – сенка од луѓе!

Нашата мафија делува како мува без глава.
Затоа што главата ѝ е на државна функција!
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Можеби и има чесни државни функционери!
Ама, кој ќе бара игла во пласт сено?!

Во Македонија нема случаи
на тргување со човечки органи.

Тука се продава цел човек.

Министрите се продаваат во четири очи, а не на тезга.
Не е тоа ситна стока.

Кога низ критичката призма гледа на оние кои рамно-
душно ја посматраат аморалноста на државата, задоволувајќи
се со трошки кои само пред изборите имаат зголемувачка тен-
денција, Толевски ни тука нема милост. Оправдување – ниту
во деминутивна варијанта!

Нас Македонците треба да не испитува некој зоолог.
Мирни сме како бубачки.

Македонецот е добар глумец.
Иако му кркорат цревата,

не можете да забележите дека е гладен!

Тоа што ми е срцето во пета,
е само уште еден доказ дека јас сум

Македонец од глава до пета!

Нормално е што ни паѓа наталитетот
кога власта се додворува

само на пензионерите!

Македонецот кратко памети.
А да биде трагедијата поголема – и плитко!
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При крајот на ракописот на ова дело, писателот се освр-
нува и на сатирата како најпопуларна и најинтригантна израз -
на форма на афоризмот. Го издвојувам афоризмот каде Васил
го сотрува сатиричарот кој, на свој начин, се бори против др -
жа вата, во секоја прилика, освен во онаа прилика кога таа иста
држава му закачува орден, медал или друго, за сатиричарот
непримерно признание.Тогаш „неговата светлост„ ,сатирича-
рот, замолкнува и молчи како залиен. Писателот на помош го
по викува парадоксот, начин на размислување кој е за вис тин -
ски от сатиричар злато вреден:

Сатиричарот не паѓа ниско,
освен кога ја добива највисоката државна награда!

На самиот крај, Толевски, павторно во класичен сатири -
чен манир, укажува на вишокот на тегоби и незгоди, а недо-
статок на она што би биле од помош. Звучи прилично песимис -
тички, ама и надежно оптимистички: „тешко дека„! Еве, како
тоа тој мајсторски го прави:

Еден е Господ.
А и два да се, тешко дека ќе можат да ни помогнат!

Велат дека старите Римјани (со сесрдно игнорирање на
младите-заради недостаток на искуство), во моменти на нап -
лив на мудрост, ја срочиле сентенцата: Nomen est omen (Името
е знак)! Еве, како тоа може да се транспонира на личното име
на писателот Васил Толевски, а во однос на карактеристиките
на неговите „громови од ведриот дух„ сместени меѓу кориците
на оваа книга:

(В)испрено(А)легорично(С)атирично(И)ронично
(Л)апидарно(Т)ерапевтско(О)строумно(Л)аконски,

(Е)локвентно(В)арничаво(С)аркастично
(К)ритички(И)нтуитивно.
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Ништо не е случајно!

На љубителите на хуморот и сатирата, на кои не им пре -
чи ниту сарказмот, најтопло им го препоручувам ова, повеќе од
вредно, дело на водечкиот македонски афористичар, кој сфе-
рата на својот квалитет непобитно ја прошири и надвор од гра -
ниците на својата татковина!

Вељко РАЈКОВИЌ
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ЛУТ БОРЕЦ

Ако за момент ја прифатиме инспиративната дефиници -
 ј а дека сатирата е литературна боречка вештина, тогаш во так-
вото светло Васил Толевски би бил борец – ултимат фајт! За
оние помалку упатени, удираш со што ќе стигнеш. Дозволени
се сите удари и се користат сите техники. Е, токму нашиот Ва -
сил е вистински сатиричен ултимат фајтер! Тој удира по сè и
се кого, со сета сила и со сите расположливи сретства. Не е тој
случајно истакнат член на Белградскиот афористичарски круг,
чија што традиција и квалитети ги застапува во Македонија. Тој
е пред сè морален, чесен и луциден критичар, со остро око и ис -
тенчен нерв за сатирична опсервација и беспоштедна критика.

Со своите остри и, пред сè, духовити афоризми Васил
То левски веќе со децении жестоко се пресметува со сè она што
нè попречува, понижува и разорува. Би кажале дека нема не -
кое посериозно прашање со кое се нема занимавано, како што,
најверојатно, нема ни мета која со своите сатирични стрели ја
нема погодено. Во таа сатирична борба успеа да развие пре-
познатлив стил, што е одлика само на автентичните таленти.
Пишувајќи упорно и доследно, создаде значаен број на афориз -
ми од антологиска вредност, па затоа и не нè чуди тоа што веќе
со години се наоѓа во самиот врв на сатиричната литература
во регионот.
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Васил Толевски навистина има изразен нерв за сатира
и за сатиричното. Тој е сатиричар „од главата до петиците” и
обо жува да распука по глупостите, лицемерието и хипокризи -
ја та на секој чекор и во секој пројавен облик. Ако големиот Ра -
дое Домановиќ пишуваше афоризми, веро јатно ќе личеа на
василовите. Затоа што тој покажа и докажа исклучителна ли-
тературна и лична храброст.

Како хроничар на своето време, Васил е немилосрден
кон неморалот, лицемерието и расипаноста. Напросто се раз-
беснува кога ќе земе некого во фокусот, од број  ните претстав -
ни ци на корумпираното и аморално општество. А потоа прого-
ворува со јазикот на токму тие кои се излажани и ограбени, по -
ни жени и навредени, чиј што неофицијален гласноговорник е.
Затоа василовиот збор е блиску до срцето на обичниот читател.
Тој е гласот на совеста, материјализиран крик на обесправе-
ните, некоја имагинарна повисока правда. Свесен дека кај ви-
стинската сатира нема лаги и насамарувања, Толевски со крат -
ки и силни афористички слики со години и децении ја транспо -
нира силата на силните емоции во специфично доживување,
кое ниту во еден момент не пре тен дира да биде убаво и при -
јатно. Мачно е тоа доживување, тоа сатирично доживување,
неминовно посредно интроспективно. Тоа авторот и го сака, не
тера да мислиме, да се запрашуваме, да се лутиме, да се сме -
е ме на сето тоа. Толевски е критичен, морален и храбар автор,
кој оштро реагира на сите девијации, апсурди и парадокси на
заедницата. Во состојба е да погоди во сржта, во центарот на
ме тата на секој општествен, политички, па и личен проблем.
Едноставно, нема милост кон глупоста. Задоволство е во лите -
ратурата да се сретне таква идејна доследност.

Може да се полемизира на василовите политички ста-
вови, некому ќе му се пристори дека е преостар, брутален и
немилосрден, ама сè е тоа Тој, беспоштеден ултимат-фајтер,
бесен како самиот ѓавол, а носен со нескриена желба Злото
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да се искорени токму со тоа што сè опишува јасно и потполно,
го разголува и го покажува.

Книгата афоризми “Маде ин Мацедониа” од Васил То -
лев ски е содржајна, вредна и задолжителна книга за секој љу -
би тел на сатирата и хуморот, а добра забава за секој читател
кому читањето му е повеќе од забава.

Слободан СИМИЌ
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ТВОРЕЦ СО ГОЛЕМИ И ТРАЈНИ ВРЕДНОСТИ

Васил Толевски припаѓа во кругот на најквалитетните
и најпродуктивни афористичари на Балканскиот полуостров.
Тој секој ден вредно работи на полето на афористиката и за -
тоа објавувањето на секоја негова нова книга е празник за љу-
бителите на овој жанр. Книгата „Маде ин Мацедониа“ е вис -
тински примерок на концизен, убиствен, критички и духовен
из раз, од една страна ангажиран и актуелен, а од друга страна
на чисто уметничко, ванвременско и универзално. 

Афоризмите на Толевски се прецизни констатации, кои
во другиот дел добиваат неочекувани, ирониски и хумористи -
чни разрешници. Нивната двозначност, па и повеќезначност,
им дава висок уметнички квалитет, затоа што читателите, ос -
вен на смеа, ги поттикнува на размислување и преиспитува -
ње. Речениците од оваа книге ги карактеризира исклучителен
и сложен сатиричен ефект. Толевски пишува јадровито и крат -
ко. Во неговите реченици нема зборови кои се одвишни, а ис-
товремено во нив нема недостаток од некој збор. Авторот на
оваа книга завладеа со литературната вештина на афоризмот,
бидејќи тоа што го соопштува не го прави директно и соголе -
но, туку низ стилски фигури, индиректно и скриено, со што ја
одбегна замката на школското и колоквијалното изразување.
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Васил Толевски пишуваа како што зборува, а зборува како што
мисли. Тој мисли јасно, брзо и прецизно и затоа во една ре -
ченица го кажува сè она за шта на другите писатели им се потре -
бни стотици страници. Овој афористичар докажува дека еден
негов одличен афоризам вреди, барем, како добар роман. 

Толевски е подготвен да каже сè, ризикувајќи да остане
без ништо. Против темницата се бори така што оди спроти стру -
јата. Тој ги шири границите на слободата на творењето, по цена
на закани на личната слобода. И кога ќе каже малку, тоа за мно -
гу други е премногу. Тој не избира теми, туку темите го избира -
ат него. Васил ги сее зрната на мудроста, од кои ˈртат плодови-
те на промената.Тој е афористичар кој поседува чврст мора-
лен став и затоа не е „морално-политички подобен“. Толевски
е писател од народот и за народот. Зборува во свое име и за -
тоа има право да зборува во името на многумина, затоа што
го кажува сето она на кое другите не се сетија, или не смееја да
го изговорат. Во бушавите времиња не им оди на властодрш-
ците низ влакна, туку достоинствено ги испишува своите „не-
исчешлани мисли“. Тој всушност, нè принудува да се смееме
на трагичната и темна секојдневница.Толевски на најдобар
начин пишува за најлошите појави во општеството. Со хуморот
се спротивставува на тажните и трагични теми. 

Толевски, покрај несомнениот сатиричен и хумористи-
чен дар, го красат и творечка храброст и вонредна упорност во
(раз)откривање на сето она што општеството го уништува и уна -
задува.Властите за кои пишува Толевски – се менуваат и одат,
а тој ќе остане во македонската и балканската афористи ка на
најистакнатото место. Васил Толевски со книгата „Маде ин Ма-
цедониа“ потврдува дека е автор со посебен и несекој дневена
дарба, кои несебично ги дели со своите бројни чи татели.

Обично се мисли дека афористичарите се мрзоволни,
затоа што критикуваат сè постоечко, дека се мрзливи, затоа што
ги мрзи да пишуваат повеќе од две, три реченици и дека се пе -
симисти, затоа што не предлагаат излез од тешката состојба. 
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Толевски е сè, само тоа не. Напротив, тој секогаш е на-
смеан, стрплив, полн со разбирање, подготвен да помогне се-
кому кој му се обратил за помош, отворен е, а го краси и исклу -
чителна работна енергија, самодисциплина и голема посве-
теност на новинскта и литературна сатира. 

Да се чита Толевски големо задоволство е, а да го има -
те за пријател - и задоволство е и посебна чест. Овој автор по-
знат е во медиумските, литературните и уметнички кругови на
својата земја, ама и далеку вон границите на сончевата и древ -
на Македонија. За тоа сведочат и неговите авторски книги обја -
вени во Македонија, Србија и Полска; наградите за сатира кои
ги доби во Либан, БиХ, Србија; преводите на неговите афориз -
ми на многуте странски језици; антологии на српскиот и балкан -
скиот афоризам кои ги подготви; афоризмите кои ги преведе,
списанијата кои ги уредуваше, рецензиите кои ги напиша... 

Во низата од најпознати македонски брендови во Ев-
ропа и светот, како што се ракометот, ајварот, вината, народна -
та музика, охридските бисери, скарата, мораме да го додаде-
ме и името на Васил Толевски, на гордост на земјата од која по -
текнува, а на задоволство на нас кои исклучително го цениме
неговото творештво, од голема и трајна вредност. 

Александар ЧОТРИЌ
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