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ВРЕМЕТО НА ИВАН ТРПОСКИ
(Кон книгата „Ова е  мојот живот“ на Иван Трпоски)

Автобиографии пишуваат личности со богато животно ис-
куство, исто како што биографии се пишуваат за големи луѓе, кои 
со своите дела и подвизи го означиле времето во кое живеат и 
активно создаваат или, пак, времето поставувало бележити зна-
ци по нивниот животен пат исполнет преживелици, низ кои не 
само што се калел човекот туку и се калемел, небаре „вејка на 
ветрот“, со корен во некоја митска земја и со става на распаќа 
меѓу една средина и друга, се оформувал низ една професија, во 
која поминал прво како низ сито, а потоа и во решето, до друга, 
особено од оние за кои не е неопходен особен влог, туку сигур-
на рака, божја или своја,  до оние во кои само умот и духот го 
водат човека како лотка фрлена во океанот. И секогаш се гледа 
светлината во далечината. Не е исклучено, туку станува правило 
таквите личности, бележити со некој пален знак, или да станат 
писатели, за што понекогаш е доволно само перо и хартија, се 
разбира, и читачко искуство или, пак, другите што им станало 
тоа основна професија да пишуваат за нив, восхитувајќи им се 
на нивните дела. Кај личностите со богато животно искуство, по 
некое непишано правило, потврдено само низ народната песна и 
приказна, се јавува некоја неимоверна сила, што само бог ја дава, 
да опстојат низ сите, не само природни туку и разни општествени 
ветрометини, во кои ќе се сретнат со сѐ и сешто, со никој и нико-
го, небаре со призрак на мртва стража, но и со секој и секого, и 
со царот и со говедарот, т. е. со полјакот и со претседателот, низ 
реалниот живот од меѓите меѓу двориштата селски до трибините 
на свечените сали светски. И сето тоа го претвораат во литера-
тура и го преточуваат во само ним својствена уметничка форма 
опфатена со општ назив ‒ автобиографија!

И сето тоа му се случувало на нашиот славеник, Иван Трпо-
ски, кој зачнат на „засушена есенска трева“, поминувал ден низ ден 
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со бесконечна галерија луѓе, од оние што стрмоглавени во животни 
провалии налик на пеколот, врзувале камен врз камен и создава-
ле грандиозни градби на кои генерации ќе им се восхитуваат, до 
оние што се издигнале на највисоките скалила на општествената 
хиерархија и речиси ништо добро не направиле за повисоки цели, 
имено, за народот.

И сето тоа Иван Трпоски го поминал во својот не така еднос-
тавен живот и го вклопил во оваа,  не само репрезентативна туку 
и полетно ведра книга, горд на себеси, прво што е волинец, што 
си го знае коренот и држи до својата татковина, и во онаа смис-
ла во која за татковината зборувал своевремено Григор Прличев, 
но и во онаа смисла за која низ стихови говорел не само Блаже 
Конески, со кого нашиот Иван не само што се сретнал и се запоз-
нал туку и писмено кореспондирал, во она време кога писмото 
беше речиси единствен начин за комуникација на далечина, како 
и други македонски писатели, со кои нашиот Иван, исто така, се 
среќавал in vivo, на средби од Струга до Сиднеј, што ќе рече – од 
Струшките вечери на поезијата до Литературното друштво „Гри-
гор Прличев“ во Сиднеј, низ сите оние ѕвездени настани на ма-
кедонската литература во Македонија и уште повеќе во Австра-
лија, профилирајќи се, притоа, и самиот како автор, како новинар, 
поет и прозаист, но и како активен општествено-политички деец 
што целосно се посветил за опстојот на Македонија во бурни-
те времиња на нејзиното осамостојување, кога бил дел од онаа 
„логистичка дипломатија“, која самоиницијативно се залагала за 
афирмација на македонската самобитност, како дел од една бес-
конечна низа македонска емиграција, која низ светските метро-
поли ја промовирала Македонија со сите расположливи средства, 
од рецитирање патриотска поезија до учество во македонските 
демонстрации во Австралија. 

И сето тоа грижливо, поетски и новинарски, телеграмски 
и епистоларно, во форма на песна, но и на хроника, во состав 
на стихозбирка, но и на монографија, збиено во телеграма и раз-
должено во писмо, запишано своевремено или забележано отпо-
сле, еве, сега одново освежено и споено во оваа автобиографија, 
индексно насловена „Ова е мојот живот“, блика со животворечка 
енергија на писателот што повеќе учел од животот, но и од кни-
гата отколку од училиштето, па има право да ја наслови својата 
биографија токму така.
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Зашто, според една зацврстена претстава во теоријата на ли-
тературата, постојат два вида писатели – писатели со биографија и 
без неа. 

А, меѓу македонските писатели што имаат преисполнета би-
ографија, писателот Иван Трпоски, бездруго, ако ја нема најбога-
тата, тогаш секако ја има ‒ најсвојата, најличната или, поточно ‒ 
најличносната. 

Зашто, една од основните функции на автобиографијата е да 
го посочи патот на човекот до неговото најличносно остварување, 
кое Трпоски го остварува надвор од својата татковина, но го зацвр-
стува токму преку воспоставување на релациите меѓу Македонија 
и Австралија, референцијално кажано, преку железницата во која 
поминал добар дел од својот живот, метафорично ‒ преку уметнич-
ката композиција во која ја сместил својата автобиографија, вос-
поставувајќи своевиден книжевен мост меѓу двете свои татковини 
и учествувајќи активно во турбуленциите на своите две татковини, 
од своето најрано детство, во кое се јавува во улога на градител, 
но и на бранител на пошироката тогашна негова „постојбина“, во 
онаа магискореалистична проекција во која овој збор се користи од 
Живко Чинго и за него, но и за сите оние што, ете, од којзнае какви 
причини, но најмалку од свои, не го добиле своето место под сон-
цето во местото на своето постојанствување, па биле принудени, 
биле доведени до ситуација да се принудат, потем низа наместени 
бродоломи, самите да го одберат бродот во кој ќе го видат сјајот и 
бедата на човековата декаденција, сиот оној разврат што го прави 
парата, кога човек не знае што да прави со неа, но и маката и ра-
доста на тешко спечалениот долар, што потта човекова секогаш го 
удвојува.

Автобиографијата на Иван Трпоски е историска проекција 
на едно време во кое се преплетуваат најмалку три генерации 
поврзани во судбоносни настани преисполнети со подеми и па-
дови, со војни во кои не се  знае кога пријателот и непријателот 
си ги менуваат местата, и мирни времиња во кои околината си ја 
менува ќудта според моменталната позиција во власта. А, можел 
Иван, ќе рече читателот, убаво да се снајде и во таа наша тогашна 
земја во која стигнал дури и да се сретне со нејзиниот политички 
врв, кодиран со името на вечниот претседател, па дури и часкум 
да биде и негов составен дел, дополнет со неизбежната низа наре-
чена ‒ партија, па макар и во следните нејзини израстоци ‒ мла-
дина, акција, но ете, секогаш се наоѓа по некоја сопка, најчесто од 
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блиска нога на близинска кота. Потем што единственото решение 
се крие во она народното: „Што подалеку, тоа подобро.“ 

И, да се преточи сето тоа во литературна форма, ќе призна-
ете, не ќе биде така едноставно. Па, така, оваа автобиографија 
постепено преминува, парадоксално, но вистинито, во ‒ биогра-
фија или, кажано со други зборови, од пикареска, рашамонски 
преминува во хроника, зашто главниот лик напати  менувајќи 
ја раскажувачката позиција од прво во трето лице, независно од 
бројот, еднина или множина, ја задржува целосноста на места-
та во кои сопрво питорескно пикарествува (живозборечки скит-
никува) за отпосле да ужива во плодовите на својата творечка 
дејност. И, силно да го нагласи своето јас, но и она од него соз-
дадено ‒ ние со кое го идентификува своето семејство, како и 
своето друштво, се разбира, литературно. Тоа го можат само пи-
сателите, кои од најобична средба на разминување прават све-
ченост во запис, а од неповрзани приказни во кои ликовите од 
параграф во параграф стануваат сѐ помногубројни ‒ романескна 
целина, па субјектот напати станува објект, за уште посилно да 
го осамостои своето јас и заемното ние, а личноста ‒ фигура, но 
не шаховска или политичка, туку од национално и универзал-
но значење.  И, таа личност е токму авторот Иван Трпоски, кој 
како автор го задржува правото да го одбере граматичкото лице 
за раскажување, не само првото вообичаеното туку и она импера-
торското и владичкото, со кое самиот се гледа од височините на 
својата животна патека ‒ третото! 

Имено, автобиографијата „Ова е мојот живот“ од Иван Тр-
поски, по својата обемност и сложеност, има во себе елементи 
на пикареска, на оној жанр во литературата кој, колку и да не е 
македонски, но секако, е медитерански, сепак, се потпира врз она 
народното: „Преку девет планини и мориња“, па слободно може-
ме да прецизираме: Да! Книжевната проекција на раниот период 
на главниот јас-јунак е една од најдобрите пикарески во македон-
ската литература во кои реалистично е отсликано себеснаоѓањето 
на главниот лик низ сите стапици што му ги поставува друштво-
то и општеството, од селското и училишното окружение, преку 
општинското и партиското, до работничкото и армиското. И, што 
е уште поважно,  авторот совршено ги совладал, ги усвоил и ги 
применил во својата автобиографија социолектите на сите овие 
општествени групи, од кои веќе ништо не останало, освен по не-
која трага во литературата, па сето добива еден историски приз-
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вук, исполнет со јазична патина, која за социолингвистиката има 
платинеста вредност, зашто на панорамското платно во првиот 
дел од оваа автобиографија, во кои се претставени пикарескните 
случки и  трагикомичните несполуки во кои запаѓа главниот, лик 
маченички и страдалнички распнат на координатите од Волино 
до Вараждин, од Битола до Белград и од Струга до Сежана, веќе 
ништо не е останато. 

Од друга страна, „Ова е мојот живот“ на Иван Трпоски може 
да се сфати и како надоврзан диптихон, двотомна целина, во која 
автобиографското превладува во првиот дел, а биографското во 
вториот, условно речено, во оној дел што се однесува на австра-
лискиот период од животот на авторот, но токму во тој дел во една 
целина се испреплетуваат честите навраќања на авторот во Маке-
донија, кој заминал од својата земја како печалбар и емигрант, а се 
враќа во неа како реномиран писател и политички заинтересирана 
личност за судбината на својата татковина.

Низ австралиските настани во кои печалбарењето се препле-
тува со творењето, живо прозвучува македонскиот народен јазик 
говорен надвор од својата матична средина, но и употребуван на 
сите општествени рамништа, особено преку активностите на Ли-
тературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, но и на универ-
зитетско рамниште, зашто македонскиот јазик има свои позиции 
и на тоа рамниште. Притоа, мошне привлечно прозвучува и оној 
социолект што сосема спонтано се развива меѓу Македонците во 
Австралија со по некој позајмен или буквално преведен збор. 

На тој начин, мошне сликовито во автобиографијата се пре-
плетуваат сознајбите дека „животот е борба“, но и дека „животот 
е патување“. Иван сето ова време се борел и патувал, и сето тоа го 
преточил во литература.   

Автобиографијата на Иван Трпоски е преисполнета со лико-
ви и личности, со некои од нив тој се сретнал само еднаш и нико-
гаш повеќе, но ги застапил во својот животопис, некои, пак, будно 
ги следел низ секој нивни исчекор во животот, сплотувајќи се со 
нив во јазикот како „единствена наша целосна татковина“. Зашто, 
Македонија е секаде каде што се Македонците, по трагите на авто-
биографските раскажувања на Иван Трпоски.       

 И, на крајот, само да додадам, повеќето од ликовите во оваа 
книга, зашто секој човек што е внесен во литературата автоматски 
се актуализира во литературен лик, лично сум ги познавал и сум 
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се среќавал со нив низ разни места и мигови. Уверен сум дека и 
читателите на оваа книга, сегашните и идните, ако не се најдат се-
беси во неа, со име и презиме, секако ќе најдат свој познат, некого 
од своја рода и природа. И сите тие имаат свое заслужено место во 
автобиографијата на Иван Трпоски, „Ова е мојот живот“. 

Димитар Пандев



 

THE TIME OF IVAN TRPOSKI
(To the book “This is my life” by Ivan Trposki)

Autobiographies are written by people with rich life experiences, 
just as biographies are written about great people who, with their deeds 
and actions, marked the time in which they lived and actively created, 
or time placed noteworthy signs of their life-lived through which not 
only hardened the person but also grafted him, like “a branch in the 
wind”, with a root in a mythical land and by planting it between one en-
vironment and another, created through profession, in which he passed 
first through a fine sieve and then through a course sieve to another, 
especially from those for whom no special investment is necessary but 
a sure hand, of God or one’s own, to those in which only the mind 
and spirit are guided by man like a whirlwind thrown into the ocean. 
And the light is always seen in the distance. It is not excluded, but it 
becomes a rule that such persons, marked with a burning sign, either be-
come writers, for which sometimes with only pen and paper, of course, 
and reading experience, or others who have become basic professionals 
to write about them, admiring their deeds. In people with rich life ex-
perience, according to an unwritten rule, confirmed only through folk 
song and story, there is an unbelievable force, which only God gives, to 
survive through all not only natural but also various social windmills, 
in which they will meet with everyone and everything, with no one and 
nothing, as if with the ghost of a dead guard, but also with everyone 
and everything, with the emperor and the cattleman, i.e., with the civil 
guard and the President, through real life from the borders between the 
country yards to the tribunes of the ceremonial halls of the world. And 
to turn all that into literature and turn it into an art uniquely of them, 
covered by a general name – autobiography!

And all this happened to our celebrant, Ivan Trposki, who started 
out on the “dried autumn grass”, passed day by day with an endless 
gallery of people, from those who, stuck in the abysses of life like hell, 
tied stone to stone and created grandiose buildings on which genera-



Иван Трпоски

12

tions will admire those who have risen to the highest rungs of the social 
hierarchy and done almost nothing good for higher goals, namely, the 
people.

And Ivan Trposki went through all that in his not so simple life 
and incorporated it in this, not only representative but also energetically 
cheerful book, proud of himself, first of all he is a wolf, who knows his 
roots and keeps to his homeland, in the sense in which Grigor Prlichev 
once spoke about his homeland, but also in the sense in which not only 
Blazhe Koneski spoke through verses, with whom our Ivan not only 
met and got acquainted, but also corresponded in writing, at the time 
when the letter was almost the only way to communicate remotely, as 
well as with other Macedonian writers, with whom our Ivan also met in 
vivo at meetings from Struga to Sydney, that is to say from the Struga 
Poetry Evenings to the Literary Society “Grigor Prlichev” in Sydney, 
through all those stellar events of the Macedonian literature in Mace-
donia and even more in Australia, profiling himself as an author, as a 
journalist, poet and prose writer, but also as an active socio-political 
figure, which he devoted himself to the survival of Macedonia in the 
turbulent times of its independence, when he was part of that “logistics 
diplomacy” that self-initiated affirmation of the Macedonian identity, 
as part of an endless series of Macedonian emigrants that promoted 
Macedonia through the world capitals with all available resources, from 
reciting patriotic poetry to participating in Macedonian demonstrations 
in Australia.

And all that carefully, poetically and journalistically, telegram-at-
ically and epistolary, in the form of a poem, but also in a chronicle, as 
part of a collection of poems, but also of a monograph, packed in a 
telegram and indebted in a letter written in due time or noted later, here, 
now again refreshed and merged in this autobiography, indexed with 
the title “This is my life”, it springs with the life-giving energy of the 
writer who learned more from life, but also from the book, than from 
school, so he has the right to entitle his biography exactly like that.

Because, according to a solid representation in the theory of lit-
erature, there are two types of writers, writers with a biography and 
without it.

And among the Macedonian writers who have a replenished 
biography, the writer Ivan Trposki certainly, if he does not have the 
richest, then he certainly has – his own, the most individual, or more 
precisely – the most personal.
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Because one of the basic functions of the autobiography is to 
point out the path of a person to his most personal achievement, which 
Trposki achieved outside his homeland, but strengthened it precisely 
by establishing relations between Macedonia and Australia, referenced, 
through the railway in which he had a good part of his life, metaphori-
cally – through the artistic composition in which he placed his autobi-
ography, establishing a kind of literary bridge between his two home-
lands and actively participating in the turbulence of his two homelands, 
from his earliest childhood, in which he appears as a builder, but also of 
a defender of his wider “existence” at that time, in that magical-realistic 
projection in which this word is used by and for Zhivko Chingo, but 
also for all those who, for some reason of their own, did not get their 
place under the sun in the place of its permanence, so they were forced, 
were brought to a situation to be forced, then a series of shipwrecks to 
choose the ship in which they will see the splendor and misery of hu-
man decadence, all the debauchery that money permits when one does 
not know what to do with it, but also the pain and joy of the hard-earned 
dollar, which the human sweat always doubles it.

Ivan Trposki’s autobiography is a historical projection of a time 
in which at least three generations are intertwined in fateful events filled 
with ups and downs, with wars in which it is not known when friend 
and foe change places and peaceful times in which the environment 
changes its mind according to the current position of the government. 
And Ivan, the reader would say, could have done well in that country of 
ours at that time, where he even met his political top, codenamed after 
the eternal president, and even be an integral part of it, supplemented 
by the inevitable sequence called – party and even in its subsequent 
outgrowths – youth, action, but lo and behold, there is always a stum-
bling block, usually from a close foot to a close elevation. Then the only 
solution lies in the popular “the farther away, the better”.

And to translate it all into literary form, you will admit, will not 
be so simple. Thus, this autobiography gradually passes, paradoxical-
ly but truthfully, into a biography, or in other words, from picaresque 
rašamonski to chronicle, because the main character sometimes chang-
es the narrative position from first to third person, regardless of the 
number, singular or plural, it retains completeness of the places where 
he first picaresque (life long wanders in struggle) and later enjoys the 
fruits of his creation. And to strongly emphasize his self but also the 
one created by him – us with whom he identifies his family, as well 
as his company, of course, literary. Only writers can do that, from the 
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most ordinary meeting of separation, they create a celebration in writ-
ing, and from unrelated stories in which the characters from paragraph 
to paragraph become more and more novel and whole, so the subject 
sometimes becomes an object, to become even more independent, the 
mutual we, and the person – a figure, but not of chess or political, but 
of national and universal significance. And that person is exactly the 
author Ivan Trposki, who as an author reserves the right to choose the 
grammatical person for storytelling, not only the first ordinary but also 
the imperial and the lordly, with which he sees himself from the heights 
of his life path – the third!

Namely, the autobiography “This is my life” by Ivan Trposki, 
due to its volume and complexity, has elements of picaresque, of that 
genre in literature which, although not Macedonian, but certainly Med-
iterranean, still relies on the folk “Across nine mountains and seas”, so 
we can freely say: yes! The protagonist’s literary projection of the early 
period is one of the best picaresque in Macedonian literature in which 
the main character’s self-finding is realistically reflected through all the 
traps set by society and culture, from the village and school environ-
ment, through the civic and party to the workers and the military. And 
more importantly, the author perfectly mastered, adopted and applied 
in his autobiography the socio-electics of all these social groups, of 
which nothing is left but a trace in the literature, so everything gets a 
historical tone filled with linguistic finish which has a platinum value 
for sociolinguistics, because on the panoramic canvas in the first part 
of this autobiography, which presents picaresque events and tragicomic 
disagreements in which the main character is martyred and crucified on 
the coordinates from Volino to Varazhdin, from Struga to Belgrade and 
Sezhana, there is nothing left.

From another angle, “This is my life” by Ivan Trposki can be 
understood as an additional diptych, a two-volume whole, in which the 
autobiographical prevails in the first part, and the biographical in the 
second, conditionally speaking, in the part that refers to the Australian 
period from the author’s life, but in that part the author’s frequent re-
turns to Macedonia, who left his country as a migrant worker and em-
igrant, and returns to it as a renowned writer and politically interested 
person for the fate of his homeland, are intertwined.

Through the Australian events in which profit-making is inter-
twined with creation, the Macedonian national language is spoken live 
outside the home environment, but also used at all social levels, espe-
cially through the activities of the Literary Society “Grigor Prlichev” 
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from Sydney, but also at university level, the Macedonian language has 
its position at that level. At the same time, the socialite that develops 
quite spontaneously among the Macedonians in Australia, with a bor-
rowed or literally translated word, sounds very attractive.

In that way, in the autobiography, the knowledge that “Life is a 
struggle”, but also that “Life is a journey” are intertwined very vividly. 
Ivan fought and traveled all this time and turned it all into literature.

Ivan Trposki’s autobiography is full of characters and personali-
ties, some of whom he met only once and never again, but he mentioned 
them in his biography, and some of them he followed closely through 
their every step in life, merging with them in the language as our only 
complete homeland. Macedonia is wherever Macedonians are, follow-
ing in the footsteps of Ivan Trposki’s autobiographical stories.

And, finally, let me just add, most of the characters in this book, 
because every person who is introduced to literature, automatically be-
comes a literary character, I have known them personally and I have 
met them through various places and moments. I am convinced that the 
readers of this book, present and future, if they do not find themselves 
in it, with name and surname, will certainly find their acquaintances, 
someone of their own kind and nature. And they all have their deserved 
place in Ivan Trposki’s autobiography “This is my life”.

Dimitar Pandev
(Translated by Risto Stefov)





 

ЗАЧНУВАЊЕ НА БЕБЕТО 
(Своја верзија)

– Овде е мирно, застани. Седни до мене. 
– Не, немој овде, ќе си појдеме дома. 
– Дома, каде дома? Знаеш дека во една соба сите спиеме, и 

мојот родител и сестри ми и двегодишниот син Диме. Тој, пак, само 
да се помрднеме на рогузината, веднаш се разбудува. Жено, седни 
кога ти велам. Тоде, мало ни почина, ќе ни треба друга рожба. А и 
воено време е, може да ме земат војник, па никојпат повеќе да не 
се видиме. 

По убедувањето, таа, засрамена, најпрво погледна наоколу, 
за да види да не има некој што сè уште останал во полето, а потоа 
полека седна до мажот. 

– Ете, така, не треба да се плашиш, ти си со мажот, не си со 
кој-годе.

– Знам, само се срамам денски, не сакам да ни се гледаат 
срамотиите. 

– Е, ако де, убаво е од време на време да си ги видиме и на-
шите физички облици. Почесто се љубиме ноќно време или кри-
шум и набрзина. 

– Не, испотени сме, ќе ни биде гнас. 
– Нека сме. Ние сме сопружници и не треба да се срамиме 

од тоа. 
По краткото договарање, тој почна во еден здив да ѝ ја за-

прегнува долгата бела кошула, да ја милува по белите бутови, на 
кои никогаш не допрел сончев зрак. 

– Полека, чекај, најпрво да го одврзам појасот за да го слечам 
клашеников... Неговите панталони брзо се лизнаа по нозете и џа-
маданчето и кошулата, тие се веќе легнати на засушената есенска 
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трева. Рацете забрзано им се вкрстуваат по разголените кожи. Се 
милуваат по градите, по папоците, по нозете. Лакомо се бакнуваат, 
онака како страста нив ги намамува. Тој е веќе над неа. Милно и 
душка по лицето, гушата, градите. Ја стиска по бутовите, задникот, 
босиците... Со раширени нозе и стиснати раце околу неговиот врат, 
таа милно му се предава на љубовното блажество. Блискоста на 
половите органи, пак, им ги пали нивните страсти и ги сили кон 
полова кулминација. Во еден миг и тоа се случува. Така заграбени 
ритуалниот љубовен танц заеднички го одржуваат. Наизменично 
се стенка, офка, јачка... Се милуваат, бакнуваат, касаат... Оргазмот е 
кулминација што ги втиснува телата и ги присилува за да се спојат 
во едно. По празнењето на хормоните телата полека им се опушта-
ат. Таа сетно си ги покрива разголените делови од телото, а тој, 
накашлувајќи се, победнички ѝ се насмевнува: 

– Ова ни беше едно од најубавите љубовни доживувања.
– Така нека биде, но немој да си ми рекол дека оваа беше 

само моја желба – посрамена таа му возврати на мажот. – Сега об-
лекувај се, ајде да си одиме додека не нѐ фатил дожд.

Куќата во која сум се родил во с. Волино (1942 год.)

РАЃАЊЕ НА БЕБЕТО 

Во топлото неделно претпладне, во новосоградениот дом ос-
танаа само мајката Љуба, тетката Македонка и детето Диме. Дру-
гите ги забраа пред себе биволите и заминаа в поле. Пареата од 
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жешкиот леб се прошири наоколу. Тетката Македонка му скрши од 
лебот на тригодишниот внук Диме и подавајќи му го, го седна на 
едно трупче во дворот. Кокошките му се насобраа околу него. Фр-
лајќи им по трошка од лебот, тој им се радуваше на нивното лакомо 
гракање. Наеднаш таквиот џагор со силен глас го прекина мајката 
Љуба која легната на сламата во еден агол од пондилата ѝ вика 
на золвата: „Македонке, брзо доаѓај, вади го бебево, тоа е веќе на 
врата!“ „Не, несто, јас сум млада и ми е срам да помогам во таква 
работа“, засрамено Македонка ѝ одговори на невестата. Таа ја ос-
тави родилката во морничави стенкања и офкања и избезумена се 
растрчува кон кај деленицата, пред чија врата заврескоте: „Стрино 
Николице, трчај мори, невестата Ноумица се пороѓа в пондила“. 
Бисера, се насмеа, ги изми рацете и со забрзани чекори влезе кај 
родилката. Глетката ја збунува. Детето е половина надвор, нема 
време за барање пелени. Таа ѝ клекнува меѓу нозете на родилката и 
му го постила својот скутник на новороденчето. Бебето, искрваве-
но, ослободувајќи се од мајчиното легло, со силен глас го објавува 
доаѓањето на овој свет. Овој плачлив крик кој го вознемири двае-
сет и првото јунско претпладне, полни девет месеци се исчекува-
ше. Така, сега гласот брзо ги исполни празните куќни простории, 
двориштето, цела Долна маала, па сè до сред село допре. Да, така 
и треба. Нека дознаат мештаните на Волино дека селото се збогати 
уште со еден нов волинец, а Македонија со уште еден нов Маке-
донец. Бисера, држејќи го искрвавеното бебе во својата скутина, 
ѝ ја објави радосната вест на родилката: „Неесто Наумице, јуначе 
роди! Нека ти е здраво и живо. Голем маж да порасни и родите-
лите да ги одмени. Детево на тебе наликува. Сега кажи ми каде е 
ножот за да го пресечам папочново црево?“ ‒ ја запраша Бисера 
родилката. „Не знам, стрино. Немам памет во главава. Видете, ако 
не е в ноќви, сигурно Науме го има земено в поле, пресечете го со 
нешто, со што било“, болежливо им одговара родилката. Македон-
ка го здогледа српот што висеше обесен на башлакот, го зеде и ѝ го 
подаде на стрина ѝ Бисера. Таа за момент го вудвосува ’рскавото 
црево околу сечилото, трга и папокот го пресече. Па така мајчи-
ниот деветмесечен спој со новороденчето и мајката засекогаш се 
прекинува. Мајката, по ослободувањето од својот пород, стана, се 
изми и го зеде детето во своето нарачје, го помилува по главчето и 
уморно прокоментира: „За вакви малечки суштества колкави маки 
мајките поднесуваат. Но тоа е дел од човечкиот живот што мора 
да се издржува“. По доаѓањето од поле, Македонка, на своите, во 
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еден здив им ја објави радосната вест за новороденчето. Секако, 
во можностите од тогашните услови, таткото Науме утешно ѝ се 
заблагодари на стрина му Бисера, парично ги награди децата кои 
се насобраа за да го видат новороденчето, а најбогато го награди 
братчето Диме. Ете така им се роди третото дете (второ живо) на 
брачната двојка Љуба и Науме Трпоски.

МАКЕДОНИЈА – МОЈА ТАТКОВИНА

Ете, сум се родил во една многу пријатна фамилија, во едно 
убаво полско село и уште поубаво охридско-струшко поднебје. 
Но, иако сум се родил во една од најстарите европски држави, 
мојата татковина Македонија ја затекнав во барут, оган и крв. Ја 
затекнав со недефинирана своја државност, култура, историја, 
вероисповед итн. Во еден дел од распарчените четири делови 
(вардарскиот), кој од 1913 година до пред Втората светска војна 
го управуваше српската династија Караѓорѓевиќ, таа сега беше 
запоседната од германските и италијанските окупатори и бугар-
ските и албански помагачи. Ете, токму во неа сум се родил јас.

Историјата на Македонија е мошне бурна и крвава. По падот 
на античка Македонија, од страв да не воскресне повторно, најпр-
во ја распарчило Римското Царство, па кон крајот на деветтиот и 
почетокот на десетиот век ја покорила Византија. Не само војнич-
ки туку и духовно. Мисијата на Св. Павле на Македонија не била 
случајна. И по поделбата на Римското Царство, Рим се обидувал 
да го ослабне православието, кое духовно се зацврстило во Кон-
стантинопол. Во средниот век таквите активности ги продолжила 
и Отоманската Империја, која во Македонија се задржала токму 
550 години.

По падот на Османлиската империја, во почетокот на двае-
сеттиот век, за време на балканските војни, големите европски 
сили Англија, Германија и Русија, ја поделиле македонската те-
риторија на четири дела и им ги подариле на нејзините соседи: 
Грција, Бугарија, Србија и Албанија. Како последица на немањето 
сопствена држава, се развиле две сорти на населението кон намет-
натите окупатори. Едните што им се додворувале на актуелната 
власт за да преживеат, сеедно која и сеедно чија, а другите кои не-
гувале симпатии спрема сите власти. Од таквите причини силно се 
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развило кодошењето што го спроведувале додворувачите на власта 
врз своите сограѓани кои го негувале сопствениот идентитет. Кога 
на оваа појава ќе ѝ се додаде љубомората кон квалитетите, стану-
ва јасно колку лесно можел некој да биде наклеветен и во колкав 
голем број видни интелектуалци завршувале во прогони и во зан-
дани. Оваа појава продолжила да се развива и во времето пред и по 
Втората светска војна, а силно е присутна и ден денес. 

По поделбата на Македонија, Македонците покрај тоа што 
биле принудени да зборуваат на јазиците од поробувачките земји 
(Србија, Бугарија, Грција и Албанија), тие морале и физички да 
ги бранат окупаторските граници, а тоа значи да пукаат еден во 
друг. За макотрпниот живот на Македонците најдобар одраз даваат 
стиховите на песната од Блаже Конески, кои ги боледувам и јас 
полни шест децении: „Уште рика маката во мене / дека сум роден 
во смачкано племе!“

КРШТАВАЊЕ НА БЕБЕТО ‒ ИВАН

По раѓањето на третото дете на сопружниците Љуба и На-
уме, најпрво беа информирани кумовите за да му одберат име на 
бебето. Во тогашните временски периоди, адет бил името да се 
земе од најблискиот световен датум на раѓањето. Во овој случај 
најблиску е датумот 3 јули, кога се слави светецот свети Наум, 
но поради што таткото од детето се вика Науме, прифатен е 7 
јули, поврзан со световното име свети Јован ‒ Иванден. Па така, 
кумовите им го предложиле на родителите името Иван да му го 
стават на нивното новородено дете. Родителите не смееле да се 
спротивстават на одлуката од кумовите, затоа веднаш се согла-
силе детето да се крсти Иван и секогаш да го прославува својот 
именден ‒ Иванден. По неколкунеделен период од раѓањето, ро-
дителите од детето ги повикале кумовите и поблиските роднини 
за да го крстат Иван по сите црковно-православни обичаи. Па 
така кон средината на јули во домот на Билко и Науме Трпоски 
завладеа весело расположение. Новоизградената двокатна пли-
тарна куќа била подготвена да ја пречека кумата и роднините на 
Ивановиот крштенички чин. Но, најпрво кумата Лиќарија Перова 
од Струга, го крена детето во своето нарачје и ѝ заповеда на тетка 
му на Иван, Македонка, да земе ѓумче в раце и да тргне со неа, 
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на пат кон селската црква. Црквата „Св. Богородица“ се наоѓаше 
неколку стотини метри надвор од селото. Таа навидум е нова, но 
нејзините темели се мошне стари. Всушност, црквата „Св. Бого-
родица“ била запалена од албански разбојници во октомври 1925 
година, а веднаш потоа со собрани парични средства од волинци, 
таа одново била изградена. До неа се наоѓа црковната камбана-
рија, чија камбана е лиена во Битола меѓу 1912 и 1939 година. 
Црковниот имот изобилуваше со овошни и зимзелени растенија. 
Таквата шаренолика ткаенина од црешови, ореови, јаболкови, ло-
зови, дренови, борови и други насади беше вистински плен за 
глетките на присутните. Пред црквата раштркано опстојуваа пе-
десетина фамилијарни гробови, градени од камен и бетон. Расле-
ченото дете кумата му го предаде на свештеникот, за да го из-
врши крштеничкиот чин. Иван беше среќен што се крштева во 
македонска црква и од македонски свештеник, што за минатите 
генерации тоа било само сон. Детето, раздразнато од мирисот на 
босилокот и темјанот, со нозете нервозно шлапкаше во водата од 
големата колимбра и со силен детски плач го нарушуваше мирот 
во црковната просторија. Тоа, тогаш, не беше свесно за важноста 
на овој негов православен македонски церемонијал, на кој за не-
говото крштевање покрај кумата, тетката и свештеникот, сведоци 
ќе му бидат и сите светци чии ликови зографските четки ги на-
сликале во волинскиот свети Богородичен световник. По свеште-
ничката церемонија, кумата го забриша и облече во нови алишта 
сега веќе крстениот Иван и го завитка во поголемата пелена и со 
наполнатото ѓумче од крстената вода си заминаа за дома. Попат-
но тетка ми Македонка на школското двориште го истури ѓумот 
молитвејќи: „Иван да расти, трча и да се просветува во идниот 
негов живот“. По враќањето дома, мајката си го прегрна синот 
во својата прегратка и му го честита крштевањето. Таа, како по-
дарок, по една риза им даде на кумата и тетка ми кои помогнаа 
во извршувањето на овој важен христијански чин. Помешаноста 
од мирисот на штотуку варосаните одаи и мирудиите од готвач-
кото огниште беше вистинско доживување на присутните. Меѓу 
присутните на ручекот присуствуваше и свештеникот Методија, 
кој го благослови скромниот ручек приреден за гостите. По бла-
гословот, сите присутни во еден здив наздравија, честитајќи му 
ја на Иван крштевката и посакувајќи му весело и безгрижно дет-
ство и да порасне голем и да стане вистинско момче Македонче. 
Сите присутни на кумата ѝ посакаа да доживее и за свадба таа 
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него да го венчава. По ручекот и муабетите, роднините весели го 
напуштија домот, а домашните уште повесели ги испратија нив.

По овој ритуал убаво е да спомнам дека јас сум ѝ бил по-
следното дете од фамилијата Трпоски кое е крстено од кумата 
Лиќарија Перова.

Поради нашата фамилијарна делба, а и поради нејзината ста-
рост, таа нас нѐ даде, за да ни кумува, на нејзиниот најстар син 
Никола, подоцна и на син му Танас Калајџијоски, а на деленицата 
им го даде нејзиниот најмал син Науме Калајџијоски. 

ДЕТСКА БОЛЕСТ И НЕНАДЕЈНА СМРТ

Уште првата зима Иван се разболе. Ниту мајка му, ниту до-
машните, ниту пријателите не знаеја од што се разболе детето. 
Дали се разболе од нездрава храна, сиромашна облека или на за-
рек беше фатило, никој не можеше тоа да го докаже. Во истиот 
временски период, војната, која ги имаше зафатено соседните 
држави, силен замав заземаше и во Македонија. Окупираната 
македонска територија од страна на фашистичките окупаторски 
земји Германија и Италија, за подобро да го држат во потчине-
тост македонскиот народ, тие им ја поделија Македонија на нив-
ните послушнички Бугарија и Албанија. Со новата граница, која 
минуваше од Подмолје по кичевскиот пат и одеше преку Дебрца 
на север, Волино падна под италијанско-албанска власт. Во тој 
воен период татко ми Науме, со Санта Велјаноска и неколку дру-
ги луѓе од селото и од соседните села, бил задолжен облеката и 
храната што ја збираа од волинци во нашата куќа, натоварена на 
коњи, внимателно да им ја предадат на одредени лица од парти-
занските старешини кои беа стационирани во Горна Дебрца. Тоа 
беше мошне одговорна задача. Дедото Билко беше слеп, па цела-
та куќна и фамилијарна грижа ѝ стана товар на мајка ми Љуба. Па 
така таа, по снежни и дождовни врнежи, по меќави и виулици, го 
носеше својот син и по доктори и по гатачки и по оџи и по попо-
ви, за секого за кого ќе слушнеше дека може да му помогне на де-
тето. Се насетуваше дека детето се има разболено од болести што 
ги донесоа со себе окупаторските војски. Но ни за тоа никој не 
можеше потврдно да гарантира. Така, во еден јануарски поларен 
ден, кога детето даваше знаци за да се прости со животот, мајка 
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му Љуба го замоли нејзиниот брат Науме Спироски за да ѝ по-
могне детето да го однесат во Струга на лекар. Сестрината молба 
вујкото морално ја прифати. Па така завиткано во крпи и покри-
ено со татковото палто, вујкото Науме го крена внучето в раце и 
со загрижената мајка тргнаа на пат од Волино преку Мороишта за 
Струга. По силни вејавици и снежни намети мораше да се мине 
непроодниот седумкилометарски долг пат. Вујкото задишен ја 
цепеше снежната покривка и од време на време го погледнуваше 
бебето, додека мајката задишена и со липање внимателно газеше 
по братовите стапалки. Ветерот кој им го отежнуваше патувањето 
беше мошне силен. Така, од време на време тие застануваа за да 
здивнат и да го проверат детскиот дишечки пулс. Некаде, пред 
селото Мороишта, погледнувајќи го детето, вујкото изненадувач-
ки ѝ вели на сестра си: Љубо, детево е смрзнато и нема никакви 
знаци за живот! Мајката заплака. Ја колнеше судбината, која по-
крај второто, ево ѝ го зеде и третото дете. Се плашеше за смртта 
на Иван, како ќе реагира, кога ќе дознае нејзиниот сопруг. Но тоа 
е што е и таа беше свесна дека не може да се бори против суд-
бината. И еве се, со скочанети нозе и раце го ставаат смрзнатото 
мртво бебе, Иван, во лелајката до вжештената печка. По веста за 
смртта на Иван, веднаш се стрчаа соседите, роднините и сосела-
ните, за да ја утешат распиштената мајка. Плачеа сите: дедо му, 
тетки му, братучедите, соседите... но најмногу братчето Диме. Во 
таквиот жаловен кошмар нажален влезе и дедото Целе, татко ѝ 
на Љуба, кој посака да го види мртвото внуче, за да се прости од 
него. И гледајте чудо. По откривањето на ќулавката, со која беше 
покриено детето, Целе се насмевнува. Луѓе, не плачете, детево е 
живо! Можно е да беше смрзнато од студ, но еве од топлината тоа 
повторно се врати во живот! Па веднаш сите присутни со таж-
ни срца и солзиви очи посакаа да го видат Иван, за да се уверат 
во неговото враќање од смртта. По среќната глетка се израдуваа 
сите. Па во еден здив луѓето се изнаприкажаа прикаски, за вакви 
и за слични на ваквите, трогателни настани.

НАСТАН СО ЖИВА ВАР

При варосувањето татко ми користел жива вар што ја раст-
ворал со вода. Варовитите камења ги оставал во леген со вода за 



Ова е мојот живот

25

да изгаснат. Меѓувреме тој излегол за да си ги прибере четките за 
варосување. При гаснењето, варовитите камења силно клокотеле, 
така во водата тие се ослободувале од својата жештина. Јас сум 
бил едногодишно дете-лазаче и неприметно со ползење сум до-
шол до легенот. Мислејќи дека варта е млеко, со рачето сум нацр-
пил и сум ставил в уста. Од допирот со жешката вар сум почнал 
да плачам и да пиштам. Уплашени од настанот, домашните ме 
зеле за да ми ја очистат устата од варта. Ме напивале со вода и 
млеко за да ја разблажат жешката вар. Мене меѓу кожата и елече-
то некое грутче што паднало, сè уште ме печело, па јас уште сум 
продолжил да плачам. Кога ме слекле, тогаш дури виделе дека на 
градиве од грутчето вар ми се отворило рана. Ете таа рана сиот 
живот ми пречеше кога се слекував за сончање или за капење. 
Особено пред девојките не можев да си ги покажам моите телес-
ни квалитети. За да ми ја прикрие лузната, една колешка, во Бел-
град, во 1963 година ми тетовира лик од Тарзан, кој го глумеше 
познатиот артист Гордон Скот. Но со време мускулестиот Тарзан 
омршавува и грдо се претвора во индијански факир. Но тоа е тоа 
и од тоа нема бегање. А оваа анегдота е само почеток од моето 
палаво детство. 

Свадбата на Науме и Митра Спироски во с. Волино (1953 год.).  
Иван е трет од десно.
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ФАМИЛИЈАТА НА ИВАН ‒ ПО ТАТКО

Детските години беа мошне бурни за мене. Растев во фами-
лија со средно материјално богатство, со здрави родители, слеп 
дедо и разгалено братче (подоцна уште со три братчиња и со едно 
сестриче). На дедо ми Билко, родителите му се викале Трпо и 
Перса, а дедо му се викал Стојан. Тие биле доселени во Волино 
од селото Ливада, Струшко. Дедо му Стојан и баба му Стојаница 
биле погребани во село Ливада, а Трпо и Перса во Волино. Дедо 
ми Билко (12.6.1882 – 9.1.1960) бил најстарото дете од тричлената 
фамилија. Тој прво бил оженат со сестра му на Никола Скепаро-
ски, Неда, а вториот брак го склучил со Петкана Далческа (1886 ‒ 
12.1.1941), со која ги имаа: Цвета (набргу починала), Мара (била 
омажена за Македон Матлиоски во с. Мороишта, која при бом-
бардирањето од италијанските авиони е убиена меѓу Мороишта 
и Струга), Науме 23.6.1920 – 23.2.1990), Устијанка и Македонка. 
Тетките Устијанка и Македонка се омажија за Владо Велјаноски 
во 1944 и Горјан Јакимоски во 1949 година. Во бракот со Владо, 
Устијанка ги имаше децата: Цвета, Ерѓа, Донка и Танас. Нејзе 
мали ѝ починаа девојчињата Менка и Таса, а Танас почина како 
младинец. Додека Македонка во бракот со Горјан роди ќерка која 
набргу ѝ умира, а од вториот брак со Ѓорѓи Целакоски од село 
Мешеишта ги има ќерките Трајанка и Ленче, Трајанка е омажена 
за Драган Ристески од Кичево, со кого ги имаа ќерките Наташа, 
почина во сообраќајна несреќа во с. Мешеишта, Натали и Ирена. 
Долги години тие живеат во Германија. А Ленче се омажи за Диме 
Клекачкоски од Кривогаштани и живеат во Сиднеј, Австралија, 
со кого ги имаат ќерката Кристина и синот Благојче. Во бракот на 
Науме и Љубица Спироска (19.1.1921 ‒ 11.2.1967) им се раѓаат: 
Диме (15.9.1939‒20.8.1992), кој склучил брак со Горица Кожеска 
и ги има децата: Живка, која во бракот со Коле ја има ќерката Ка-
терина; Жарко во бракот со Сузана ги има ќерките – Наташа, која 
во бракот со Никола Трпоски ја има ќерката Матеа, и Теодора и 
Робертина, која во бракот со Димитрија Николоски ги има Дарко, 
Ѓоко и Ангела. На Диме и Горица три деца им починаа некрсте-
ни, Иван 21.6.1942 година, кој склучил брак со Нада Иваноска 
(29.5.1944) ја имаат ќерката Билјана, која во бракот со Тони Јо-
шески од Света, Демирхисарско ги имаат децата Лана, Адријана 
и Кристијан, Ристана 5.5.1945 година, која во бракот со Борис 
Јанкоски од с. Косел ги имаат Сашо кој во бракот со Моника ги 
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имаат ќерките Мишела и Алберта и Љубица која во бракот со 
Владо Стојкоски ги имаат Дејан кој со Маја ги имаат децата Бисе-
ра и Виктор и Симона која со Александар го имаат синот Дејвид, 
Спаско (19.5.1947 ‒ 16.12.2000) година, кој од бракот со Лубица 
Наумоска од с. Косел ги има Клаудија, која од бракот со Ванчо 
Колески го има синот Александар и Марија, Ангеле 11.11.1951 
година кој од бракот со Ристана Боческа ги имаат Гоце кој склучи 
брак соТајана Резенде и Татјана и најмалиот Трпе 23.1.1955 годи-
на, кој од бракот со Роза Чалдрмоска ги имаат Александра која од 
бракот со Крсте Илинкоски ги имаат Илија и Ивана и Љуба, која 
од бракот со Родни Гало ги има Емилија и Лука. Дедото на Иван, 
Билко, има брат Никола и сестра Митра. По делбата: брат му на 
Билко, Никола, со сопругата Бисера и синовите: Крсте, Криста-
фил и Љубе и ќерката Илинка останаа да живеат во старата куќа, 
а Билко и Науме си направија нова. Крсте од бракот со Трајанка 
Мочароска ги има децата Весела омажена за Јонче Трпкоски со 
кој ги има Светозар (почина во сообраќајка), Слободан и Рад-
мила, Менка омажена со Ангеле Стоески ги има Пане и Илче и 
Кристафил (1945), кој се роди по татковата смрт (Крсте загина во 
Втората светска војна во Хрватска), и Кристафил го доби името 
по стрико му Кристафил, кого албанските качаци го убија во во-
линските ливаѓе во 1943 година. Тој во бракот со Вера Пренто-
ска од село Мислешево ги има Гоце и Љубица, Гоце од бракот со 
Марија го имаат синот Леонид и Љубица од бракот со Стевчо ги 
имаат: Ивана и Никола. Љубе се ожена за Елена Скепароска со 
која ги има: Ќира, Богоја и Благуна, Ќира од бракот со Здравко 
Јовчески ги има: Перо и Маријана, а Богоја од бракот со Доксана 
ги има: Љупчо кој од бракот со Анета ги имаат: Јана, Мартина и 
Маја и Анета која во бракот со Игор Дамјаноски ги имаат: Ања и 
Ема и Благуна, која од бракот со Науме Секулоски ги имаат: Ни-
кола и Билјана. Илинка се омажи за Велјан Силјаноски со кого ги 
има: Ѓорѓи, Донка и Лазор. Сестрата на Билко и Никола, Митра 
се омажи за Митре Ситникоски во село Горенци со кого ги има: 
Цвета омажена за Ристо Каланоски во село Мешеишта со кој ги 
има Фросина, Македонка и Љуба, Науме е оженет за Мара Тодо-
роска со која ги имаат Нада, Васа, Донка и Тоде кој во бракот со 
Благуна Скепароска од село Волино ги имаат Марина, Славица, 
Науме и Татјана (која млада почина), Вента омажена за Лазор То-
дороски во село Подмолје ги има Вера, Младенка, Митко, Мето-
дија и Мирче.



Иван Трпоски

28

Науме и Љуба Трпоски на пазар во Струга (1965 год.)

ФАМИЛИЈАТА НА ИВАН ‒ ПО МАЈКА

Мајка ми Љуба е ќерка од Целе Спироски (1891) и Митра 
Ристеска од село Драслајца. Митра починала млада, па Целе во 
вториот брак со Крста Трифуноска исто така од село Драслајца 
ги има: Крсте, Наум, Благоја и Славка. Славка е омажена во село 
Драслајца за Лазор Далчески со кого немаа пород. Наум (1930) 
стапи во брак (1953) со Митра Короскоска. Со неа ги имаа синот 
Ристо и ќерката Иванка. Ристо во бракот со Младенка ги имаат 
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синот Танас и ќерката Митра. Иванка во бракот со Никола Апо-
лески од Косел ги имаат ќерките Ирена и Билјана и синот Боби. 
Крсте (1924) стапи во брак (1947) со Васа Ситникоска (1926) од 
село Горенци. Тие во бракот немаа пород. Благоја (1935) во бракот 
со Благуна Скепароска ги имаат Митко и Мира. Митко во бракот со 
Мира Спироска од Охрид ги имаат синот Игор и ќерката Христина, 
од Игор е синот Матеј, а Мира од бракот со Драган Кузманоски од 
село Лабуништа ги имаат Костадин од кого се Климент и Марија и 
Марјан од кого е ќерката Софија. 

Татко му на Целе, Спиро, во првиот брак со Ѓурѓа имал пет 
деца: Ристо, Велика (1902) омажена за Сарафин Лозаноски во село 
Драслајца, Целе, Ѓорѓи и Дуко, а од вториот брак со Доља од село 
Оровник имал уште четири деца: Лазарка омажена за Целе Кита-
носки во село Лешани, Крсте (мал починал), Вангел и Никола. 

Ристо (1901) во бракот со Менка Иваноска ги имал: Размен-
ка (починала на едногодишна возраст), Докеа ( Докса) омажена за 
Ристо Бавтироски од село Слатино, Злате во бракот со Светлана 
Бајмакоска од село Мешеишта ги има Нада и Климе. Злате како до-
мазет остана да живее во Мешеишта. Иванка во бракот со Фрањо 
(Словенец) немаа пород. Ѓорѓи во бракот со Благуна од село Ме-
шеишта ги има Љуба, Елка и Ристо. Крсте во бракот со Крста Ѓо-
реска од село Мешеишта ги имаат Лазе и Наташа. Сандре во бра-
кот со Љуба Жежовска од Смилево ги имаат Тони, Драган, Менде и 
Гоце. Боро во бракот со Тодора ги има Татјана и Трајче.

Дуко (1895) од бракот со Кита Шутароска од село Требе-
ништа ги имал Благуна омажена за Иван Мариноски од Охрид, 
Донка омажена за Душко (офицер) од Загреб и Петруш оженет за 
Вера Гаврилова од Охрид ги имаат Никола и Љупчо.

Вангел (1916) од бракот со Љубица Јанкулоска ги има Дани-
ца, омажена за Разме од село Драслајца, Богдана омажена за Илија 
Шутароски од село Требеништа ги имаат Ристо и Нада и Божин, 
кој од бракот со Елена ги имаат Даниела, Игор и Валентина. 

Никола (1918) од бракот со Таса Јованоска ги има Донка, ома-
жена во Охрид, и Милчо, кој во бракот со Јасна Митреска од село 
Крушје, Ресенско ги има: Наташа, Николина, Билјана и Никола.

Ѓорѓи (1904) е оженат за Ленка Ѓорѓевска од село Крани, на 
која првиот сопруг кој бил од село Сливница, Преспанско, ѝ почи-
нал во Америка. Во Сливница, Ѓорѓи останал да живее како дома-
зет од 1927 година. Од бракот со Ленка ги има: Дежда, омажена за 



Иван Трпоски

30

Киро Кипровски од Ресен, Живко, оженет за Благуна Тутуреска од 
Мешеишта ги имаат Ристе и Зоран, Лазо оженет со Олга од Буково 
ги имаат Ленка, Тоде и Живко. Ламбе оженет за Марија Гламочек 
од село Комовци општина Мурска Собота, ги имаат децата: На-
таша, Даниела, Тања и Роберт, и Јосиф оженет за Спаса од село 
Биџево ги имаат Никола и Сузана.

СОСЕДСКИ И УЧИЛИШНИ ДРУГАРИ

Во двориштето наше секогаш имаше многу деца. Така, по-
крај другарчињата на брат ми Диме: Ѓорѓи Спасески, Ѓорѓи Се-
кулоски, Климе Трпкоски и Сисоја Мочароски и моите, најпрво: 
Павле Андроникоски, Ристо Секулоски и Трајан Јовески, подоцна: 
Сандре Спироски, Јосиф Мочароски, Јонче Иваноски, Трајан Ко-
жески, Диме и Карафил Печоски, Трајко Шкуртески, Трајан Јо-
вески и Милош Короскоски, уште подоцна: Димитри Маркоски, 
Тошо Иваноски, Соколе Иваноски, Тане и Лазор Трпкоски и други, 
и најдоцна: Кристафил Трпоски, Јордан Ристески, Сергија Секу-
лоски, Андон Стоески, Љубе Јакимоски и други. Во двориштето 
доаѓаа и другарчиња од помалите браќа и од сестра ми Ристана, а 
доаѓаа деца и од соседите и од другите селски маала. Со некои од 
другарчињата, како со децата од комшилукот се здругарував уште 
од најраните детски денови, а со другите од училишните клупи и 
двориште, а со третите од сретселските и полски дружења, а со по-
следните пак од интелектуални причини. Со некои од другарчињата 
сме се здружувале за да шетаме, да играме, да крадеме овошје, со 
други за да загледуваме љубовници, а за жал, со ниедно дете не 
сум се здругарувал за да учиме. Некои од другарчињата сум ги на-
пуштал од недоверба, од материјализам и од љубовни конфликти, а 
некои од другарчињата, од некакви причини, сигурно и мене ме на-
пуштиле. Еве, да спомнам еден случај за раскинувањето со Трајко 
Шкуртески. Ова дете беше единствена машка глава во куќата на 
Драган и Мара, за тоа беше мошне галено и уште повеќе палаво. 
Дома кога ќе дојдеше, превртуваше и куќа и бавча, за ручек што ќе 
јадев јас, тој не јадеше, пребаруваше нешто повеќе, нешто ние што 
го немавме. Но дома му не беше така. Таму не смеевме ние да влезе-
ме в куќа. Игравме надвор. Него, меѓувреме, ќе го викнеше мајка му 
за да му даде чаша со млеко да испие. Веднаш ние дознававме дека 
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тој пил млеко, на усните имаше траги од неизбришаното млеко, а 
и мирисаше на кравја маст. Всушност, тој мирисаше секојдневно 
така, зашто имаше лишаи по лицето, па редовно со кравја маст ро-
дителите го мачкаа. Нас не нè оставаа да скинеме од црешите, со из-
говор дека биле за продавање, бостанот исто така бил за продавање, 
а пред да руча тој, мајка му нас ќе нѐ избркаше со наводно некакво 
нејзино измислено оправдување дека за денес повеќе нема да може 
да ни другарува. Со некои од другарите се растуривме и поради 
додворување на иста девојка. А со некои нѐ растурија родителите, 
со изговор, тие за мене, дека јас сум ги лажел нив за шетање, а мои-
те родители, за нив, дека тие мене ме лажат за шетање. Најдолгото 
другарење го одржував со братучед ми Кристафил, со Јордан Ристе-
ски и со австралиско-македонските гастарбајтери: Сергија Секуло-
ски, Андон Стоески и Љубе Јакимоски. Другарувањето со братучед 
ми Кристафил имаше и друга причина, поради убиствата на татко 
му во војната во Хрватска и стрико му од албанските качаци, баба 
му нѐ молеше при расправија или тепачка да го браниме, зашто тој 
нема брат за да го брани, а ние сме петмина браќа. 

ДЕТСКИ ИГРИ И НАСТАНИ

Како што реков, во нашето двориште се збираа многу деца. 
Покрај другарчињата од брат ми Диме и моите, подоцна и од дру-
гите браќа, а и од сестра ми другарките доаѓаа. Некои игри кои мо-
жеа да се играат на тој простор ги игравме тука, а другите ги играв-
ме или на сретсело или на школското двориште, или во ливаѓето. 

Се играа следниве игри: анина, пупана, криш-миш, клиса, 
бркана, чоме, ложана, џидана, котка, прескокана, крива магарица 
и секако најомилената ‒ фудбал. Фудбал се играше со: подебела 
кочанка, кромпир, презреана дуња, со топка од крпи или со топка 
од влакна на животни и со други видови на топки. Паметам за иг-
рата котка (во Австралија се вика голф) која обично ја игравме во 
ливаѓето, поголемите деца, некои беа и оженати, дрвеното топче со 
стаповите ќушкарчиња ќе го удираа по неколку пати и со него ќе 
заминеа дури до мислешеските ливаѓе, а оној кој беше редар мо-
раше да трча по него за да си го врати топчето назад. За таа работа 
многу лош беше стрико ми Љубе, по кого Југослав Печоски има 
трчано и плакано.
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Со моите другари од најраното детство Ристе и Павле (2013 год.) 

Со моите последни другари Андон Стоески (лево) и Љубе Јакимоски 
(десно) на Богородица (Волино, 1967 год.)
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Полјаците, пак, кои ги чуваа имотите беа мошне строги. 
Тешко на оној чие животно ќе го затекнеа да прави штета. За каква 
било грешка нѐ тргаа за уши и со клоца и стап по газ нѐ удираа. 
Некогаш, пак, ако некое животно влезеше во сопственоста на не-
кој, кој ќе го фатеше животното во својата нива, од лицето кое го 
чуваше животното бараше да му ја плати целокупната штета од 
нивата. Така, паметам еднаш биволот Мечо, кој ми влезе во една 
некосена требенишка ливада, сопствениците ми го забраа и го оте-
раа во Требеништа. Вечерта по него со мајка ми отидовме за да си 
го земиме. Но, сопствениците инсистираа за надомест на штетата 
да платиме неколку стотини динари, што беа големи пари во тоа 
време. Па со молење, колење, за сто динари ни го дадоа биволот. 
За ова мое невнимание, мајка ми ме казни со тоа што за селскиот 
празник Голема Богородица не ми купи панталони. А за ќотекот 
што го јадов при одењето до Требеништа и при враќањето до дома, 
не треба да пишувам.

Во ливаѓето се одржуваа различни интересни настани. Жи-
лавите деца ги одмеруваа силите во борење, други во натфрлување, 
трети во натскокнување итн. Во борење им ги опробуваа силите 
на најјаките биволи, јунци, овни... а во давење (касање) им ги ис-
пробуваа силите и на кучињата. Се одржуваа трки на најбрзи коњи, 
од чија брзина зависеше изборот за идните свадбени мустулџиски 
натпревари. Ете на тој тревнат мегдан секој можеше својата вешти-
на да ја прикаже во вистинско светло, кого како победник ќе го фа-
леа сè додека не беше победен од друг. Тука најстарите раскажуваа 
спомени од тешкиот живот минат под туѓинските поробувачи, сре-
довечните кажуваа за настани од штотуку завршената Втора свет-
ска војна, младите раскажуваа моменти од кратките печалбарења 
по новите југорепублики, гимназијалците пак се фалеа со штотуку 
стекнатите знаења и за распрдениот градски живот, особено за не-
верноста на младите луѓе во љубовта, додека најмладите, мерејќи 
ги со сламки, си играа со курињата.

БОЛНИ СЕТКИ ЗА ДЕДО МИ БИЛКО

Облеката моја се состоеше од волнени бечвиња, џамаданче, 
конопна кошула, свински или говедски опинци и волнени чора-
пи. Подоцна бечвињата и џамаданчињата беа заменати со клаш-
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нени пантолони и клашнено палто, а опинците со гумени шилени 
врвови или пиротски. По основното одделение се облекував со 
шајачни и док штофови, ленени кошули, а за обувки користев 
патики или кондури. Бев слабичок ‒ по кое го добив прекарот‒ 
коскар. Бев задевџија и мошне пргав, лутко. Кога ќе ме искараа 
родителите на сиот глас пиштев и врескотев, затоа мајка ми, која 
повеќе ме има тепано од сите други мои тепачи во животот, ме 
затвораше во надвиснатиот нужник, кој се наоѓаше на северната 
страна од двокатната куќа и граничеше со шталите од Димко и 
Драган Ногачески. Од тепањето почесто ме заштитуваше дедо 
ми Билко. Но поради неговата слепост, целосно не можеше да 
ме заштити, па по моето плачење, тој ја прекоруваше мајка ми. 
Отепај го, ѝ велеше, после плачи, барај го. Море или умда бери 
или ќе му го извадам и тој што го има! пискотливо му одговараше 
мајка ми. Се сеќавам, често при неговото милкање, ме убедува-
ше за да не правам повеќе беља, за да не јадам повеќе ќотек. Ме 
земаше со него в поле за да ги избегнам подоцнежните тепања. 
Тој нè сакаше сите нас неговите внучиња. Со рацете, алкајќи по 
нашите тела, нѐ одмеруваше и горделиво ќе прокоментираше: 
Ех, кога ќе пораснете и кога ќе си формирате фамилии, ќе си 
направите куќи, еве овде, покрај река, една до друга, петмина 
браќа, пет куќи, тогаш никој ништо не ќе ви може! Ама ете, тоа 
беше неговата желба, а судбинската, реалната е поинаква. Дедо 
ми Билко ослепел од претешка работа, така барем разбрав јас од 
своите родители. За волинските: врби, јасики, тополи и евли се 
кажува дека во полето ги засоиле дедо ми Билко, Стеван Чалдр-
моски и Славе Трпкоски. Тие од Дебрца, покрај коњите натова-
рени со дрва за огрев, попатно, од покрај реката Сатеска, сече-
ле и на рамо ги пренесувале споменатите растенија. Потоа нив 
ги засадувале покрај своите имоти. За овие тројца волинци, се 
врзуваат и приказните дека тие ги работеле тешките работи во 
семејствата, додека нивните помлади браќа, ги имале полесните, 
односно пазарџиските работи.

Дедо ми не сакал да се лекува, всушност, тој не ѝ верувал на 
медицината. Еднаш некако го убедил татко ми и го однесол на ле-
кар, на очно, во Битола. Додека чекале на ред за преглед, татко ми 
скокнал во соседната продавница за да купи шах за играње. Кога 
се вратил, дедо ми повеќе го немало тука. Побегнал. По три дена се 
вратил дома. Целиот бил издрпан од кучиња и искрвавен од дрвјата 
низ кои минувал. Со прашување по селата, некако се снашол и по 
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три дена талкање, жив се вратил назад. За на лекар, до својата смрт, 
никој повеќе него не можел да го убеди. Дедо ми Билко покрај тоа 
што беше слеп, тој во зборувањето муцаше и цапкаше со ногата за 
да ги доискаже зборовите. Па така, за да ми раскаже случка или 
приказна му требаше многу време, а мене раскажувањето ми ста-
нуваше здодевно. Беше мошне жилав и не се плашеше од работа. 
Почесто сам со талкање ги наоѓаше нивите, на кои сам жнееше. 
Убаво е да го спомнам и следниов податок поврзан со дедо ми Бил-
ко. Волинци се шегуваа со неговата слепост. Така, кога ќе го видеа, 
му викаа: Билко, пилето! (демек да не го стапне). Но тој веднаш ќе 
им ја одбрусеше: „На мајка ви под кошула“(тогаш жените носеа 
долги платнени кошули наместо фустани)! Па често ќе се заме-
ревме со некои од роднините, чии деца ќе го испровоцираа за да го 
каже она на секого што му го кажуваше.

По делбата со фамилијата од дедо ми Никола, поради имот-
ната состојба, ние сме имале и момоци, односно измеќари. Така, 
покрај вујко ми Науме Спироски, измеќари биле уште Стерјо и син 
му Целе Шутароски од село Требеништа. Тие ни помагале во куќ-
ните и полски работи. 

И ДРУГИ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Покрај настинката (ангина), со која низ поголемиот дел од 
својот живот ќе другарувам, во детството сум боледувал уште и 
од следниве болести: далак, уши, заушки, заби, чирај, начеток, 
удретини и други палавски болки. Стомачната болест, која низ 
народот се толкува како далак, почесто ми доаѓаше по консуми-
рање на нечиста и слаба храна. Болеста се лечеше со одење кај 
луѓе гаталци. Тие, гаталците, ме лечеа на следниве начини: ќе 
фрлаа во вода недогорени јагленчиња и на секое јагленче спомну-
ваа по некое име од човек, што мајка ми ќе им го посочеше. Ја-
гленчињата што ќе летаа над водата, нивните сопственици беа 
прогласувани како чесни луѓе, а јагленчето што ќе пропаднеше 
во водата, неговиот сопственик ќе се прогласеше за виновник. 
Таа личност ја нарекуваа љубоморец, мразител, злосторник... кој 
за да ми напакости мене и на моето здравје успеал да направи 
некаква маѓија. За да се растури маѓијата, требаше да им се даде 
една моја облека и некаков подарок или пари. Така, со водата од 
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јагленчињата гаталците најпрво ќе ме напиеја, а потоа ќе ме по-
сипеа на главата. Некои од гаталците, покрај јагленчињата, ми 
кушаа со специјални ковчиња за кои велеа дека се од непознат 
мртовец. Други ме фаќаа за ножиња и ме вртеа околу нив, дури 
умот да ми се шашардиса. Трети, пак, ме легнуваа на грб и ми 
редеа дрво на стомаков и бајаги со секирата ќе го цепат дрвото 
силно замавнуваа напразно, со што ми влеваа таков страв, од кое 
јас машки ќе се испотев, а во моменти дури и ќе се испрдев. За 
истата болест бев носен и кај жени за да ме жулат по стомакот и 
да ми го завртуваат папокот. А и за заушките, мајка ми ме носеше 
кај жени за да ми кушаат и да ме жулат со сало од бабулица.

За болките со ушите и забите обично родителите ме носеа 
кај попот од соседното село Требеништа, Крсте Маринчески, 
кој илегално поседуваше соодветни справи за лечење (пумпа за 
смукање на ушна нечистотија, забарски клешти и други помага-
ла). Така, со одењето кај попот се одиграла и една незаборавна 
анегдота, која вујко ми Науме Спироски почесто ми ја повторува-
ше низ целиот негов живот. Всушност, кога ме однесле кај попот 
за ушето кое ми збирало гној и толку многу ми шумело во него 
што не сум можел повеќе да го поднесам, додека сме го чекале 
попот за да се врати од службена должност, во дворот неколку 
девојчиња си играле оро. На смеа вујко ми, за да ја убие болната 
моја монотонија, ме прашал: кое од девојчињата го сакам за да ми 
биде невеста? Јас со прстето сум покажал на најмалото девојче, 
кое по кажувањата се погодило да биде најмалата ќерка од попот 
Крсте, Јорданка. Па така вујко ми, кој до своето пензионирање 
работеше како болничар во Костнозглобната болница во Охрид, 
покрај на волинци, анегдотата почесто им ја раскажувал и на не-
говите пациенти, која ја поткрепувал со поучниот заклучок: штом 
е во прашање жена ‒ болката се заборава!

ЗА ШУГАТА ИЛИ НАЧЕТОКОТ

Болеста што се нарекува шуга, лишај или начеток, мене ме 
зафати на деветгодишна возраст, тогаш кога бев ученик во трето 
одделение. Кој знае од каде дојде пустинската и како ми се зале-
пи на лице, та со месеци не можев да ја отстранам од себе. Оваа 
грда болест од ден на ден сè повеќе и повеќе се ширеше. Така, за 



Иван Трпоски

38

нецел месец лицето ми се покри со крлушеста краста. Мазната 
детска кожа ми ја заменуваше рапава и грда лишарија. Набргу таа 
ми ги зафати и главните органи од лицето: устата, носот и очите. 
Наутро се мачев да ги очистам лушпестите нечистотии особено 
од очиве. На сила ги отворав залепените очни капаци за малку 
да прогледам. При отворањето ми се кубеа клепките, па така без 
нив грозно изгледаше мојот лик. Се срамев да одам в училиште. 
Другарчињата се подбиваа шега со мене. Мајка ми најпрво ме 
носеше по селските гаталки, кои со маст и со билки пробаа да ме 
излекуваат. Кога не успеа таквиот метод, мајка ми ме однесе во 
охридската амбуланта. Се сеќавам, по прегледот, докторот Мило-
савлевиќ, извинувајќи ѝ се на мајка ми, ја посоветува со следниве 
зборови: оваа болест не е за доктор, туку ти жено барај чаре кај 
надрилекари ‒ гаталци. Кутра ми мајка, со плачење ја напушти 
ординацијата. Па така, почна да се распрашува по луѓето кој ќе 
најде лек за оваа лошотија да ми ја симне од детското лице. За 
секој човек што ќе ни го препорачаа, од кој ќе можевме чаре да 
најдеме, кај него одевме. Родителите баталија дел од земјодел-
ските работи и се концентрираа на барање лек за мојата болест. 
Една жена од Охрид ни даде машинска (коло)маст да се мачкам. 
Оџа, пак, од Струга два пати со мастило ме мачкаше по лицево. 
Одевме и по другите села. каде со кушања пробаа неколку жени 
да ја протераат лишавата краста. Но крастата немаше ниет за да 
си замине. Многу луѓе на мајка ми ѝ префрлаа зошто на време не 
ми побарала спас. Детево ќе ти остане слепо! ѝ велеа. Таа кутра 
плачи, липај, моли се на господ. Прашуваше: каде, каде е лекот 
море луѓе, кажете ни, таму ќе појдеме, за да го побараме? И низ 
солзи, со болежлив глас ќе им речеше: Ах, море луѓе, која мајка 
сака чедото да си го гледа да ѝ биде манливо, та јас да сакам? По-
ради долгото отсуство од училиште, учителката Нада Филева, на 
родителите им ја јави веста дека јас трето одделение ќе морам да 
го повторувам. Таа вест мошне тешко ме погоди. Па често се пра-
шував: дали ќе можам да дозволам, моите врсници да бидат една 
година пред мене, а јас да седам во клупите со помладите деца. 
Оваа одлука од учителката Филева, негативно ќе ми се одрази низ 
целиот мој ученички живот. Но, тоа е што е.

Дебрчани кои патуваа за на пазар во Струга, обично во петок 
на вечер преноќуваа по волинските куќи, за саботното утро рано да 
втасаат во Струга. Па така често и во нашиот дом примавме такви 
патници. Еднаш еден од нив гледајќи ме со краста на лицево, му 
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рече на татко ми: Науме, пет пари лек е оваа болест. Земи го детево 
и појдете до село Песочан. Таму прашајте за овчарот Стојан, секој 
го знае него и нема да зажалите!

Речено, сторено. Едно пролетно утро нѐ раздени некаде по-
тем селото Ботун. Кобилата ни послужи за превозно средство. Про-
летното утро беше многу студено. Па од тие причини ние бевме 
облечени повеќе од обично, а покрај дебелата облека на нас и уши-
те ги имавме со шамии врзано. За да ги загрееме смрзнатите нозе, 
почесто двајцата пешки патувавме. Првпат ги гледав кривулестата 
река Сатеска и планинските предели на воинствена Дебарца. Татко 
ми ми раскажуваше за партизанските подвизи што се одиграле на 
овие планински ридови. Кажуваше и за неговите патувања низ овие 
предели кога на партизаните им носеле храна и облека. А неговото 
војникување го минал на територијата од источна Македонија, кога 
ги бркале од татковинатазлогласните окупаторите и нивните слуги. 
Ми кажуваше и за макотрпното пренесување на дрва за огрев од 
овие далечни и високи планини. Јас, во моменти му се восхитував, 
но во моменти и го сожалував. Во еден момент видовме како вода-
та која стрмно се спушта низ бетонските цевки по ридот, снажно 
удира во тркалата од турбините во една бела зграда, за која татко 
ми рече дека е првата наша хидро-централа на ова македонско под-
рачје, а населбата во која е изградена таа се вика Песочан. Сон-
цето беше веќе на среде небо, кога татко ми ги праша жените кои 
ги переа алиштата на малата селска рекичка за името од овчарот 
Стојан. Жените со раце ни покажаа кон големите сиви камења, кои 
како споменици се издигаа на средина од високата планина. Одот 
по ридот не беше лесен. Воздухот беше тежок за вдишување. По 
напорниот пат низ планинскиот шумски пејзаж, ненадејниот лавеж 
на огромните кучиња го пресече мирот и цврчорењето на птиците. 
Два огромни шарпланинци ни се стрчаа во пресрет. Овчарот викна 
по нив и тие послушно престанаа да лаат и трчаат. Што мака ве 
мачи бре пријатели, та што дојдовте дури во оваа планинска пус-
телија! праша овчарот. Татко ми, покажувајќи му го моето лице, во 
смеа му рече, сакаме токму од тебе да го најдеме вистинскиот лек. 
Овчарот потпрен на крлакот од овчарскиот стап се насмеа велејќи 
ни: навистина лекот е за пет пари, но ете не сте го знаеле него, па 
се измачивте да дојдете дури довде. Додека овчарот зборуваше, 
јас се држев за раката од татко ми и уплашен гледав во кучињата. 
Никогаш до тогаш немав видено толкави големи кучиња. Овчарот 
ги фалеше кучињата: волците ги дават многу лесно, но борбата со 
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мечките им е потешка. Елајте под карпава таму ми се лекарските 
инструменти. Елајте побрзо да му кушнам на детулето и бегајте си 
дури е подење, зашто овде доцна сонцето изгрева, а брзо заоѓа. Ја 
извади крпата од под еден белузлав камен во која ги чуваше сувите 
ситни ковчиња, па со дувкање во нив, овчарот ми ги вртеше околу 
главата, потоа ги креваше рацете кон небото и нешто неразбирливо 
зборуваше. Најпосле, жулејќи ме со нив по лицето извика: Красто, 
крастосана од каде дојде таму да се вратиш, повеќе на ова лице да 
не те видам! Ете, тоа ѝ го рече овчарот Стојан на болеста, а на татко 
ми му даде ваков совет: да најдете суви, чадорести трње, да ги запа-
лите и пепелта да ја измешате со млада кравја маст и да го мачкате 
детево секое утро. За време од две недели, рече овчарот, лицето ќе 
си биде какво што си било. Му се заблагодаривме на овчарот Стојан 
за утешните зборови, а татко ми му подаде една поголема банкнота 
и засмеани, со недоверба на неговите зборови, се вративме назад. 
Но, не беше залудна нашата екскурзија до Песочан и кај овчарот 
Стојан. Моето лице за неколку недели навистина се исчисти, клеп-
ките и веѓите повторно израснаа, а јас се вратив меѓу другарчињата. 
Татко ми, како благодарност, му однесе на овчарот Стојан дваесети-
на килограми волински грав и други овошни намирници.

УЧИЛИШТЕН АКТИВИСТ И ПАЛАВКО

Уште како ученик од прво одделение, бев вклучен во програ-
мата како рецитатор. Првата рецитација се викаше „Машинист“, а со 
неа настапив на полугодишниот училиштен концерт. Оваа и другите 
рецитации ги запаметував од силното викање при учењето на брат 
ми Диме, кој беше ученик во трето одделение. Исто така, настапив со 
рецитација и на крајот од учебната година. Во трето одделение имав 
улога во пиеса во која глумев со Диме Печоски и Иванка Иваноска. 
Се сеќавам дека собравме најмногу ракоплескања. Како основноод-
деленец со рецитации и пиески, покрај Волино, имам настапувано 
и во селата Мислешево, Корошишта и Драслајца. Моите врсници 
со кои седев во првоодделенските клупи беа: Павле Андроникоски, 
Соколе Иваноски и Трајко Шкуртески (машки), а Менка Ногаческа, 
Митана Мочароска, Павлина Митреска, Вента Ѓорѓиоска, Богдана 
Спироска и Ристана Стоеска (женски). 
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Со Павле Андроникоски во кола со трева (2016 год.)

Прва учителка ни беше Љубица Попмаркова. Прво одделение 
го завршив со многу добар, а можев да го поминам и со одличен 
успех да не бев многу брблив и палав. Поради палавоста учителката 
ме седна на првата клупа ‒ до Диме Печоски, кој беше повторувач. 
Многу проблеми ѝ нанесувавме на учителката при одржувањето на 
нејзината настава. Ги засмејувавме учениците, а за возврат физички 
плаќавме. Еднаш учителката нѐ фати каде јадевме пршки за време на 
наставата. Диме од дома ги имаше наполнато џебовите од бечвињата 
со пршки и јадеше на час. Колку за беља, ми даде и мене. Па кркавме 
по пет стапчиња на рака. Во второ одделение нѐ учеше волинецот 
Крсте Скепароски. Од него имавме многу страв. Ретко се смееше. 
Со остар и длабок глас нѐ укоруваше. За каков било проблем тој 
ни ги тегнеше ушите и косата над ушите. Во трето одделение нè 
учеше учителката Нада Филева од Охрид. Таа беше многу строга. 
Поради невнимателност на наставата, Нада неколкумина од нас нѐ 
повторува во трето одделение. За повторувањето свое место има и 
повеќенеделното мое отсуство од настава со случајот на болеста 
шуга (начеток). Но, несреќата да биде поголема, Филева повторно 
нѐ учеше нас во трето, дури и во четврто одделение. Поради нашата 
непослушност и палавост таа многу нѐ има грдено, провоцирано и 
тепано. Покрај учителите и повозрасните ученици, за палавост уши-
те ми ги има тегнато и служителот Симон Маркоски.



Иван Трпоски

42

Иван пред училиштето „Гоце Делчев“ во с. Волино (2016 год.)

РОДНАТА КУЌА НА ИВАН

Во двокатната куќа, изградена меѓу 1941 и 1942 година, со 
камен и плитари и со покрив од ѓерамиди, според кажувањата на 
родителите, јас сум бил прво дете родено во неа.

Признавам дека бев немирен, палав и непослушен. Околу 
огништето обично се задевавме со брат ми Диме. Подоцна заде-
вањата ги проширивме и со помалиот брат Спаско и со сестра ми 
Ристана. Бевме повеќе деца па околу огништето во зимно време 
немаше место за да се топлиме сите. Подоцна татко ми ни купи 
печка, а во помодерното време ни купи и шпорет.

Паметам, во почетокот спиевме на рогузина. Таа беше мошне 
долга, мораше така да биде, за да може на неа да нѐ собере за да 
спиеме сите шест души. Наутро ја збиравме и ја стававме во еден 
ќош од собата. Кога станувавме од рогузината се грчевме од болки. 
Цели редици од грубото сламено плетило ни се оцртуваа по телата. 
Дедо ми во почетокот спиеше в пондила, во јаслите. Кога се роди 
Ангеле, а подоцна и Трпе, татко ми ни направи три дрвени кревети. 
Еден за родителите со Ристана, Спасе, Ангеле и Трпе, кои спиеја 
во големата крајпатна соба на спрат, а во другите два, во помалите 
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кревети, спиевме јас и Диме во едниот и дедо ми Билко во дру-
гиот, во другата јужна горна соба. Куќата имаше уште една соба 
на горниот кат, во која ги чувавме ковчезите со алишта, дударето 
со ореви, срчите со ракија, каците со расол и месо и други рабо-
ти. Меѓу нив се наоѓаше поширок простор на кој од едната страна 
имаше чардак, а на другата висечки нужник. Пред нужникот беше 
поставен разбој, на кој мајка ми ткаеше волнени клашни за облека 
и конопни ќебиња и черги за покривка. Над него беше изградена 
баџа, која служеше за качување на покривот од куќата. Странич-
но се наоѓаше дрвена скала по која се слегуваше на долниот кат. 
Во долниот кат, во крајпатната соба, беше сместено огништето, со 
широк тланик над него, а под него секогаш висеше котел со вода, 
па ношвите за леб, стомнарник за вода, синија (трпеза) за јадење, 
пет-шестина триножни столчиња и трупчиња за седење, подоцна 
беа заменати со дрвена долга маса и долги столови, радиоприем-
ник и други работи. Во пондилата, на едната страна беа јаслите 
со биволите и коњите, а на другата страна се наоѓаа амбарите за 
жито, бочвите за вино, самар, јарем, черепналки, питуличарки, сач, 
бутин, сито, дрмон и други земјоделски алати. Меѓу собата со ог-
ништето и пондилата се наоѓаше широк ајат во кој секогаш нешто 
имаше, дали вреќи со грав, со пченка, гајби со компири, пиперки, 
јаболка или некакви други дрангулии.

Преткуќа се наоѓаше широко двориште на кое на средина 
беше забоден стежер, околу кој во летно време вртеа коњите, вр-
шејќи ја пченицата. Меѓу куќата и патот течеше рекичка, која го 
наводнуваше поголемиот дел од селскиот имот. До неа беше изгра-
дена фурна за печење леб. А под неа беше изграден паткарник. До 
фурната имаше една стара и многу крошнеста муренка, за која се 
тврдеше дека неа и оревот во бавчата ги посадил прадедо ми Трпо. 
Тие даваа многу плод. Оревот го откорнаа силни ветришта точно на 
ден Илинден во 1962 година, а муренката во 1990 година ја пресече 
брат ми Спаско. На јужниот крај од двориштето се наоѓаше голема 
племна во која се ставаше слама, детелина, јонџа, паперка и друга 
сточна храна. На задниот дел од плевната беше изградена кочина 
за прасиња и просторија за овци и кози, а над нив се наоѓаше коко-
шарник. Бавчите ни се наоѓаа на јужниот дел од племната и на ис-
точниот дел од куќата. Деленицата која живееше на југоисточната 
страна имаше пат за врвење меѓу двориштето и плевната. Подоцна 
во куќата поставивме електрично осветлување, а купивме и желез-
ни кревети, додека дрвените ѝ ги отстапивме на тетка ми Устијанка.
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Куќата беше оддалечена околу стотина метри од сретселото, 
по патот по кој се патува од Мешеишта за во Струга, преку Моро-
ишта. Бавчите беа заградени со јасики, врби, бозје, шипови и капи-
ни. А во нив имаше засадено педесетина сорти овошни дрвја, како: 
јаболка, круши, ореви, праски, кајсии, цреши, вишни, сливи, дуњи 
и други овошки. Освен пченка, меѓу нив садевме зеленчук, како 
грав, компири, бостан, пипер, кромид, праз, зелки, домати, метли, а 
подоцна и други култури како граор, детелина, јонџа, тутун и друго.

Поради местоположбата и нејзината ширина, за време на 
Втората светска војна во бавчите бил стациониран еден италијан-
ски баталјон сосе нивните коњи и возила. Татко ми, кој делумно го 
научил италијанскиот јазик, им служел како посредник меѓу војни-
ците и селаните, за што бил наградуван со конзерва макарони или 
некакво парче облека. Тој имаше позитивно мислење за нив. Веле-
ше дека не биле агресивни спрема населението, а единствена мана 
им била што ги задевале лесните жени. Нѐ тераа да ловиме жаби, 
желки и змии, за кои ни даваа од војничкиот казан по кутлачка 
шпагети или макарони. И со домашните производи правеле трампа 
со војниците, особено со готвачите. Така, за две јајца добивале пар-
че мармалад, за една кокошка ‒ карти за играње, а за две кокошки 
можело да се добие рало пижами. 

По повод италијанските војници убаво е да го спомнам и 
следниов настан. При капитулацијата, италијанските и албански 
војници, од Дебрца низ Струшкото Поле, преку Струга и Ќафасан 
бегале за Албанија. Бегајќи, пред партизанските истрели, попатно 
го фрлале и оружјето, барајќи од селаните леб и вода. Така еден 
војник влегол и во нашето двориште, а потоа тропнал на врата и по-
барал вода. Мајка ми и тетки ми се уплашиле. Тетки ми побегнале 
на вториот кат и се заклучиле в соба. Мајка ми, вџашена, гледајќи 
го војникот со долга коса, брада и со раздрпани алишта, веднаш 
ме грабнала од лелајка и, стискајќи ме во себе, му одмавнувала со 
раката, за да си оди. Но тој на италијански јазик ја молел за да му 
даде вода да се напие. На мајка ми ѝ текнало дека бара вода, па 
му ги покажала стомните во ќошот, кои биле покриени со конопна 
престилка. Тој ја зел една од стомните, лакомо ја накркачил, по кое 
заблагодарувајќи ѝ, ја напуштил куќата. На заминување, во дво-
риштето, тој повторно застанал, го извадил ќесето и ѝ ја покажал 
на мајка ми сликата од неговото бебе, кое го оставил во Италија, 
па бакнувајќи ја сликата почнал да плаче. По тоа од ќесето извадил 
некаква метална паричка и ѝ ја дал на мајка ми велејќи ѝ нешто, 
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што таа не го разбрала, но сигурно се однесувало, за мене, за да 
ми купи нешто со парата. Потоа повторно со трчаница заминал по 
патот кој води преку селото Мороишта за Струга. По овој настан, 
кој мајка ми често го раскажуваше, јас и денес се прашувам, колкав 
спомен, покрај прикаскава, ќе ми причинеше и металната паричка 
ако беше зачувана до денес?

ОПОЖАРЕНИ КОЛЕКТИВСКИ КОПИ
 
А сега да спомнам за опожарените задружни копи со слама. 

Како братучетки, сестра ми Ристана и Цвета Велјаноска, кои беа 
и врснички, детските игри обично ги извршуваа заедно. Така едно 
летно утро, играјќи се околу задружните копи со слама, им текнало 
да земат кибрит и покрај нив да запалат оган. Малото оганче кое се 
проширило на копата станало поголемо, а кога ги зафатило и дру-
гите соседни копи станало и најголемо. Се кренало цело село да 
гасне, дошле и противпожарните возила од соседните градови, но 
огнената стихија не можеле лесно и брзо да ја локализираат. Штета-
та е огромна. Виновците се фатени, ама се малолетни. А некој тре-
ба да биде осуден. Поради големата функција на татко ѝ на Цвета, 
Владо, одборниците едногласно велат: не, тој е наш човек, ќе мора 
да се бара човек од луѓето кои не се во СРЗ, во колективот, а тоа е 
татко ѝ на Ристана, Науме. Да, тој ќе треба штетата да ја плати. И 
еве се полициските џипови, ни застанаа пред куќа. Ја земаат петго-
дишната сестра Ристана на иследување во посебна просторија. Ѝ 
нудат шеќерчиња, карамели, чоколатчиња... само за да рече: Мама 
нѐ потера за да ги запалиме копите. Ете, само толку ќе треба да рече 
за работата да биде свршена. Мајка ми Љуба, бунтува. Таа ги уко-
рува униформираните лица, за да не ја притискаат со такви мамки. 
Девојчето е мало, па лесно може да се излаже по понудените пода-
роци. Тие, со стиснати тупаници и пискави гласови, оттурнувајќи ја 
од собата ѝ се закануваат со: мајката кулашка, да ја затвориш устата, 
во спротивно забите ќе ти ги искршиме! Сила, нема што. Како било, 
сестра ми Ристана остана на своето, дека кибритот бил од Цвета и 
Цвета огнот го запалила. Со своето отсуство се спаси и татко ми 
Науме, кого кодошите секое лето го испраќаа на воена вежба.
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ПРОБЛЕМАТИЧЕН И САМО ПРОБЛЕМАТИЧЕН

Во второ оделение учител ни беше Крсте Скепароски, а во 
трето и повторно во трето и во четврто оделение учителка ми беше 
младата охриѓанка Нада Филева. Нада беше убавка, со мазно лице, 
кафеаво кристални очи и кратка смеѓа фризура.. Но мошне стро-
га во нејзината настава. Еден случај од учителствувањето на Нада 
Филева, кој случај ми остави неизбршлив спомен во мојот живот 
е следниов настан: По секоја наставна програма, таа одредуваше 
по еден од одличните ученици за да нѐ тера да ја читаме и пре-
прочитуваме последната лекција од читанката. За тоа време, учи-
телката седнуваше со скрстени нозе, згора на маса. Таа или чита-
ше некаква книга или си ги скубеше влакната од по нозете. Јас и 
Диме Печоски, како непослушници, седевме веднаш пред неа, на 
прва клупа. Главите ги држевме наведнати во читанката, а очите 
извртени кон отворот на фустанот, кој наизменично го менуваше 
правецот. Здивот ни се запираше при глетките кои ќе ни се испру-
жеа: од колената меѓу бутовите до најкратката нејзина облека, која 
се губеше меѓу ножните краци. Срцата ќе ни препукнеа гледајќи 
во нејзините женствени благодети. Каков урок, какво читање. Ед-
наш, таа го забележа нашето невнимание и нè повика да станеме. 
Не прашува: кажете до каде застана последиот ученик со читање? 
По нашето молчење, таа збеснуваше. Зошто не внимавате, а? Каде 
сте залутале со мислите? Што сте се поцрвениле како моркови?... 
Ние продолживме со молчење загледани во клупата, а рацете ги 
држиме пред подигнатите делови од панталоните. Учителката ја 
насети нашата блудничавост, па започна со сета силина да ни врес-
коти. На крај ни плесна по две шлаканици и нè истера надвор. За 
оваа афера ни се смееја другарчињата, особено одделенските де-
војчиња. Вечерта дознал и татко ми. Тој беше мошне добар, спрема 
нас се однесуваше и како родител и како другар. И по многуте про-
блеми што им ги задавав на моите родители, во мојот живот паме-
там само на два пати дека татко ми ме има удрено. Пред него јас не 
криев ништо, па не ја скрив ни оваа случка. Кога ја слушна, тој се 
насмеа и учтиво ми рече: И јас да сум и јас би ѕирнал, но друг пат 
биди повнимателен на наставата, зашто ако те замрази учителката 
никогаш нема да го завршиш школото.

Мајка ми, како што спомнав, ме има многу тепано, а татко ми 
паметам само два пати ме тепа. Еднаш кога се бесев на гранките 
од крушата, а под мене беше кошот полн со летни круши, во кој 
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паднав и крушите наместо на пазар завршија во свињарникот. А 
другиот пат за новите опинци. Да, на нив, по наговор од возрасни-
те деца, дека ќе сум ја шутирал топката право без клунови, им ги 
пресеков врвовите, на кои татко ми, откако ме истепа, повторно им 
ги соши нив. 

И уште еден настан од мојата палавост кој можеше да ме чини 
живот. Еве дел од тој невнимателен настан. Во пролет кога времето 
се вжештува и децата ги лаже за да излезат на река, за да се изла-
дат во нејзините води, како и другите, така и јас со моите другар-
чиња појдов кај вителот во кој се капеа повозрасните деца, некаде 
стотина метри над Бел Мост. Од љубопитство, со некои од децата 
посакавме да ја прегазиме Сатеска и тоа над вителот и да прејдеме 
на другата страна од надојдената река. Се фативме за рака со Јонче 
Шкуртески и Јонче Иваноски и тргнавме. На брзалот Јонче Ива-
носки се испушти од нас и се врати назад, а Јонче Шкуртески, кој 
беше покрупен од мене ме пушти и тој и со триста напори ја пре-
мина реката. Јас оставив на судбината или ‒ брзакот да ме одвлече 
со себе, во длабокиот вител. Наеднаш сетив како низ тие бучни бр-
заци се мушкам во една водена темнина која ме врти, превиткува и 
ломи. Водата ми го скрати воздухот. Сметав дека испуштам некаков 
глас, со кој барам помош, а тој неартикулиран глас не го слушав ни 
јас. Во тој последен мој паничен кошмар, во борбата со водената 
стихија, сетив некаков снажен заграб, по кој веќе бев испружен на 
песок. Тука, опкружен од мнозинство капачи, при притискање на 
стомакот ја испуштав водата која несвесно ја имав консумирано. 
Ете, благодарение на тогашниот средношколец Науме Митрески, 
јас бев извлечен од водената стихија и спасен од сигурна смрт.

Трето одделение го повторував. Повторувањето се должеше, 
покрај палавоста и на моите проблеми со начетокот и едномесечна-
та отсутност од наставата. Но иако повторував, учителката за полу-
годишниот концерт ме вклучи со улога во комичен скеч, а на крајот 
од годината и со рецитаторски настап. При мојот жив настап, со ре-
цитаторска или драмска изведба, на волинската публика ѝ станав 
мошне омилен. Со скечеви и рецитации имам настапувано и во се-
лата Мислешево, Драслајца, Корошишта, Мешеишта и Требеништа. 
За слабиот успех и за строгиот однос на учителката кон мене се чу-
деше и татко ми. Како може, прашуваше тој, учителката да те вади 
да глумиш и рецитираш, а потоа да објави дека го повторуваш одде-
лението? Но и по таквиот гест, татко ми не сакаше да биде дволичен 
како некои други родители кои им се додворуваа на учителите со 
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канење на гости, со давање подароци и слично. Со повторувањето 
во трето оделение ме пристигна помлада генерација ученици. Меѓу 
девојчињата имаше неколку навистина убави, умот да ти се шашар-
диса, што дотогаш ги немавме во нашата одделенска возраст. Две 
години по нашата генерација пак имаше само две девојчиња поуба-
ви – Марица Короскоска и Нада Иваноска. Нада косата ја носеше 
сплетена во две плетенки, имаше мазно и весело лице со зелени но 
вдлабнати очи над кои широките веѓи строго ѝ се спојуваа. 

Трето и четврто одделение ги завршив со многу добар и до-
бар успех.

СПОМЕНИ СО БРАТ МИ ДИМЕ

Кога бев во второ одделение, некаде во пролетта, ни рекоа 
дека сите ученици треба да одиме на екскурзија во Охрид. Таму, 
покрај разгледувањето на градот, требаше да гледаме и филм во 
старото кино „Охридско Езеро“. Патувањето беше организирано 
со воз, за што требаше да платиме сума пари за возот и за филмот 
во Охрид, а задолжително со нас да си понесеме и храна за цел ден. 
Ние со брат ми Диме се запишавме дека ќе одевме. 

Поради некои здравствени причини мајка ми престојуваше 
неколку денови во Охрид. Таа обично преспиваше кај стрико ѝ 
Дуко Петрески, кој живееше веднаш до Крш-џамија. Па така, нам 
со Диме, тетка ни Македонка, од прособраните пари, ни даде за па-
тот и филмот, повеќе немаше ни динар, за да си купиме боза, ѓеврек 
или шеќерчиња. Од полжавите што ги имавме деновите ископано 
по поле, ни испржи со масло и пипер, ги стави во мало тенџерче и 
по две парчиња леб ни стави во торбето и нѐ испрати до училиште. 
Од пред училиште заедно тргнавме сите ученици, а со нас дојдоа и 
учителите Крсте Скепароски и Љупка Попмаркова, како и служи-
телот Симон Маркоски. Во возот наседнавме кој каде ќе најдеше 
место. Ние најмладите седевме на подот од вагонот. За многумина 
од нас децата ова патување со воз ни беше прво патување. Па така, 
зачудено се џаревме гледајќи ги телеграфските столбови како брзо 
ни минуваат предочи. Јас седев во друштво со другарчињата од 
прво одделение, а брат ми Диме седеше со повозрасните деца. Тој 
си беше таков, какви всушност, си бевме и сите петмина браќа, за 
да му го направиме ќејфот на друг во своја или штета на најблис-
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киот правевме чуда. Другарчињата го прашаа Диме што имаме за 
ручек? Тој, ми го зеде торбето со јадењето и го отвори тенџерчето, 
зеде неколку полжавчиња пржени и фалејќи им се на другарчињата 
почна со иштаф да ги јаде. Тие му побараа по едно полжавче за да 
ги пробаат. Тој им даде. Тие му побараа уште по едно. И уште по 
едно. И на малото тенџерче му се виде дното. 

При гледањето на филмот, рака на срце, ние малите деца кои 
нѐ седнаа во првите редови, страшно се исплашивме. Всушност, 
нѐ исплашија постарите деца од зад нас, кои при растрчаноста на 
коњите на екранот, ни свикаа: Пазете се арно, коњиве ќе нѐ изгазат. 
А ха, евој се идат! И нас толку ни требаше, за сите едногласно да 
спискотиме. Ајде, дојдоа учителката Љупка и служителот Симон, 
кои седнаа меѓу нас, па така со нивното присуство ние се олаба-
вивме. Но нас веќе со ништо не можеше да ни го смени стравот од 
глетките во платното, па при секој налет на некакво животно кон 
кај нас, ние стравотно замижувавме. 

По филмот, учителите нѐ наседнаа во паркот пред големото 
Езеро за да ручаме. Диме, кој ми го зеде торбето за да го држи 
додека сме во кино, по филмот, ми го врати торбето велејќи ми: 
На, земи го торбево и изеди сè, мене не ми се јади повеќе. Од пол-
жавите во тенџерчето ни трага, само малку леб имаше во торбето 
и тој беше се исушил заб да не може да се стави во него. Децата 
почнаа да ми се исмејуваат, а мене што ми требаше да направам 
друго, освен да ја наведнам главата и да заплачам. Некои од децата 
се смилуваа и ми подаваа по нешто од својата храна, но јас оста-
нав упорен и ништо не сакав друго освен пржените полжави. При 
враќање за дома, кога минувавме покрај Крш-џамија, мајка ми ги 
препознала учениците од Волино, па нѐ побара да нѐ види. Диме се 
скри меѓу децата. Кога ме најде, таа ме праша мене: Што сум таков 
насолзен во очите? Со липање ѝ реков: Диме ништо не ми остави... 
Нејзе служителот Симон веќе ѝ кажал за случајот, па подавајќи ми 
пржено парче од риба и симиче, ме утеши: На, изеди ги сам, на 
Диме не му купувам ништо. И кога ќе се вратам дома, тој ќе си знае 
што ќотек ќе крка, за ова што те оставил без јадење...!

Диме и мене ме има наседнато на една од неговите итро-
штиње. Родителите ракијата ја чуваа обично во големи плетени 
стакленици од триесет до педесет литри. Во мало шише претури-
ваа само кога ќе ни дојдеа гости. Тие знаеја дека е невозможно од 
нив лесно да се пие, па не веруваа во неверојатното. Брат ми Диме 
кој тогаш имаше петнаесет, а јас дванаесет години, го најдов каде 
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шмука од ракијата во стаклениците со долга ʼржана сламка. Му ре-
ков дека ќе го поткажам за оваа работа што несвојски ја прави. Тој 
ме излага. Ми рече дојди и шмукни со сламкава ќе видиш колку е 
убава ракијата! Јас ја зедов сламката, ја ставив во стаклената боца 
и почнав да тргам. Најпрво ми идеше ладничко и убаво освежу-
вање, но наеднаш кога мирисот ме удри в нос, јас паднав и не знаев 
ништо за себе. Диме се исплашил. Па така, во паника, најпрво зел 
со вода да ме лади, па да ме напива со маштеница, да ме жули и 
да ме повраќа во живот. Во моментот дошла тетка ми Македонка, 
па таа ја викнала сосетката Кичера Маркоска, која беше гаталка, 
па со кој знае какви методи ме повратиле во живот. За овој настан 
Диме повторно си ја доби заслужената казна. Па почесто ќе ми 
се исмејуваше: Е бати мажот, кој се опијани со сламка, ами каков 
партнер ќе ми бидеш кога ќе пиеш со шише! Како сите деца, така 
и ние правевме тегнала и гаѓавме во сè и сешто. Така еднаш додека 
Диме клечејќи вршеше нужда во клозетот, од внатре почна да ме 
предизвикува: Ајде бре мочко, ако си стрелец, пробај да ме пого-
диш! При секое негово подотворање на вратата јас со тегналото 
пробвев да го погодам. Тој настан траеше подолго време како што 
немав среќа за да го погодам. Но еднаш, го начекав при отворањето 
на вратата, онака со отворена уста, како ми се исмејува. Тегналото 
штракна, тој спискоти, а јас магла, по скала, па низ бавчи, в поле. 
Тој со панталоните в раце ме брка до двориштето, па од срам, ме 
батали. Се плашев да не го погодив в око, но само еден од предните 
заби сум му го скршил. Забот го пломбира, но сѐ до својата смрт, на 
себе тој носеше еден несмасен детски спомен.

УПИС ВО ОСУМГОДИШНОТО УЧИЛИШТЕ
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО СЕЛО МЕШЕИШТА

По нашето завршување во основното четиригодишно учи-
лиште, во соседното село Мешеишта се отвори осумгодишно 
училиште, во кое од Волино се запишавме само јас и Ангеле 
Николоски. Училиштето беше стара и голема двокатна зграда, а 
се викаше „Браќа Миладиновци“. Покрај нас двајца од Волино, 
странци уште беа следниве ученици: Димитри Дуклески, Петре 
Коруноски, Размо Јакимоски, Коста Јованоски и Велика Мув-
ческа од Требеништа, а Спиро и Богоја Тодороски и Трајан и 
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Златан Ситникоски од Горенци и Љубе Стојчески од Оровник. 
Другата година ни се приклучија следниве ученици: Трајан Пе-
трески, Власе и Тане Трпкоски, Трајче Митрески, Љубе Јаки-
моски и Благоја Чалдрмоски од Волино и Владо Далчески од 
Драслајца. Нецела година доаѓаше на училиште и мешеиштане-
цот преселен во Волино Никола Војданоски. Другите неколку 
стотини ученици беа од Мешеишта и од Климештани. Настава 
се одржуваше обично по пет часови на ден, меѓу секој час имав-
ме одмор од петнаесет минути. Класовите беа поделени на А и Б 
паралелки. Јас бев во А, а колегата Ангеле беше во Б паралелка, 
па така ако некој имавме еден час пократок го чекавме оној кој 
имаше час повеќе, за да патуваме заедно. Во петто одделение јас 
бев оставен за на поправен по српски јазик, а Ангеле го повто-
рува одделението. Класна раководителка ми беше стружанката 
Борка Кутаноска, а директор на сите ученици ни беше охриѓане-
цот Никола Грозданоски.

Со ученици од с. Мешеишта (1958 год.). Иван – трет ред, прв од лево

Во шесто одделение класот го повторував со неколку слаби 
оценки. Како повторувач шесто одделение го завршив со добар ус-
пех, исто така и седмо одделение, а во осмо одделение бев упатен 
на поправителен испит по Француски и Географија, но поради не-
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подготвеност, осмо одделение го повторував. Со тоа ставив крај 
на моето школување во Мешеишта, па збогувајќи се со училиште-
то „Браќа Миладиновци“, учениците и учителите, јас се запишав 
во училиштето „Климент Охридски“ во село Требеништа за да го 
дозавршам осмо одделение. Па така, во наставниот петгодишен 
период, во училиштето „Браќа Миладиновци“ во Мешеишта, нај-
сакана учителка ми беше Борка Кутаноска, а најомразен учител 
ми беше коселчанецот Крсте Климоски. Во зимно време, кога ќе 
задоц невме, не тераше со и онака скочанетите прсти да триеме 
во замрзнатиот снег, а ако некој фолираше, Крсте со сета сила му 
стапнуваше со чевелот на рака. 

Еве и една несекојдневна случка од училишните денови. Се 
сеќавам како вчера да се случи, а се случи кога бев во шесто одде-
ление и седев во клупа со Богоја Секулоски и Здравко Кузманоски. 
Здравко беше кусо и дебелко детенце, кое страдаше од астматич-
ка задишка. Тоа беше мошне внимателно и мирно детенце, што 
ете дури и денес барам прошка за моето недругарско однесување 
спрема него. Секој сакаше на негова сметка да искреира некаква 
мрсна шега, без да помисли на понатамошните нејзини последици. 
Еднаш и мене ѓаволот ме предизвика да направам таква шега. Здо-
гледувајќи ја долгата врвца од неговиот чорап, која му се одврзала 
од него и при движењето на ногата мрзливо се завлекува по подот, 
се наведнав и му ја врзав за едната ногалка од клупата. Мислејќи 
дека, кога ќе заврши часот, Здравко, со заврзаната врвка ќе ни при-
реди малку смеа. Но смеата дојде побрзо од планираното. Учите-
лот по математика Димче Матоски го прозва токму Здравко за да 
излезе на табла, за да реши некаква математичка задача. Здравко 
стана, се ослободи од столот и тргна. Но, наеднаш се затетерави и 
странично падна на подот, тргајќи ја по себе и клупата. Сите ста-
наа да видат што му се случи на Здравко. Дојде и учителот Ма-
тоски. Проблемот беше откриен. Настана смеа до шинување. На 
Здравко му ја одврзав врвката од клупата. Него го ослободив, но 
јас се заробив. Матоски ме изнагрди со едночудо зборови, ми удри 
по пет стапчиња по рака и ме испрати кај директорот Климоски. За 
среќа, во моментот Климоски не беше тука, па куртулив од најло-
шото. Во подоцнежните средби со повеќе другарчиња од класот 
кога ќе се сретневме го обновувавме овој интересен настан. Некои 
ја претеруваа случката заменувајќи ја личноста Здравко, со лич-
носта Спаса Алексиоска, на која со појасот што ѝ се испуштил сум 
ја врзал за клупа...
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Еве и една убава сетка од екскурзијата која учителите ни 
ја организираа до село Белчишта. Оваа екскурзија, всушност, ни 
беше и прво излегување подалеку од Струшкото Поле. Патување-
то ни беше организирано со автобус. По разгледување на селските 
знаменитости од поновата историја, учителите ни организираа и 
фудбалски натпревар против врсниците од Белчишта. Ние ги по-
бедивме нив со два нула, а јас ги постигнав двата гола. Поради по-
бедата над Белчишта и постигнатите голови, Крсте Климоски ми 
ја поправи оценката по музичко, а Љубе Дичоски по фискултура. 
Интересно е што на ледините во Белчишта, каде заеднички друга-
рувавме, нашите девојчиња на нивните деца им плетеа венчиња од 
цвеќа, а нивните девојчиња ни сплетија нас.

На традиционалниот Општински фестивал кој се одржуваше 
во Охрид, а имаше натпреварувачки карактер, настапивме и ние 
учениците од мешеишкото училиште. Па така. ние машките уче-
ници вежбавме по маички и шорцеви и со кратки стапови, а девој-
чињата по маички и шорцеви и со долги платнени панделки. Пред 
настапот, мене некој ми го украде моето стапче, кое мераклиски го 
имав направено, за што од учителката по фискултура Вера Гаври-
лова, која подоцна ми стана вујна (се омажи за Перо Петрески), 
бев горко изгрден. Па така, на Фестивалот настапив со прачка од 
лозница, за што бев исмеан од другарчињата.

Девојчињата во осмогодишното училиште беа мошне крупни 
и во традиционални старински носии се облекуваа. Па така, мошне 
забележително им се гледаа бујните гради како виреат меѓу растег-
натите поли на клашенците. А за кратките клашенци кои не им ги 
криеја облините на задниците и да не зборуваме. Кога ќе ги скорнеа 
учителите, за да одговараат по соодветниот предмет, тие со задни-
ците се крепеа на задните клупи, а ние, машките деца, што седевме 
зад нив, често си ги редевме рацете напред, на работ од клупата, за 
со нив, ете, случајно, да им ги допреме нивните задници кои се из-
мачуваа во претесните бели кошули. Едвам ги чекавме часовите по 
Физичко (фискултура) за да им ги ѕирнеме на девојчињата белите, 
несончани нозе, кои мораа да се преслечат во фискултурни гаќички 
(шорцеви) и блузи. Во подоцнежните класови, во наставата ни се 
приклучија стружанките Вера Матоска и Слободанка Маркулеска, 
кои носеа кратки фризури, а се облекуваа во градски носии.

Кога ги спомнав клупите, нема да ја изоставам ни случка-
та со поделбата на клупата на три дела. На последната клупа во 
средниот ред, седевме јас во средина, Воислав Калески од левата 
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страна и Илија Крушароски од десната страна. Оваа поделба ми 
личи на поделбата од Македонија, која непријателски е заградена 
од сите четири страни. Воислав и Илија имаа повеќе простор за 
движење од мене. Клупата ми ја поделија најпрво со молив, па со 
мастилен молив, па со туш и на крај со нож ја изглодаа. Па така, 
кога ќе нè скорнеше учителот да кажуваме за некоја лекција, мо-
равме да бидеме претпазливи на својата територија. Ако со рацете 
мрдневме, тогаш од соседот со сите средства се удираше по рака 
или по прсти. Ова го кажувам со сигурност, зашто цел живот но-
сам белег на левата рака, која при преминување на територијата 
на Воислав Калески, беше забодена со молив помеѓу показалецот 
и средниот прст и црното од моливот ми остана како тетоважа под 
кожа, кого секојдневно си го гледам и се потсетувам на палавите 
ученички денови.

НЕШТО И ЗА ПОПЛАДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ

Покрај наставните програми, ние одржувавме и попладнев-
ни активности. Често нив ги одржувавме во училишната градина 
која се наоѓаше под село, веднаш до железничката станица. Таму, 
по предметна ботаничка настава, засадувавме растенија, зеленчук 
(за да им се најде на наставниците, странци, кои живееја во Ме-
шеишта). За таа цел ние учениците од соседните села, кои немавме 
време за да си одиме дома и повторно да се вратиме, учителите ни 
порачаа да појдеме на ручек кај некое другарче или роднина. Пр-
виот пат јас бев мошне радосен што на ручек ќе појдам кај тетка 
ми Македонка (Ѓорејца) Целакоска. Но веднаш претрпев шок и ни-
којпат повеќе не посакав да појдам кај неа додека беше во заедница 
со деверите и јатрвите. Кога побарав ручек, тетка ми поцрвене и 
ми рече: Внучко, овде не смее да руча кој кога ќе му текне, туку 
кога ќе се соберат сите, тогаш се руча! А нив ги имаше дваесетина 
во таа фамилија. Кога видов дека нема шега, молбено ѝ се обратив 
повторно на тетка ми: Тетко, ами сега што да правам, гладен да 
одам на послепладневна активност? Јас не знам, а не сакам да го 
прекршам ни куќниот ред поради тебе! засрамена ми одговори тет-
ка ми. Јас почнав да цимулам, да плачам. Кога ме виде расплакан 
една од нејзините јатрви, која беше и ратаица тој ден, отиде в куќа, 
скрши од пешникот едно парче леб и пресече парче сирење, ми ги 
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даде и ми рече: Земи ги и заминувај веднаш, немој да не те види 
некој од нашите, зашто ти не знаеш колкава кавга ќе ни направиш! 
Ги зедов и заминав. Ги јадев по пат со плачење. Ете, таа куќа ни-
когаш повеќе не ја засакав. Другите пати одев на ручек кај моите 
школски другарчиња: Богоја Секулоски, Воислав Калески, Здравко 
Кузманоски и други, кои колку имаа толку ми даваа, но секогаш јас 
учтиво им се заблагодарував.

УПИС ВО УЧИЛИШТЕТО „КОЧО РАЦИН“  
ВО СЕЛО ТРЕБЕНИШТА

По испишувањето од училиштето „Браќа Миладиновци“ во 
село Мешеишта, јас се запишав за дозавршување на осмо одделе-
ние во училиштето „Кочо Рацин“ во село Требеништа. Ова учи-
лиште беше поблиску до Волино, а имаше и многу ученици од Во-
лино кои беа запишани за изучување на осумгодишното училиште 
во село Требеништа. Да спомнам дека ова училиште се отвори по 
училиштето во Мешеишта. Во мојата паралелка, покрај нас, во-
линските повторувачи од Мешеишта: Ангеле Николоски, Љубе Ја-
кимоски, Тане Трпкоски и јас, беа и: Кристафил Трпоски, Лазор 
Трпкоски, Трајко Шкуртески, Гулапка Тупанческа, Спаса Шкурте-
ска и Никодимка Лошкоска. Класен раководител ни беше учителот 
по француски јазик Ангеле Јолакоски од село Оровник.

Интересно е да го споменеме фактот што учител по историја 
ни беше нашиот соселанин Панде Скепароски. Злото да биде по-
големо, овој учител беше немилосрден спрема нас машките волин-
ски ученици. Во новиот прозивник во кој се оценуваа учениците, 
Панде прво мене ми стави единица. Ништо подобро не поминаа и 
другите волински ученици. Еднаш нѐ скорна сите нас и подбивно 
почна на наша сметка да се шегува; За овие багабонти, рече тој, во 
домот во Волино нема враќе, тие низ пенџери влегуваат во него. 
Овие арамии секоја година ми го берат бостанот, летната круша и 
сливата петровка. Да, овие мангупи не оставија ништо в село ни да 
се касне ниту да се продаде! И, здивнувајќи, ќе додаде: „Е, сега е 
момент за да ви го донесам паметот на место...“ 

Но, не беше злото во тоа што тој ни стави слаби оценки, туку 
што со нив и другите учители ги потсетуваше на нашата неукост, 
па и тие ќе се задржуваа на нас или максимално да нѐ испрашуваат 
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или без двоумење да ни запишат слаби оценки. Иако повторувачи, 
на неколкумина ни претстоеше опасност за осмо одделение да го 
повторуваме. Ова и по неколку децении го тврдам дека беше вис-
тина. За нескромното однесување на учителот Скепароски, ќе го 
изнесам и следниов запис. При секое влегување во класот, без да 
погледне кон нас, седнуваше и веднаш го изговараше моето име 
и презиме, за да кажам што учевме минатиот час. Почесто ми го 
поставуваше следново прашање: „Ивааан, кои беа причините за 
подигање на Босанско-херцеговачкото востание и во која година?“ 
Еднаш јас не сум бил на настава, а тој без да го провери моето 
присуство ме прозвал со поставување на истото прашање, со кое 
предизвикал смеа меѓу учениците. Сите овие причини, на крајот 
од годината негативно влијаеја на нашите успеси, зашто со слаб 
успех не можевме да се запишеме во подобри училишта.

Од едногодишното мое школување во село Требеништа, не-
маше многу нешто да се спомне. Од поубавите девојки во нашата 
паралелка беа Драгица Благоеска, Вера Бицеска и Нада Мувческа. 
Исто така, убаво е да кажам дека за првпат во моето школување, во 
класот покрај нас православните имаше и значителен бројученици 
од албанска националност и еден Ром кои доаѓаа од село Горенци. 
Горенци е единствено село во Охридска општина кое егзистира со 
мешани жители.

Музичко, односно пеење, ни предаваше наставникот Иван 
Пепелко од Охрид. Тој беше доста фин и претпазлив човек. На ни-
кого не сакаше слаба оцена да му стави. Но еднаш и тоа се случи. 
Тој праша: доброволно кој сака да отпее по неколку стиха од некоја 
песна? Никој не се јави. Кога не се јавува никој, рече Пепелко, то-
гаш принуден сум да го отворам прозивникот и, по азбучен ред, 
секој од вас сега веќе ќе мора по неколку зборови од некоја песна 
да ми отпее! Учениците возбудено почнаа да очекуваат кој ќе биде 
тој што ќе запее прв. Никој не сакаше да почне. Така се молчеше до 
Крсте Нелоски, кој ете прв ги отпеа стиховите на песната „Дервиш-
ко – вишко моме“. Пепелко на сите што покажуваа непослушност 
им ставаше слаби оценки, на Крсте од доволен (2) му ја поправи 
на многу добар (4). Потоа повторно се заредоа слаби оценки, сè до 
азбучниот ред Трпкоски и Трпоски, кога Тане, Лазор и Кристафил 
одбија да пеат, тогаш јас го скршив мразот со песната „Слегов долу 
во визбата – там ја најдов невестата“. Таа песна почесто ја пееја 
волинци по гости, па ја имав скоро целата запамтено и ја испеав до 
крај. Пепелко најпрво ме предупредуваше да го стишам тонот на 
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пеење, но јас револтно уште погласно и погласно пеев. Учениците 
се смеат, пукаат од смеа, Лазе и Кристафил од обете страни ме кол-
каа со колената за да прекратам. И Пепелко ме застануваше за да 
прекратам, покажувајќи ја со рацете канцеларијата на директорот 
Крсте Скепароски. Ќе сум го вознемирел. Но јас си останав на свое 
и песната ја отпеав до крај. Пепелко, забришувајќи ја потта по че-
лото, седна и веднаш ми ја стави највисока оценка (5), но во свиди-
телството ми ја имаше намалено на многу добар (4). За овој случај 
колегите од мојата паралелка во Требеништа најдобро ме паметат.

На една екскурзија, учителите, нас учениците од петто до 
осмо одделение, со малиот воз Киро, нѐ прошетаа до село Песочан. 
Оваа екскурзија беше од наставен карактер. При разгледувањето на 
единствената хидроцентрала во југозападното македонско поднеб-
је, наставниците ни објаснуваа како од водите на реката Сатеска се 
создава електрична енергија. Поради временското невнимание на 
наставниците, возот за враќање до Требеништа го пропуштивме. 
Идниот воз се враќаше дури идното утро во четири часот. Па така, 
учителите нѐ одредија да преспиеме во селските домаќинства во 
Песочан. Јас и колегата Челик отседнавме кај неговиот роднина 
кој беше селски ковач. Вечеравме штавај со сув пченкарен леб, а 
на поцрнетата рогузина нѐ покрија со литаво војничко ќебе. Оваа 
прошетка беше мошне интересна бидејќи на ваков далечен пат со 
воз кој стенкаше при искачувањето по планинските височини, не 
сме имале прилика да патуваме. Сликите од планинските предели 
и бучавата на Сатеска напросто пленеа. Убави ни беа и меѓусебни-
те шеги, особено со женскиот пол.

Убаво е да ги споменеме и попатните штафетни манифестации. 
Обично нив ги организираа младината, средните и осумгодишните 
училишта. Штафетната палка која минуваше низ цела Југославија 
мораше да стигне на 25 мај на стадионот од „Партизан“ во Белград, 
каде заслужен младинец му ја предаваше на југомаршалот Јосип 
Броз Тито. Овој човек, кој повеќе ѝ припаѓа на историјата отколку 
на приватната анализа, ни беше претседател скоро пет децении и на 
нас Македонците. Штафетата минуваше низ сите поважни патишта 
на Југославија. Ние учениците од требенишкото училиште ја пре-
земавме неа од учениците на мешеишкото училиште, тие од уче-
ниците на Дебарца, а им ја предававме на учениците од Охрид итн. 
На патот Скопје – Кичево – Охрид бевме поставувани на по стотина 
метри оддалеченост еден од друг. Претпазливо ја земавме палката 
и, со трчаница пред државното возило, кое го придружуваа двајца 
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полицајци со мотори, ја предававме на друг. Учителите нè предупре-
дуваа да бидеме насмеани и да не зборуваме со официјалните лич-
ности од возилата. Автомобилот беше целосно прекриен со разни 
свежи цвеќа, па настанот изгледаше мошне возбудлив. Како дете се 
чувствував горд што со палката на нашиот маршал му испраќавме 
пораки за добро здравје и долг живот. Подоцна, во Австралија слуш-
нав една шега во врска со штафетата. Во некое битолско село, некоја 
стара жена си го прашала внучето: А, бре, чедо, што сте се растрчале 
вака по патот? А тоа ѝ одговорило: На Тито му ја испраќаме штафе-
тата! Таа, иако не дочула добро, веднаш му возвратила: Штета го 
нашла, убо му прајте, за подобро тој ѕвер и не заслужува!

Во училиштето во Требеништа, покрај другите активности ја 
спремивме и драмата „Бегалка“ од Васил Иљоски. Со поважните уло-
ги бевме почестени ние учениците од Волино. Таа беше прикажана 
во Требеништа, Волино и Горенци. Ние волинците имавме искуство 
за изведба на скечови, едночинки и драми. Таквиот успех се должи 
на поголем број волински активисти, а подоцна делумна заслуга ќе 
му се припише и на учителот во Волино, Величко Степаноски.

Пред мојата генерација скечови изведуваа: Димко Тер-
зијоски, Богоја Короскоски, Вангел Трпкоски, Милутин Моча-
роски и други. Подоцна се приклучивме: јас, Соколе Иваноски, 
Сисоја Цветаноски, Стојмир Мочароски, Тане и Лазе Трпкоски и 
други, а уште подоцна нè заменаа: брат ми Ангеле, Злате Скепа-
роски, Ристо Спироски, Лазе и Донка Силјаноски, Сонка Нико-
лоска и други. 

ШЕСТНЕДЕЛЕН РАБОТЕН ПЕРИОД ВО КИЧЕВО

Во летото 1960 година, татко ми ми предложи да појдам со 
градежните работници од селото Лабуништа на работа во Кичево. 
Оваа ќе ми биде и прва моја гурбетска прошетка што ќе ја ми-
нам во Кичево. Таму отидов со другар му на брат ми Диме, Сисоја 
Цветаноски. А под присмотра на другар му на татко ми, Науме, 
Садик Лапоски од село Лабуништа, Струшко. Садик беше мошне 
искусен градежник под чија контрола се изградени многу зданија 
ширум бивша Југославија. Во Кичево, за шестнеделниот престој, 
со тајфите на Садик и Дестан, соѕидавме две еднакви куќи за сино-
вите од Ацо Алексиоски.
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Куќните ме испратија од дома. Мајка ми при желбата за 
среќен пат, ме посоветува да се трудам колку што можам за да не 
го посрамотам татко ми пред високо квалификуваниот ѕидар Са-
дик, за да имам чест и за другпат да ми даде работа. Поплака кутра 
мајка, како и секоја мајка која го праќа чедото на гурбет, особено на 
прв каков што беше мојот.

Во Кичево живеевме со мајсторите во куќата на улица „Нико 
Пусоски“ број 1, во која живееше жена и дете од муслиманска ве-
роисповед. Јас бев одреден да работам со ѕидари, со дневница од 
педесет динари, а Сисоја со фасадери со дневница од педесет и пет 
динари. Мајсторите, сите осум души беа лабуништани, (торбаши) 
потурчени Македонци. Имињата на сите нив им беа муслимански, 
а само постарите двајца знаеја да зборуваат турски јазик, други-
те сите зборуваа само на македонски јазик. Садик, Рашид, Ружди, 
Дестан, Расим итн. За да не биде забуна, пред жената во куќата во 
која живеевме, овие луѓе нас нѐ прекрстија: Сисоја во Сами, мене во 
Ирфан. Таа еднаш, кога влезе во големата соба, нѐ запраша: „Браќа, 
дали меѓу вас има некој од крстените на Исус?“ Мајсторите ѝ одго-
ворија: „Нема!“ „Ех“, воздивна таа и продолжи, „ако имаше некој 
таков, никогаш немаше да влезам во оваа соба...!“ Работевме од 
шест часот наутро до шест часот навечер. Ноќе излегувавме, ноќе 
се враќавме. Во собата, која беше послана со слама, сите спиевме 
како прасиња. Во дворот имаше бунар без покрив, рамен. Водата 
беше ладна и убава. Но еднаш Бесим со кофата извлече од бунарот 
кучешка бутна коска, на која месото ѝ беше скапано и пропаднато 
на дното од бунарот. Бунарот ни се згрози и во идните недели од 
соседите позајмувавме вода. 

Мојата работа се состоеше во следното: Најпрво требаше да 
измешам песок и вар, да им нафрлам тули на мајсторите, да запа-
лам оган и да го надгледувам гравот кога се вари. Ако запечеше, 
не само јас, туку сите ќе останевме тој ден гладни. Потоа, со две 
кофи в раце, по скала на мајсторите им носев малтер. Малтерот тие 
веднаш го трошеа и сè едно врескотеа: Мал-тер! По секое нивно 
викнување, следеше моето тивко пцуење. Еднаш се затетеравив и 
од скала паднав долу. Кофите не ги испуштив, па тие кога пласнаа 
на земја и лицето ми го покрија со малтер. За нужда провизорно 
имаа мајсторите ископано јама и ставено две штички на кои кле-
чевме, гледајќи во говната под себе низ кои шетаа илјадници бели 
црви, Тогаш, признавам, цревата ми се креваа в грло. Грозотија! 
За вечера обично јадевме маштеница со сув леб. Таа се правеше 
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на еден многу обичен начин. Купувавме јогурт во алуминиумски 
кутии, кои требаше празни да ги вратиме, зашто ни задржуваа за 
нив и соодветна сума пари. Во голема и длабока земјена чинија, 
туривавме две кутии со јогурт, малку сол и со вода ја дополнував-
ме чинијата. Потоа со лажици ја размешувавме таа смеса која се 
претвораше во тенка маштеница од која сркавме квасејќи ги сувите 
залаци леб. Сите седевме околу чинијата, странично, на еден колк. 
Потоа се правеше и втора тура, па и трета тура маштеница.

Газдата Ацо Алексиоски почесто идеше да ја надгледува из-
градбата на куќите од своите синови. Често ми велеше попосен да 
го правам малтерот за да стигне варта. Мајсторите, пак, ако беше 
малтерот посен ме тераа да го премешувам повторно со нова до-
давка вар. Беља. При крај, кога виде дека ќе стигне варта, Ацо ми 
рече: „Сакам да дојдеш едно неделно попладне за да се прошета-
ме низ чаршија.“ Ова ми беше, всушност, и мое прво шетање низ 
градот. Вечерта седнавме во еден ресторан, во кој ми нарача пиво, 
па после и вечера и уште едно пиво и си сјојдовме. Му се заблаго-
дарив на чичко Ацо за она што ме почести само мене, кој мислеше 
дека по моја заслуга му стигна варта за двете куќи. Таман еден 
ден пред Богородица ги завршивме куќите и на 27.8.1960 година, 
вечерта, ние со Сисоја се вративме во Волино. Па од спечалени-
те пари си купивме по рало панталони, кошули и чевли. Дента на 
Богородица бевме убаво променати и имавме подобар избор за де-
војки од останатите селски момчиња. 

УПИС ВО ГРАДЕЖНОТО УЧИЛИШТЕ  
„НИКО НЕСТОР“ ВО СТРУГА

За запишување во средно или некакво индустриско учи-
лиште, со мојот доволен успех, значеше дека никаде не сум до-
бредојден. Документи за запишување испратив до следните учи-
лишта: Воено, Театарско, Противпожарно, Градежно, Техничко и 
други. Освен што бев примен во Градежното училиште во Струга, 
другите не ми испратија никаков одговор. 

Значи, првите стапки за дополнување на мојата зрелост ги 
започнав во Градежното училиште „Нико Нестор“ во Струга. Таму 
веќе од пред една година беа запишани следниве волинци: Трајче 
Митрески, Трајан Петрески, Стојмир Цветаноски и Ангеле Стое-
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ски. Последниов сите испити од петто до осмо одделение (со Со-
коле Иваноски) приватно ги положи за една година во училиштето 
„Кочо Рацин“ во село Требеништа. Тие беа втора а јас прва година. 
Цел месец патував со велосипед од Волино до Струга и обратно, 
по ветровито, дождливо и калливо време. Патувавме заедно сите 
волинци за во Струга, а за назад почесто патував сам. При пату-
вањето често си го поставував следново прашање: Ќе издржам ли 
најмалку три години со патување само за да се здобијам со звање 
на висококвалификуван мајстор? Затоа почнав да се распрашувам 
дали уште примаат ученици во гимназијата во Струга или во еко-
номското училиште во Охрид. Разбрав дека сѐ уште примале уче-
ници во Средното економското училиште во Охрид. Така се збо-
гував со колегите од Градежното училиште со кои повеќе од еден 
месец другарував и се преселив во Средноекономското училиште 
„Мите Богоески“ во Охрид. Не помнам многу од другарчињата и 
наставниците, од едномесечното наше другарување. Го паметам 
само класниот раководител Трајан Ласовски, кој беше прв човек 
што го имав видено да пишува со лева рака. Со овој мошне прија-
тен човек се сретнав на неколку пати во Струга.

УПИС ВО ЕКОНОМСКОТО УЧИЛИШТЕТО  
„МИТЕ БОГОЕСКИ“ ВО ОХРИД

Во просториите од овој новоизграден училиштен комплекс, 
се чувствував мошне пријатно. Со чисти простории, нов инвен-
тар, педантни професори, убави ученички итн. Навистина нешто 
убаво и мило што го немаше во Струга. Сè беше убаво за око, 
само предметите и наставата му останаа мошне далечни на мојот 
закржлавен памет. 

Стан фатив кај некој војнички другар од татко ми, кој штоту-
ку беше починат. Така, слободното време го минував во разговор 
со вдовицата, нејзиниот свекор и нејзиниот петтогодишен син. Де-
тето беше мошне галено. Уште неотворени, повеќе од учебниците 
ми ги распартали, ми чкрташе по чистите страни од тетратките, 
ме полеваше со урина од нокширот во кој се мочаше... За право на 
вистината, мајка му и дедо му го караа, го советуваа, но тоа остана 
и понатаму исто. Почесто при плачењето ми велеше: Да станиш, 
не те сакам да живееш во нашава куќа! Што беше и разбирливо, 
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за по месец дена живеење да си побарам друг стан и да го оставам 
детето на мир. Од срам, никогаш повеќе со овие луѓе не се видов, 
не се сретнав и не проговорив.

Како средношколец се чувствував мошне горд со торбата в 
раце наутро кога ќе патував по градските калдрми до училишна-
та зграда. Луѓето учтиво ги поздравував, а тие својски ми отпоз-
дравуваа. Во исто време, со истите луѓе се разминував. Најчесто 
ги среќавав луѓето од село, кои разнесуваа по куќи млеко и млечни 
производи. Градските улици беа чисти зашто редовно нив ги чистеа 
вработените во охридскиот Комуналец. При патувањето љубопит-
но ѕиркав во продавниците, кои беа полни со секакви намирници. 
И додека така патував, секогаш го чувствував утринското езерско 
ветре, како весело ме плиска в лице. Минувањето покрај фурна-
та ми причинуваше посебно задоволство. Ех, како може да не те 
надразни мирисот на кифлите, ѓеврезите, симидите... кои беа толку 
тазе што пареата дури тогаш им се наѕираше. Но признавам, пари 
за такви градски луксузи немав. Татко ми, на газдата му плаќаше за 
спиење и за два оброка, за доручек и за вечера, месечно по петсто-
тини динари. За доручек обично газдите ни даваа малку мармалад 
намачкан на лепче и чаша чај или кафе. А вечерата ќе беше малку 
побогата. Некогаш со јадењето ќе ни поставеа или супа или салата, 
а лебот обично ни го даваа од минатиот ден, не тазе. За викенд јас 
си одев в село. Со себе за перење си ги носев старите алишта, а 
испрани и чисти земав за назад.

НА СТАН КАЈ УСТИЈАН МАЏАР

Братучед ми Кристафил живееше кај нивниот пријател, 
кројачот Устијан Маџар. Неговата куќа се наоѓаше на Горна Порта 
во стариот дел од Охрид, а неговиот кројачки салон се наоѓаше 
веднаш над Рибниот ресторан до охридскиот Плоштад. Го прашав 
него: дали можам и јас да живеам под истите услови во неговиот 
дом? Чичко Устијан, кој муцкаше при зборувањето, ми рече дека се 
знаел со татко ми и дека многу пати бил и наш гостин, па ништо 
немал против и јас кога би станувал кај нив. Во домот на фамилија-
та Маџар, Устијан живееше со својата сопруга Кристина со која 
немаа пород. 
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Во почетокот јас живеев во источниот дел од Охрид, а подо-
цна, еве, се преселив да живеам во западниот дел од градот. Куќата 
на фамилијата Маџар се наоѓаше на улица „Григор Прличев“ број 
20, во стариот дел од Охрид. Во убаво и мирно време мошне пријат-
но е да се патува по угорнината, по која Самуиловите војници ги 
туркале огромните камења, со кои ги ѕидале вечните ѕидови, на 
славната Самуилова тврдина. Секако по нив се искачувал и охрид-
скиот поет, ловороносецот Григор Прличев. Но во врнежливо или 
зимно време, кога снегот мрзне, тогаш патувањето по угорнината 
или удолнината е мошне опасно. Треба внимателно чекорење ако 
се сака да се остане со здрава глава и ’рбет. Во една соба спиевме 
двајцата со братучед ми Кристафил. Тоа беше дете на борец кој 
почина во Втората светска војна, а Кристафил се роди по татковата 
смрт. И стрико му Кристафил (исто име) балистите го убија во во-
линските ливади во 1944 година. Од тие причини Кристафил беше 
галено детенце, па ги имаше сите привилегии при школувањето, 
а и во имотната состојба од приватниот живот. Така, нему, покрај 
платената хранарина кај фамилијата Маџар, од дома му носеа: си-
рења, компоти, ајвар, колбаси и други прехранбени продукти. А за 
комотација во зима: пижами, килим, јамболија и некои други дран-
гулии. Сите овие работи за мене беа мислена именка. 

Кај Устијан и Кристина за доручек имавме намачкани леп-
чиња со мармалад и кафе или чај, а за вечера почесто ни правеа 
чорба. При сркањето нè убедуваа, за мирен сон, навечер не смее да 
се оптеретува стомакот со јака храна. Многу пати Устијан носеше 
коњски потколеници, кои Кристина ги вареше, а потоа нè тераше 
нас да ги удираме од уличната калдрма за да им испаднат копитата. 
Така нив, одрани и со отстранети копита, во врелата вода ги зачи-
нуваше со ориз или со фиде, со додаток на неколку изматени јајца, 
од кое се добиваше густа коњска чорба, во која се додаваше и вин-
ски оцет. Еднаш нам ни помогна за да ги удираме коњските нозе 
по калдрма и волинецот Власе Трпкоски, кој учеше во гимназија, 
а живееше во долниот дел од градот. Домашните од Кристафил им 
се лутеа на домаќините за лошата исхрана со која нè служат, а тие 
се лутеа на нас дека сме јаделе како биволи, а сме плаќале малку.

Со Кристафил, кој беше запишан во гимназијата „Св. Климент 
Охридски“, наутро патувавме заедно, а за назад, кој кога ќе можеше. 
Обично за назад, за да патуваме заедно, се чекавме в чаршија.

Куќата во која живеевме беше градена во охридски стил, со 
видно издаден втор кат. Внатрешниот дел беше многу убаво сре-
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ден, а чистотата ѝ беше во прв ред. Интересно е што во широкиот 
ходник имаше поставено широк железен кревет со душек и пер-
ници наполнети со птичји пердуви. На неколку пати Устијан нѐ 
опомена да не седиме на него. Тој бил поставен само за владика-
та кога ќе дојдел од Скопје на посета во Охрид, за да преспие на 
него. Умивалникот и клозетот им беа во додатна просторија. Таму 
се наоѓаше и просторија во која одгледуваа неколку кокошки и сла-
вејчиња. Иако живееја во град, клозетите им беа на селски начин 
градени. Со септичка јама, над која се клечи, а кај Устијан над ја-
мата имаше дограмирано дрвена кутија за седење при извршување 
на голема нужда.

Еве и една интересна случка која нѐ одроди од фамилијата 
Маџар.

Пред Нова година, нашите газди Устијан и Кристина решија 
да ги посетат некои свои роднини во Скопје, каде ќе престојуваа 
неколку денови. За таа цел тие нам ни кажаа на време, зашто и нам 
ни почнуваше полугодишниот одмор. Куќата во тој период требаше 
да ја надгледува брат ѝ на Кристина. Пред да заминат во Скопје, на 
брат ѝ на Кристина му оставија храна за кокошките и славејчињата 
и два литри вино. Ни кажаа при излегувањето каде да му го оста-
виме клучот. Но што се случи? Ние ги поканивме тука да преспијат 
и нашите волинци кои учеа во средните училишта во Охрид, за 
сабајлето сите заедно да го фатиме возот за да се одвозиме до Тре-
беништа, а од таму до Волино да отпатуваме пешки. Така, вечерта 
ни дојдоа Власе и Лазор Трпкоски и Соколе Иваноски. Уште со 
доаѓањето ни приредија проблем, а на соседите немир, кога почнаа 
едно-едно, сè везден, да чукаат со ѕвончето кое беше обесено на 
влезната врата. По прошетката низ куќа сите престилки и теписони 
се најдоа во куп. Се пиеше кафе и чај со многу шеќер. Теглата со 
мармалад се испразна. Колачите отидоа. Радиото пишти, пуштено 
до крај. Се испи и виното кое му го оставија на брат ѝ од Кристина. 
Мала нужда се вршеше над сандакот за седење. За спиење секој го 
посакуваше креветот на владиката. Се скокаше на него, се фрлаа 
перници еден кон друг. Се разлетаа пердуви насекаде. Во таа мир-
на куќа таков немир сигурно никојпат во своето постоење не се 
случил. Сабајлето ја заклучивме вратата, го оставивме клучот на 
одредено место и си отидовме.

По завршувањето на нашиот распуст, како да сме ја оставиле 
куќата во најубав ред, ние си се вративме повторно назад. По виду-
вањето со газдите, веднаш си претпоставивме дека нашето дому-
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вање во таа куќа е веќе завршено. Газдите, револтирани, ни одржаа 
кратка беседа за нашето разбојничко однесување во нивниот дом, 
за кое не само што им се пожалиле соседите и брат ѝ на Кристина, 
туку и самите тие виделе со свои очи.

НА СТАН КАЈ СРЕБРЕ НОГАЧЕСКИ

За стан, овојпат, трет по ред за четири месеци, татко ми ми 
предложи да живеам во куќата од неговиот детски другар, волине-
цот Сребре Ногачески. Цената беше петстотини и педесет динари 
месечно за спиење и за два оброка дневно. Куќата се наоѓаше на 
улица „Даме Груев“ број 109, веднаш до старата џамија и фурната 
за леб. Овојпат, еве ќе живеам и во средниот дел од Охрид. Економ-
ското училиште беше оддалечено околу двесте метра од куќата во 
која ќе живеам, а по истиот пат се излегуваше и на езеро. На педе-
сетина метри од куќата се наоѓаше Букли Сокак, по кој се излегу-
ваше кај Крш-џамија. А на истата улица се наоѓаше и киното „Ох-
ридско Езеро“. Во фамилијата Ногачески, покрај Сребре, кој беше 
борец во Втората светска војна, но не ги уживаше боречките при-
вилегии, живееја уште сопругата Веца и децата Бранко, Василка и 
Севда. По доселувањето во Охрид, Сребре, најпрво работеше како 
полицаец, подоцна како дресер на кучиња, па како чувар во фабри-
ката за конзерви „Мичурин“ и, на крај, пред пензионирањето, како 
служител во ресторанот „Летница“. Сопругата Веца беше родена 
во кичевското село Ехловец. Во овој дом преовладуваше селскиот 
начин на живеење. Иако можностите на домаќините не им беа ари-
стократски, се живееше од минималната плата на Сребре. Сепак 
животот беше пријатен и весел. Јас лично овде се почувствував 
покомотно и поопуштено отколку во другите два стана. По некол-
ку години во овој дом живееја и кичевчаните Љупчо Лазарески и 
Блаже Пандилоски, кои беа ученици од четврта година во Економ-
ското училиште „Мите Богоески“. Во овој дом беше убаво за сè, 
но само за учење не. Никој овде по настава книга не отвори да 
прочита. Домашните задачи, сите ние, дури и куќните деца, кои 
беа ученици во основно и осумгодишно училиште, ги пишувавме 
пред настава, в училиште. Јас барав интервенција во совладување-
то на некои од потешките предмети од двајцата колеги, на кои оваа 
година им беше последна, но секогаш добивав исти одговор: Ако 
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имаш среќа и без учење ќе го завршиш училиштето, ако немаш, и 
да се отепаш од учење ти почесто ќе повторуваш! Веца при под-
готвување вечера, радиото секогаш го држеше пуштено да пее или 
на македонски или на турски јазик. Нејзините деца другаруваа со 
Турчиња и затоа многу течно го научија турскиот јазик. Кога ќе 
имаше некакви ора, таа ќе нѐ фатеше за рака, велејќи ни: Ајде море 
нека се пусти, веселете се, имат време и за учење. Ако не подобра, 
ама работата од маж ми не ви бега! 

Овде немаше ред за мезење или за чај пиење. И децата им 
беа јадачи. Затоа Веца во смеа ќе речеше: Во пуста сиромаштија и 
гладоста влегува!

На Веца едниот станар, Љупчо, ѝ беше внук од брат. Љупчо 
му беше син на директорот од кичевскиот ресторан „Милка“. Затоа 
неговите можности да живее во раскош беа видни. Пушеше многу 
и тоа квалитетни цигари. Пари имаше да поведе девојка на кино 
или во слаткарница. Имаше квалитетна гардероба. Се покриваше 
со свои јамболии. Со професорите си зборуваше како со другари. 
Ич око не му трепнуваше дали школувањето ќе го заврши на време 
или по години. Колегите го почитуваа, а професорите низ прсти му 
гледаа. На матурските испити, другарите со конец решените задачи 
низ пенџера му ги испраќаа. И не беше чудо што матурата ја завр-
ши на време. Па радосен наздравуваше и со учениците и со профе-
сорите и со домашните. По матурирањето сите книги во градината 
ги запали. Ги запали и нашите. Ќе ви купам нови ‒ ни велеше. Ама 
нам не ни беше исто. Блаже, кој беше умствено надарен ученик, 
се чудеше кога дозна дека ‒ Љупчо матурира!? Јас го повторував 
класот, а со тоа му реков збогум на моето школување.

ЗА СУДСКИОТ ЕПИЛОГ НА ЈОРДАН ТРАЈКОСКИ
И ЗА СЛУЧАЈОТ СО ШУМАРОТ КРСТЕ ОД КОСЕЛ 

Додека пишувам за охридскиот престој, ќе ја спомнам и 
следнава случка: Од неподносливи причини, шумарот Јордан 
Трајкоски од селото Малкоец, кичевско, во Охрид, извршил ѕвер-
ско убиство на неколку шумарски службеници. Само шумарот 
Крсте Стојаноски од село Косел успеал да се спаси. Јордан беше 
јавно суден пролетта 1960 година во Домот на култура во Охрид. 
Пред многуилјадниот народ судот му ја одреди најстрогата пресу-
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да ‒ смрт. Јордан се држеше мошне опуштено во судницата. Не се 
покаја за злочинот што го извршил, а немаше ни забелешка против 
судската одлука. По неколку денови, се слушна дека Јордан побе-
гнал од затворот во Охрид. Се исплашија многумина поротници, 
сведоци и полицајци, но најмногу се исплашил шумарот Крсте, кој 
побарал полиција и дома му да го чува. По неколкунеделно тра-
гање, кодошите го надушкале Јордан каде се крие и го пријавиле 
во УДБ-а, која на заседа, како во гангстерските филмови, рафалски 
го изрешета осуденикот. 

Есента, истиот тој Крсте, нас со татко ми Науме, дрвата со 
кола што ги носевме од Дебрца, нѐ принуди да ги истовариме над 
селото Мешеишта, со некаква забелешка дека извозницата за др-
вата не ни е валидна. Ќе ја земам со себе, ќе ја проверам и утре 
во исто време, на истово место, ќе си дојдете да ви ја вратам из-
возницата, а и за да си ги земете дрвата! ‒ вртејќи зелени ореви со 
војнички бајонет, ни рече тивко без да гледа во нас. Ниту тој дојде, 
ниту дрвата тука ги најдовме. Го проколна татко ми Крстета, за 
маката што ја вложивме при збирање на дрвата, за симнувањето со 
ајваните, до дома што се вели... но за кого? За некој од бирократите 
на готово да си ги грее мадињата со нив! Клетвата не го фати Кр-
стета веднаш, но по години слушнавме дека со службениот револ-
вер самиот смртно си се застрелал.

И УШТЕ НЕШТО ЗА ПРЕСТОЈОТ ВО ОХРИД

Од престојот во Охрид ми останаа многу спомени во сеќа-
вање. Од просторни и други причини сите тие нема да најдат место 
за објавување. Веднаш по запишувањето во Средното економско 
училиште „Мите Богоевски“, многу од луѓето ме почитуваа како 
зрел младинец со светла кариера. А пак девојките во мене го гледаа 
својот принц од нивните соништа. Но оваа сладост потраа само 
девет месеци. Време од една женина бременост. Не барам оправду-
вање ниту во финансиските дефицити на моите родители, ниту во 
професорските стилови на оценување. Проблемот е лично мој. Јас 
не требаше да се испишувам од Градежното училиште во Струга 
по повеќе од месец дена поминати во него. Отидов во Економското 
училиште тогаш кога со наставата беа заминати напред. Така, беше 
мошне тешко да се изучуваат изминатите, а паралелно со нив и 
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новите предметни градива. Ако овде се додаде и случајот кој по-
горе го спомнав, дека дома книга не се отвораше, поради бројната 
визитација на женскиот пол, тогаш јасно ќе ви биде дека девојките 
нас ни беа помили и од учебниците. Во мојата паралелка од прва 
година, во која покрај поголемиот број ученици од градот, од село 
бевме: јас од Волино, Коста Маринчески од Требеништа, Љубе 
Филчески од Биџево, Илија Цветаноски од Драслајца и Олга Па-
цеска од Лескоец. Меѓу поубавите девојки, по мој вкус беа следни-
ве: Менка Танеска, Марика Кулјанова, Олга Пацеска и други, а од 
професорките најлична беше проф. Павлина Чингоска. Да бидам 
искрен, од класот немав девојка. Повеќето од девојките што доаѓаа 
на стан по Љупчо, носеа со себе другарки и за нас со Блаже. Мене 
поради тоа што носев Љупчова гардероба ме мислеа дека сум не-
гов брат, па уживав поголеми привилегии при изборот. Повеќето 
од девојките беа ученички од Економско, Учителска и Гимназија, 
а подоцнежните беа вработени во охридските фабрики. Веца не ни 
бранеше што носевме девојки дома, но Сребре беше мошне строг 
во тој поглед. Љупчо, пак, беше арогантен спрема неговите љу-
бовници. Ги тераше на сите нас чевлите да ни ги очистат, да ни 
ги испеглаат кошулите и панталоните, а на Веца да ѝ помогнат во 
куќните работи. Некои од непослушните љубовници безмилосно 
ги шлакаше, а со некои во Сокакот и пред очите на децата од ули-
цата, одржуваше секс. Не можев да му простам кога на една моја 
школска другарка од минатите години ѝ нареди да ми ги исчисти и 
моите чевли. Но наредбата мораше да се почитува.

Девојките кои ни доаѓаа дома им припаѓаа на две категории: 
девојки за другарување и девојки за романтика. Признавам дека 
оттука ми започнува и вистинската моја љубовна преокупација, 
која ќе ме следи низ целиот мој живот. Незаборавни ќе останат 
сите оние прошетки по градското корзо, низ калето, покрај езер-
ските води, во кино-салите итн итн. Но, сето тоа е само дел од 
едно бурно минато на една романтична приказна што не може да се 
опише во неколку реда, а и од разбирливи причини што ќе остане 
и понатаму тајна. И на крај да го кажам и следново: Со престојот 
во Охрид, наместо да стекнам ука, јас стекнав љубовно искуство.

 



Ова е мојот живот

69

СО СЕРГИЈА СЕКУЛОСКИ НА ПЕЧАЛБА ВО БЕЛГРАД

По повторувањето на првата година во Економското учи-
лиште во Охрид, се договоривме со братучедот Сергија, кој по-
долго време работеше во Белград, да појдам и јас со него, во 
тогашната југопрестолнина, за да ја пробам мојата печалбарска 
среќа, а во исто време и да го продолжам моето школување. Ова 
морав да го сторам од следниве причини: прво што во Охрид и 
Струга немаше многу изгледи за вработување, особено за неква-
лификувани работници и, второ, што не сакав повеќе да им оста-
нам на грбот на моите родители. 

По завршувањето на празникот Св. Богородица, со Сергија 
се подготвивме за да тргнеме на пат за Белград. Но проблем се 
јави што јас требаше да барам пари за пат и за Сергија. Тој се 
фалеше дека во Белград кога ќе сме стигнеле, фабриката во која 
неколку години работел ќе му ги исплатела неговите недоплатени 
дотации, па така, како што си имаше обичај да рече: за пари, ич 
око да не ти трепнува. Како било, јас позајмив пари за патните 
трошоци и триста и педесет динари за да ни се најдат при патот. 
Така, на 6 септември 1961 година се збогував со домашните, со 
роднините и пријателите, со другарите, со куќниот праг, сретсе-
лото, охридско-струшкото поднебје, Македонија... и кинисавме за 
Белград. 

Проблемите кои се јавија при патот до Белград се следните: 
Сергија за време на престојот во Скопје се спријатели со една 
убава Словенка, која исто така патуваше до Белград, но со брз 
воз. Од тие причини Сергија, за да ја придружува убавицата во 
црна облека, ми зеде уште триста динари за да доплати карта за 
брз воз. Му ги дадов парите и сè на сè ми останаа уште педесет 
динари, кои ги преполовив при купувањето на весникот „Нова 
Македонија“. Сергија ми ја зеде пржената кокошка, шишето ра-
кија и малку грозје и со дамата замина со брзиот воз. Видов дека 
сум изигран, но од започнатата маршрута нема враќање. Со уплав 
во душата го отпатував целиот возен тек. Морав да пазам на ара-
мии, да не ми го украдат патниот багаж. Со себе носев: два ку-
фери, капут и мантил, пакет со фељтони, мрежа полна со грозје, 
а друга со пченки за печење, збирани по патот до Охрид и други 
намирници. На перонот на кој стигнав во Белград цел час Сергија 
го немаше. Носачите ме нудеа да ми помогнат, но јас немав ниту 
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пари да платам, а ниту адреса каде да одам. Се проколнував сами-
от себе, зошто не ги послушав мнозината волинци, кои ми велеа: 
Сергија ќе те загине уште по пат! Кога ги изгаснија светлата на 
перонот, низ солзи во мракот го здогледав Сергија. Во моментот 
се радував, но сакав и да го тепам до мртвило. 

ВО БЕЛГРАД

Со искривена насмевка Сергија ми се пофали дека нешто 
сторил со женската, но не сторил ништо во однос на парите кои 
му ги должела фабриката во која работел. Работите ги ставивме 
во гардеробата од железничката станица и, со последните двесет 
и пет динари, со трамвај ќе се одвозиме до село Мали Мокри Луг. 
Аирлија да е, во големиот град и при моето прво патување, Сергија 
ме подучи за да шверцуваме. Со една карта двајцата да патуваме. 
Кондуктерот не беше слеп, нѐ фати. Го застана трамвајот и нѐ из-
брка надвор. Од долгиот пат со патничкиот воз кој застануваше и 
на најмала селска станица, ненаспан и од чадот на локомотивата 
ми се нафрлија чираи по вратот, па не можев да гледам наугоре. 
А новите чевли ме стегаа и ми направија плуски на нозете, па не 
можев брзо да патувам. Сергија ме учеше како да се ориентирам 
по зградите, за да го научам побрзо градот. По патот ми кажуваше 
во кој парк и во која кафеана имал женски со кои се забавувал. 
Девојките тој ги нарекуваше: Србинки, Белграѓанки, Камењар-
ки, Зузки... Стигнавме до Мали Мокри Луг, село и предградие на 
најголемата српска метропола. Уште при влегувањето во кампот 
во кој беа сместени неколку бараки, машиње за дробење камења и 
разновиден градежен материјал расфрлен наоколу, нѐ пречекаа на-
шите волинци Китан Велјаноски и Никола Јанкулоски. Тие ни по-
сакаа добредојде во овој зафрлен дел од Белград. Во работничките 
станови живееја неколкумина вевчанци и браќата Васил и Никола 
Прентоски од село Мислешево. Овој камп му припаѓаше на вев-
чанското претпријатие „Дримкол“. Сите едногласно ме запрашаа: 
„Како си дозволил да патуваш со Сергија?“ Реков дека е доцна да 
се кајам. „Добро е сега што си меѓу нас, од најлошото се спаси!“ 
‒ ме охрабрија домаќините. Надвор, на огнот испекоа пиперки, ги 
запржија во масло и вечеравме. До доцна во ноќта се исприкажав-
ме за сè и сешто. За спиење ги добраа двата самечки кревети и 
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сите четворица во два кревета преспавме. Другиот ден Сергија ме 
прошета по градежните претпријатија и ми најде работа во прет-
пријатието „Комграп“, кое градеше средно училиште во населбата 
Вождовец. Таму работев со ѕидари. Работата беше многу оддалече-
на од населбата Мали Мокри Луг, па тој пат за два часа со Никола 
Јанкулоски секој ден пешки го минувавме. Тој продолжуваше со 
пешачење уште за двесетина минути подалеку од мене. Му велев, 
да фатиме превозно средство, далеку е. Тој кашлаше многу, беше 
првоборец од 1941 година, но поради тоа што се венчал во црква, 
комунистите не му дадоа никакви привилегии. Ми велеше: „Ако 
плаќаш за секакви луксузи, никојпат нема пари да собереш!“ На 
утро купувавме по еден полубел леб, главица кромид и сто грама 
пршки или сто грама сланина. Тоа беше сѐ за осумчасовната теш-
ко физичка работа. Го жалев тогаш, подоцна и секогаш, овој веќе 
одамна починат волинец. 

СО СТАН НА „СЕВЕРНИ БУЛЕВАР“ БРОЈ 2 КАРАБУРМА

Ѕидарите со кои работев беа од соседните села, па секој ден 
доаѓаа со воз и со трамвај. Тие беа многу добри луѓе. Со мене за 
подготовка на материјал за мајсторите работеа уште две Албан-
чиња од Врњачка Бања, Мерсим и Ќамил Зеќировиќ. По две неде-
ли, предработникот од претпријатието „Комграп“ ни предложи да 
живееме во работничките станови кои се наоѓаа на улица „Северен 
Булевар“ број 2, во населбата Карабурма. Во овој работнички ком-
плекс живееја околу илјада работници. Некои живееја во бараки, 
а некои во солитери. Во овој комплекс, покрај становите, беа сме-
стени уште: менза, библиотека, медицински и забни ординации, 
берберница... Од платата ни одбиваа за стан, а за хранарина во 
мензата плаќавме 700 динари, а добивавме купони во вредност од 
1000 динари или 30% попуст. Јас им купував блокчиња за храна и 
на Китан Велјаноски и Никола Јанкулоски, кои се доселија да жи-
веат во становите од претпријатието „Ратко Митровиќ“, во истата 
населба, во Карабурма.

Во почетокот повеќе другарував со моите волинци Китан и 
Никола, со кои имавме многу нешто да си поприкажеме. Со Србите 
и со Албанците зборував само во работното време или службено. 
Во мензата се наоѓав со многу наши Македонци, од Струшко и 
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Прилепско. Во бараката во која бев сместен, живееја уште десети-
на работници. Повеќето од нив беа од албанска националност и по-
турченици ‒ Бошњаци (торбеши). Нашата барака ја чистеше една 
млада и убава Србијанка. Со неа, во меѓувреме, се дружевме. Таа 
не ги сакаше Бошњаците и Албанците. Нејзината другарка, исто 
така чистачка на другите бараки, која сакаше да нѐ оддалечи нас, 
не ѝ веруваше нејзе дека сум православен верник, па еднаш, онака 
луто ме праша што сум по националност? Јас веднаш ѝ одговорив: 
„Македонец!“ – „Тогаш на која религија ѝ припаѓаш?“ ‒ рафално 
ме препраша. Јас опуштено ѝ одговорив: „На православната, на 
македонската!“ Со третото прашање таа начисто ме замрзна: „Те 
прашувам“, ми вели, „дали ѝ припаѓаш на српската или на католич-
ката вера, македонска религија не постои!?“ Овој пат јас налутено 
ѝ одговорив: „Јас знам дека постои, а за тебе ако не постои, тоа е 
твој проблем!“ ‒ оставајќи ја зачудено да гледа по мене. Ете, ова 
го пишувам за да објаснам дека уште во 1961 година бевме трети-
рани како српски православци, а не како македонски православци. 
А прекарот Чокалии, кој ни го наметнаа токму тие наши северни 
браќа, нас Македонците ќе нѐ следи до нашето исчезнување. 

По завршувањето на градежните работи, нѐ префрлија во 
фабриката за плочки и блокови „Бетоњерка“, која се наоѓаше на 
адреса: улица „Дунавски кеј“ број 8, во населбата Дорќол. Таму се 
запознав со следниве другари: Мујо Бечевиќ, Хасиб Халиловиќ, 
Бајрам Шеховиќ и Аќиф Асановиќ, сите од Нови Пазар, Иван Злат-
ковиќ од Пирот, Нове Танески од село Зрзе, Прилеп и други. Сите 
што работевме во фабриката за терацерски плочки и цементни бло-
кови бевме младинци на возраст меѓу двесет и триесет години, со 
исклучок на неколкумина постари луѓе. Подоцна тука се монтираа 
сите сто илјади (100.000) седишта и дваесет илјади (20.000) скали-
ла за стадионот на Црвена Звезда. Нам ни беше речено дека мора 
да одиме на курсеви, на кои ќе полагаме за квалификациски дипло-
ми. Јас положив за полуквалификуван терацер и платата веднаш 
ми ја зголемија. Обично платата ја даваа на два дела: аконтација и 
исплата. Ние машките работевме на монтирање и машинско стру-
жење на терацерските производи. А женските работеа на завршни-
те работи. Сите носевме гумени скутиње, ракавици и чизми. Вода-
та што ја служевме за градба, со пумпа ја земавме од реката Дунав, 
која течеше веднаш до фабриката. Почесто излегувавме надвор 
од фабриката од каде ја гледавме огромната будалеста река која 
носеше сè и сешто со себе. По неа и бродови пловеа. Фабриката 
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беше лоцирана на левата страна од Дунав, недалеку од Панчевски-
от Мост. Во овој фабрички комплекс работеа околу двесте луѓе. И 
во фабриката имаше менза, во која се хранеа вработените и луѓето 
кои ја посетуваа неа. Храната овде беше многу побогата од онаа 
во „Северен булевар“, каде што домувавме. Подоцна мене ме од-
редија на полесна, но и на поодговорна работа. Прво го заменував 
магационерот, кој беше задолжен за да издава налози за издадена 
стока, потоа јас целосно ја презедов неговата работа, бидејќи мага-
ционерот боледуваше од неизлечива болест. 

Во фабриката имавме неколку убави млади жени кои работеа 
со нас. Иако беа омажени, тие почесто нè задеваа, нè предизвику-
ваа за љубов. 

Иван (втор од десно во вториот ред) со свои соработници  
во фабриката „Бетоњерка“ во Белград (1963 год.)

АКТИВНОСТИ

Со неколку другари од фабриката се зачленивме во фолклор-
ното друштво „Градимир Михајловиќ“. Тука се запознавме со мно-
гу девојки. Меѓу нив имаше девојки и од фабриката за кожа и кожни 
галантерии ‒ „Будуќност“. Нивната младост, убавина и полетност 
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ги пленија нашите срца. Па така, по љубовните журки, ние поса-
кавме со нив да се фузираме, од нивна страна девојки, а од наша 
страна момчиња и да формираме заедничко фолклорно друштво. 
И, за неполн месец, тоа веќе беше формирано. Во неговиот состав 
организиравме: фолклорна, рецитаторска, хумористичка и пејачка 
секција. Јас бев одговорен во хумористичната секција, во која под-
готвувавме: кратки едночинки, скечеви и шеги. А една девојка од 
Врање, Живка, ја водеше фолклорната секција. Често дававме при-
редби во двете фабрики и во кампот каде што живеевме. Подоцна 
ги посетивме и следниве населби и села: Лиг, Уб, Раковица, Јабука, 
Качарево и други. Со нас на гостувањата носевме и музички ор-
кестар. Од домаќините бевме пречекувани многу топло и срдечно. 
Луѓето кои немаа пари за да платат билет, ни даваа месни и млечни 
производи. А по завршувањето на претставите, со домаќините кои 
нѐ нудеа со ракија и вино, до малите утрински саати другарувавме. 
Секако, имаше и љубовни случки. Ние, момчињата, со селските 
девојки, а нашите девојки со нивните момчиња се забавувавме. Во 
Јабука и Качарево јас се сретнав со мноштво Македонци од повеќе 
краишта на Македонија. Си поприкажавме многу заеднички сетки 
од макотрпното минато на Македонија. Луѓето од Јабука беа поор-
ганизирани, тие веќе во тоа време имаа училиште, клуб и други на-
ционални обележја, каде комуникацијата и културните дејности ги 
организираа на мајчин македонски јазик. Ние се преобразивме во 
забележителни младинци, така што нѐ почитуваа сите, дури и на-
шите фабрички административци, кои на неколку пати ни доделија 
дотации за културни дејности. Така, со тие дотации ние купивме 
дресови за фудбал, носии за фолклор и хумор, отворивме библио-
тека со пристоен книжевен фонд, маса за пинг понг, ТВ приемник 
и грамофон со радиорекордер.

Во слободното време на полигонот се играше мал фудбал, а 
во клубот, покрај редовните проби на секциите, се играше пинг-
понг, се читаа книги и дневен печат, се гледаше ТВ програма, се 
слушаше музика... Јас бев задолжен за издавање спортски рек-
визити, фолклорни носии и книги. Поради ваквите задолженија 
и активности, на годишната конференција којашто ја одржуваше 
претпријатието „Комграп“ во мај 1962 година, јавно бев пофален 
од претседателот на младинската организација на овој градежен 
гигант, инж. Илија Тазец.

По ваквите успеси следуваа наградни патувања, кампувања, 
излети... Така, покрај заедничките патувања со автобус до некои 
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поблиски градови како: Панчево, Нови Сад (Варадинската тврди-
на), Земун... кампувавме покрај Палиќкото Езеро во Суботица и 
на брегот од реката Дунав, а се прошетавме до Стара Пазова и на 
планината Авала. За сите овие патувања, оброци и ноќевања, фа-
бриката ги плаќаше трошоците. Можам слободно да кажам дека 
за нас овие луксузи беа вистински доживувања, а не соништа. По 
сите овие привилегии, во фабриката се премина да се работи под 
полн капацитет. Покрај седиштата, скалите и блоковите, почнаа да 
се произведуваат уште терацерски и керамични плочки, со машини 
кои ги купија од Италија. Така, и фабриката „Бетоњерка“ од ГП 
„Комграп“ прерасна во вистински градежен гигант, во која се довра-
ботија уште стотина работници. Убаво е да спомнам дека на посета, 
на два пати, во фабриката ми дојде војникот Гаврил Стојчески и по 
еднаш тетин ми Крсте Петрески и војниците Паско Силјаноски и 
Рафаил Короскоски. Со сите нив имам прошетано по белградските 
улици и паркови, а наздравувано во неколку познати ресторани. 

Убаво е да споменам дека на тезга на Теразије во Белград го 
купив романот „Трајан“ од Ангелко Крстиќ, издаден во 1932 го-
дина, за само 25 динари, односно за цена од еден дневен весник. 
Самото име на романот ме привлече да ѕирнам и да осознаам дека 
се работи за македонски автор кој пишува за настани од својата 
татковина само на друг јазик. Такви македонски романописци кои 
твореле на друг јазик беа: Димитар Талев во Бугарија, Стерјо Спа-
се во Албанија, Стојан Христов во Америка и други. Значи ние 
сме имале романописци чии дела биле објавувани и пред Славко 
Јаневски, Стале Попов, Владо Малески.. а нашата наука нив не ги 
признаваше за свои. Каков апсурд?!

ПИЈАНЕЧКИ ГАФ

 Поради цврстата поврзаност на нашата фабрика „Бетоњерка“ 
и фабриката на девојките „Будуќност“, за денот на жените 8 март 
1962 година, директоријатот на нашата фабрика избра петмина 
наши претставници за да им бидат гости на нивната годишна свече-
ност. Покрај директорот, секретарот и книговодителот, од младите 
организатори на културни дејности бевме избрани јас и еден мој 
колега. На свеченоста домаќинките нѐ пречекаа мошне срдечно. Ги 
запознавме нашите функционери со функционерките на „Будуќ-
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ност“, кои им ги предадоа пристојните подароци, а јас и мојот коле-
га се слеавме меѓу нашите познанички. Тие напросто нѐ преплетија 
со гушкања и бакнежи проследени со разни пијачки и мезелаци. 
Уште по пат, големците, нас нѐ подучуваа за да внимаваме, да не 
направиме некакви скандали со кои би ги замрзнале нашите топли 
односи. Но, мојата малоумност потклекна на женската убавина. Со 
сите нив, посебно, наздравувајќи, до последна капка ги испивавме 
пијалоците. На брзина консумирав премногу пијалак, па не бев во 
состојба повеќе да се контролирам. Контролата ја презедоа убавите 
и шармантни девојки. Тие, напросто, се исмејувале со мојот пија-
нечки (не)морал. За да не се случи срам, еден од моите шефови 
му наредил на мојот колега, пешки да ме испрати до работничките 
станови. Кон таа заповед, за да му помогнат на колегата, застана-
ле и две колешки, едната од нив беше моја љубовница. Ме носеле 
под мишки по улицата „29 Ноември“ на пат кон „Северен булевар“. 
Наеднаш, пред излозите, сум посакал да се мочам. Девојките ми 
ги отпетлале панталоните, зошто јас така сум посакал. И тие ми го 
измолкнале од гаќи пенисот, па сум се мочал свртен право кон из-
лозите. Покрај сите пијанечки перипетии, сум се фалел дека со сите 
девојки во нивната фабрика сум можел да имам секс. Тие ме прашу-
вале со што, тегнејќи ми го мојот заспан пенис. Со овега! ‒ сум им 
велел, покажувајќи на пенисот што тие го држеле. Сум зборувал и 
многу други глупости, по што од срам колегата си подзаминал по-
напред за да не ги слуша моите недоветни фалења. Секако, за овој 
настан, за кој јас не знаев ништо, до другиот ден, кога дојдов при 
себе, колегата ми раскажа. Другите денови за овој случај разбраа 
многумина, не само во фабриките „Бетоњерка“ и „Будуќност“ туку 
и подалеку. Се срамев да се сретнам со девојките кои ме предизви-
кувале на таквиот безобразен чин. 

ПОЗНАНСТВО СО ФАМИЛИЈАТА ЊУШЕВСКИ

Како и други пати кога работев во попладневна смена, со 
книга в раце, седнував на една од клупите во најфреквентниот 
калемегдански кварт и, топлејќи се на топлото пролетно сонце, 
занесено читав. Недалеку од клупата на која седев неколку деца 
се играа со топка, а малку понастрана од нив муабетеа нивните 
мајки или куќни помошнички. Во еден момент топката ми падна на 
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скут. Девојчето што дојде да ми се извини беше мошне младо. Тоа 
имаше убаво долгунесто лице и шармантна насмевка од чија уста 
ѕиркаа убави бели заби. Преку рамења немирно ѝ паѓаше долгата 
смеѓа коса, а со силниот поглед на крупните темно сини очи, кои 
милозливо се вселија во мене, побара извинување. За миг останав 
смрзнат булејќи во младата девојкина убавина. „Името ми е Ма-
рица, а другарките ме викаат Маца!“ ‒ изусти младата убавица и 
продолжи: „Жената во црн фустан е мајка ми, а другите се наши 
пријателки. Кога немаме настава в училиште, редовно доаѓаме во 
парков“. Набрзина, девојката со топката в раце, тоа ми го изра-
портира. Но, јас, веднаш по претставувањето на своето име, неа ја 
излагав. И реков дека сум студент по економија и дека подготвувам 
испити. Не знам дали ми поверува, но знам дека ме праша: „Дали 
сум белграѓанец?“ Веднаш ѝ одговорив: „Не, не сум, јас сум Маке-
донец“. Девојката се израдува, па веднаш ѝ соопшти на жената во 
црн фустан: „Мама, овој дечко е Македонец, ќе го изненадиме тато 
кога ќе го запознаеме со него!“ Се запознав и со мајка ѝ на Марица, 
таа се викаше Зора, а за нејзиниот сопруг рече дека се вика Ѓорѓи 
и дека тој е Македонец, од село Герман, Егејска Македонија и дека 
има роднини во село Долно Дупени, во Преспа. Ние почесто ги по-
сетуваме роднините во Дупени. Убаво е во Македонија... По топ-
лиот разговор, ме поканија да им бидам гостин, ми дадоа и адреса.

Поради негрижа, кој знае каде сум ја зафрлил адресата, но 
ликот на Марица редовно ми палавеше во сите мои соништа. По-
често одев во паркот каде се сретнавме, шетав по околните улици, 
но неа за три месеци никаде не ја видов повеќе. Во еден врел јулски 
викенд, со колегите се прошетавме до плажата Ага Циганлија на 
реката Сава, за да ги изладиме испотените тела. По пливањето во 
калливата плажа, се напивме по неколку јагодински пива и легнав-
ме на песокта за да се сончаме. Токму кога бев занесен во некакви 
размислувања, ме штрекнаа гласовите од две затрчани девојки, кои 
пискотливо прескокнаа преку мене. Ги поткренав темните очила и, 
тресејќи ја песокта со која ме испрашија, налутен погледнав кон 
нив. Додека едната од застанатите девојки се извинуваше за слу-
чајот, другата само ми го изговори моето име и ми се фрли на мене, 
па почна радосно да ме гушка и бакнува по лицето. Да, девојката 
со прекрасно исончаното тело, кое се прпелаше во тесните бикини, 
таа беше Маца, Марица Њушески. Од ваквиот љубовен занес не 
само јас што се изненадив, туку и другарите, дури и поблиските 
присутни капачи. Така, остатокот од денот го минавме заедно, со 
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пливање, зборување, картање... Тука се запознавме и со нејзиниот 
татко Ѓорѓи, кој со сопругата Зора и некои нивни пријатели лежеа 
под дебелите врбови сенки. Пред заминување, нѐ поканија дома 
на боза и слатко. Тие живееја на улица „Француска“ број дваесет 
и еден, недалеку од „Плоштадот на Републиката“ и тоа во куќа-
та на познатиот српски радикалист Никола Пашиќ, која беше под 
државна заштита. Додека другарите останаа да разговараат со до-
маќините, јас и Маца скокнавме до слаткарница за да купиме боза 
и слатко. Овојпат таа ми се виде многу поубава, повозрасна, како 
самовила од бајки. Не знам дали затоа што цело време за рака ме 
држеше или мене така ми се чинеше. Па посакав да бидам нејзин 
дечко, макар да ја чекам две години да созрее. Да, таа имаше само 
четиринаесет, а никој не би рекол дека беше помлада од седумнае-
сет години. Татко ѝ Ѓорѓи ни раскажа дека бил бегалец од 1948 го-
дина, кога под грчката фашистичка диктатура не можел повеќе да 
издржи, па побегнал во Југославија. Останал да живее во Белград, 
каде се вработил, се оженил и си оформил свое семејство. А повре-
мено патувал до Преспа, за да се види со некои од своите роднини 
кои живееле во селото Долно Дупени. 

Иван на Калемегдан (1963 год.)
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СТАНАР ВО КУЌАТА НА НИКОЛА ПАШИЌ

Зимата се преладив, добив ангина и одлежав цела недела во 
Градската болница. На посета, покрај моите колеги од фабриката, 
ми дојдоа и пријателите од фамилијата Њушевски. Бев изненаден 
од нивната посета. А лекарскиот персонал, по нивната посета, ме 
стави во привилегираните. Маца побара да ги оставам студентски-
те ладни станови и да се преселам во нивниот двособен стан. Ова 
го потенцирам повторно: студентски станови, наместо работнички 
станови, бидејќи јас се кажував дека сум студент, а не работник. 
По еднонеделниот престој во болницата, се преселив на стан кај 
фамилијата Њушевски. За храна и лежарина плаќав скоро една 
третина од платата за која велев дека е стипендија. Луѓето беа пре-
красни. Родителите ми дозволуваа Маца да ја поведам в чаршија, 
во кино, во парк, во слаткарница... Нормално, повеќето од трошо-
цитеги покриваа тие. Во нејзино присуство јас се чувствував мош-
не пријатно. Замислете, колку е важно во еден голем град да водиш 
со себе едно прекрасно девојче, по кое сите машки се обѕрнуваат 
и свиркаат. Во нашето другарување настојував да ја научам: за да 
сака, за да се љуби и за да се радува. Од мене беше помлада точно 
седум години, но како што реков, изгледаше повозрасна од години-
те што ги имаше. Па така, кога се шетавме фатени за рака никој не 
забележуваше толкава разлика во нашето партнерство.

Од мојот престој во нивниот стан, ќе ги запишам следниве 
настани. Најпрво, како што спомнав куќата во која живеевме беше 
семејниот дом на поранешниот српски радикалист Никола Пашиќ 
(1845-1926). Таа беше огромна. Имаше два ката со поткровје и со 
подрум. Во неа одделно живееја шест фамилии. Ние живеевме во 
поткровјето. Во најубавите простории живееја распуштеници, кои 
ги вселуваше државата. На куќата имаше плоча со натпис дека е 
во заштита на државата. Во подрумот, и тоа од северната страна, 
живееше постара жена по име Марија, која станарите ја ословуваа 
како Пашиќка. Јас, старата дама не ја знаев дека му била некак-
ва роднина на радикалистот Пашиќ, туку напросто ја сметав дека 
е станарка, како и ние. Еднаш, во подрумот, кога земав ќумур за 
огрев, погледите ни се сретнаа и јас ја поздравив со секојдневниот 
поздрав: Добар ден, тетко! Таа ми се оџагари со очиштата и ме 
праша: „Кој те прати во подрумов?“Јас ѝ одговорив: тетка Зора. 
‒ Ебала те Зора! ‒ пискотливо ми отсече, додавајќи: „Јас не сум 
тетка, туку сум госпоѓа!“ „Простете госпоѓо!“ ‒ и јас гласно ѝ од-
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брусив. И тоа беше сè што проговорив со оваа стара дама која, како 
што реков, живееше во подрумот, веднаш до ќумурот, а нејзиниот 
роднина Никола Пашиќ, кој како што дознав подоцна, потекнувал 
од родители родени во бугарските градови, татко му во Габрово, а 
мајка му во Видин. Други тврдеа дека биле од Тетово. Ете, токму 
тој изрод, според пишувањата на писателот Јован Попоски, со фло-
мастер ни ја распарчил Македонија.

Куќата на Никола Пашиќ во Белград во која живеев  
како потстанар во фамилијата на Зора, Ѓорѓи и Марица Њушевски во 

Белград (1963/1964 год.)

НА ПОСЕТА КАЈ СЛОБОДАНКА ШКУРТЕСКА

Од волинци во Белград најпрво ги видов Китан Велјаноски 
и Никола Јанкулоски, па потоа Сергија ме запозна со Милутин 
Мочароски, кој работеше како електичар. Него го замолив, во мое 
име, за да ми најде работа. Работа не ми најде. Чудо, како од сите 
волинци со кои се видов (Никола Велјаноски не го видов), само 
Милутин зборуваше на српски јазик. Меѓувреме, повторно се 
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најдов со војниците Паско Силјаноски и Рефаил Короскоски. Тие 
требаше наскоро да заминат за Египет, на демонтирање на поста-
вените мини во Суецки Канал. Се видов неколку пати и со војни-
кот Гаврил Стојчески, а два пати и со тетин ми Крсте Петрески. 
Подоцна се сретнав и со волинецот Спасое Лошкоски кој работе-
ше по белградските градилишта, а беше оженат за Србинка. На 
два пати се видов и со брат му на Спасое, Ѓорше Лошкоски, со 
кој една вечер поведовме две сестри во паркот Калемегдан. Каква 
случајност. Таму не се фативме баџанаци, се фативме во Воли-
но. Спасое и Милутин ми кажаа дека во една од белградските 
болници, на улица Војвода Живоин Мишиќ број 25 се наоѓа на 
лекување братучеда ми Слободанка Шкуртеска. Таа страдаше од 
парализа. За нецела година, сам, а понекогаш и со моите колеги ја 
посетив петнаесетина пати оваа млада втора моја брадучеда. Таа 
се радуваше кога ќе ѝ појдев на визита, ме гушкаше, ме држеше 
за рака, не ме пушташе да си заминам. Со персоналот настојував 
да ја научат за да пишува и да чита. Но сето тоа мораше да го 
стори на српски јазик, немаше ниедна, ни од вработените ни од 
тие што се лекуваа, да го знае македонскиот јазик. Српскиот го 
научи многу брзо, па така, во присуство на колешките, таа и мене 
ми зборуваше на српски јазик. Кај неа јас никогаш празен не оти-
дов. Секогаш ќе ѝ однесев нешто за освежување и засладување, 
како: кокта, банана, портокал, круша или чоколадо. Беше многу 
интересно кога ќе ѝ одевме на посета. При самото појавување 
пред болничкиот ентериер, наеднаш од сите прозори на болница-
та ќе се слушнеа гласови: Слободанка, брат ти (место братучед) 
ти доаѓа! Оние кои беа подвижни веднаш доаѓаа кај неа, за да нѐ 
запознаела со нив. Ми велеше: „Оган ги изгорел, без срам се. Ми 
зборват секакви срамни зборови. Сите те сакаат. Ги сакаат и твои-
те другари“. Јас ја користев нивната блискост за да ѝ помогнат на 
Слободанка во било кој однос. Една од другарките ми кажа дека, 
еднаш кога ја качиле медицинките за да вежба на електронски 
коњ, го вклучиле коњот за да се движи без да проверат дали таа 
добро се држи. Слободанка паднала и оттогаш повеќе не сакала 
да вежба на справи. Ја убедуваше персоналот, ја убедуваме сите 
ние, но сѐ остана залудно. И уште нешто. Еднаш, се сеќавам дека 
беше пред пречекот на Нова година, кога отидов да ја посетам, 
не ме пречека оној секогашен џагор од прозорите. Една од меди-
цинските сестри ме зеде во канцеларијата и почна да плаче. Од 
гласното липање не можеше да ми каже во што е работата. Јас 
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се посомневав на најлошото. Кога се смири, ми рече: „Те молам, 
Иване, немој да ѝ кажуваш на Слободанка за случајов што ќе ти 
го раскажам! Татко ѝ Томо дошол од Македонија, дали за да ја 
посети или дошол службено, никој не дозна, па на шанкот ја пра-
шал дежурната сестра: ʻКако е Слободанка Шкуртеска?ʼ Таа му 
рекла: ʻСкоро исто како и пораноʼ“. Тој изреволтиран, цинички ја 
погледнал и ѝ го рекол следново: „Другпат ќе дојдам само тогаш 
кога ќе ми испратите депеша (писмен документ за мртовец) и си 
заминал“. Не се качил горе во собата за да ја види или нешто да 
ѝ подари за празникот, како сите што прават со своите најмили. 
Ми потекоа солзи и мене. Се запрашав самиот: „Каков ли е овој 
родител кој пропатувал седумстотини километри и за два чекори 
не пошол да си го види чедото?!“ Коментар не е потребен. Не ѝ 
кажав на Слободанка за случајот, со болно срце глумев комедија. 
Подоцна таа разбрала од другарки ѝ, па неколку дена нервозно 
плачела. По неуспешното лекување во Белград, Слободанка беше 
вратена на домашно лекување. Со неа ги продолживме роднин-
ските контакти сè до нејзиното посегнување по хемиски средства 
за да си го уништи својот млад, но неподнослив живот.

Со Иван Златковиќ (прв од десно) на посета кај Слободанка 
Шкуртеска во болница во Белград во 1964 година
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 И ДРУГИ СЕЌАВАЊА ОД ПРЕСТОЈОТ ВО БЕЛГРАД

Во оваа југословенска метропола, која при снимањето на 
филмот „Долги бродови“, познатиот американски глумец Ричард 
Видмарк, Белград го нарече најголемо европско село, одживеав 
полни три години. Во овој не така мал временски период сум имал 
и лоши, но и добри моменти. Во лошите момент, како што спомнав, 
покрај моето патување до Белград со Сергија Секулоски, сè уште 
следните: моето вработување, тешката работа по градежништвото, 
долгото пешачење до работното место, слабата исхрана, непозна-
вањето на јазикот, разновидното религиозно другарство, настинка 
со ангина и други помали или поголени проблеми.

А од подобрите како што спомнав беа: дружење со другари 
и пријатели, напредување на работното место, дружење со убави 
девојки, излети, забави итн., итн.

Дружењето со другарите беше феноменално. Повеќето од 
нив, како што спомнав погоре, беа муслимани, односно Бошња-
ци, па своите имиња при познанство со девојки, ги сменуваа 
од муслимански во христијански. Така Аќиф беше Аца, Мујо ‒ 
Мија, Хасиб ‒ Драган, Зеќир ‒ Зоран, Мисим ‒ Миле итн. За-
мислете, колку од овие исламизирани млади луѓе водеа љубов 
со девојки и жени од православната и католичка религија? Тоа 
беше време кога Белград, со Нов Белград и Земун темелно се из-
градуваа. Па потребната рака за тешки физички работи во овие 
градови доаѓаше од сиромашните и запуштени делови на Југо-
славија. А токму такви беа: Босна, Космет, Санџак и Македонија. 
По многукатниците, на српските ѕидари малтерџии им беа Маке-
донците. Тегнејќи ги ортомите, со искрвавените раце, кофите со 
малтер тие им ги испраќаа на ѕидарите на огромните солитерски 
височини. Косоварите и Санџаклиите беа користени за утовар и 
истовар на камионите и возовите, а пак Босанците, за изградба на 
патиштата. Сета таа младеж беше концентрирана во изградба на 
овие српски метрополи. Дел од мачно спечалените пари им се ис-
праќаа на семејствата, а другите остануваа тука. Многу од млади-
те градители се опуштаа во слаткиот градски живот, заборавајќи 
на своите сиромашни семејства. Парите немилосрдно ги трошеа 
по кафеани и жени. Најпрочуени собиралишта на лесни жени, 
покрај кафеаните и казината, беа уште парковите, железничката 
станица, пазариштата, фреквентните улици итн. Имаше една по-
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говорка која гласеше вака: Која мајка синот си го загина ‒ ќе го 
најде во „Сараевска улица“! Интересна новост за мене ќе биде 
средбата со девојките кои ги нарекуваа зузи или зуски. Зузите беа 
млади девојки со бели лица и руси коси. Носеа долги и широки 
фустани, а се собираа во Студентски парк. Во почетокот моите 
родители ми пишуваа да се сконцентрирам на завршување школо 
или занает. Од школото ништо не бидна, а од занаетот освен по-
луквалификуван терацер друго ништо не успеав да завршам. За 
сето тоа виновни се другарите и женскиот пол. Како што спомнав 
погоре, постепено но сигурно, среќата се сврти на моја страна. 
Јас и без школо напредував во работата. Во тоа најмногу ми по-
могна цврстата определба во младинската организација. Оттогаш 
па сѐ додека не се иселив од Белград, јас не останав без работа. 
Иста среќа ме служеше и во другарувањето со понежниот пол. 
Младите девојки кои беа дојдени од сите сиромашни краишта на 
Југославија, слугуваа или чуваа деца по аристократските српски 
семејства. Тие само во недела имаа право на излез и тоа меѓу 16 
и 22 часот. По запознавањето на партнерот, несреќните извесно 
време меѓусебно другаруваа, а посреќните склучуваа и бракови. 
И јас со другарите повеќе од една година секоја недела учеству-
вавме на традиционалната распродажба на куќни помошнички. И 
од овие девојки имаше убави и чесни, а имаше грди и девојки кои 
секој викенд сакаа да го менуваат својот партнер. Овие девојки не 
беа трошајлии. Најмногу што можеше на нив да се потроши беше 
билет за во кино или чаша лимонада. Со нив времето го минував-
ме шетајќи низ парк, седење на клупи и љубување. 

За свадбата од брат ми Диме дознав токму на денот на весел-
бата. Телеграмата на портирница седела повеќе од една недела. На 
денот од одржувањето на свадбата отпатував во Мали Мокри Луг 
и им дадов по неколку пијачки на Китан, Никола и на мислешев-
ските браќа Васил и Коле Прентоски. Таму и заеднички ручавме. 
Со нив, ете, сакав да ја споделам фамилијарната радост. Китан ми 
се шегуваше: „Ти мери ги белградскиве улици, а дедо ти Целе, де-
нес, пијан, со бајракот в раце, веќе играт низ вашето двориште!“ 
Ми беше криво, но и да знаев кога се одржуваше свадбата, јас не 
ќе можев да отпатувам. Само што бев вработен во фабриката која 
и зимно време ќе биде отворена, плус слаб бев и со пари. Само 
што ја измирив позајмицата за првиот пат, требаше да се зајмам 
повторно уште за два билети и плус трошоци околу веселбата. Во 
писмото што ми го донесоа од дома Сандре Тупанчески и Бранко 



Ова е мојот живот

85

Јованоски, сите домашни ме обвинуваа за пропустот на свадбата 
од брат ми Диме. Најболно и најчувствително беше писмото од 
мајка ми Љуба. Срцево ме болеше, пишуваше мајка ми, кога ги 
гледав твоите другари како се веселат на оваа прва наша радост, а 
тебе те нема меѓу нив... 

На еден летен викенд, со колегата Мујо Бечевиќ појдовме 
во Бубањ Поток, месност недалеку од Белград, за да ги посетиме 
мојот братучед Кристафил Трпоски и другар ми Лазор Трпкоски. 
Тие беа дојдени со струшката работна бригада „Ибе Паликуќа“ на 
изградба на автопатот „Братство и Единство“, што се протегаше 
од Триглав до Гевгелија. Им имавме земено по една чоколада и со 
автобусот допатуваваме до споменатата населба. Од автобуската 
станица до младинскиот камп требаше пешки да преминиме низ 
нечии црешови насади. Па така, торбата што ја носевме со нас ја 
наполнивме од ранките црешови плодови. Во кампот преовладу-
ваше младешка атмосфера. Некои што си имаа девојки се љубуваа 
под широките врбови сенки. Другите играа шах, карти или слушаа 
музика. Неколку девојки со голи половинчиња танцуваа на бучната 
мешовита музика. Бригадирите го најавија нашето присуство пре-
ку разгласниот мегафон и нѐ поздравија со тогашниот музички хит 
„Мустафа“. Се насобраа многу девојки и момчиња од струшко-ох-
ридскиот регион со кои меѓусебно се запознавме. Лазор толку ла-
комо јадеше од црешите, што ако не одделевме и за Кристафил, тој 
сите ќе ги изедеше сам. 

И уште една случка со Лазор. Поточно со стрина му Риста-
на (Вангелица) и неколкумесечниот нејзин син Живко Трпкоски. 
По гарантното писмо на Вангел, кој си ја земаше фамилијата (со-
пруга и син) во Австралија, требаше, по тогашните правила на 
Австралија, таа да ги помине лекарскиот преглед и разговор со 
вработениот персонал во англиската амбасада во Белград. Лазе 
допатува од Волино со нив. Тој ми се јави мене за да им бидам 
при рака, при нивниот престој во Белград. Ја прифатив поканата 
и ги пречекав на железничката станица. Оттаму патувавме пешки 
до англиската амбасада која се наоѓаше на „Булевар ЈНА“, не-
далеку од споменикот на Вук Караџиќ и оттаму до кај лекарот 
во Француска улица, па до калемегданскиот парк и повторно на 
Железничка станица. Тој ден ни здодеа на сите. Особено нас со 
Лазе, бидејќи в раце го носевме Живко низ целата оваа белград-
ска маршрута. Најинтересен беше случајот кога Ристана посака 
да ги испере пелените и да ги исуши за повторна употреба. Тоа 
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мораше да се стори само во калемегданскиот парк. Таму имаше 
чешми со вода, а и жива ограда над која пелените се спроструваа 
за да се сушат. Ристана беше облечена во селска волинска носија, 
по која оддалеку се разликуваше. Додека пелените се сушеа, ние 
седевме на клупите и муабетевме, дојде чуварот на паркот и ни 
заповеда веднаш пелените да се тргнат и повеќе да не ги види нив 
над живата ограда, а ни нас во паркот. Го замолив господинот да 
нѐ остави барем уште еден час, по кое ќе ги собереме пелените 
и ќе си отидеме оттука. Тој ѕверски ме погледна и со нареднич-
ко-војничка заповед ми се издра: „Да ви ебам мајката македонска, 
вие ни го испостравте парков и ни го смрдивте целиот Белград. 
Марш, да ве нема одовде...!“ „Каде има сила правдина нема“, 
рекле старите луѓе. Ги собравме пелените и слеговме во долниот 
дел од паркот каде ги ставивме повторно за да се сушат. Вечерта 
во девет и триесет часот со брзиот воз, гостите од Волино си се 
вратија во Македонија. 

По ваквата макотрпна туртура, со Лазор се запрашувавме, 
дали ова дете кое го носевме низ белградските паркови и улици, 
ако стане некој чиновник или богаташ дали ќе му текне на нас за 
да нѐ послужи со по една пијачка.

Живко во Австралија стана страствен комарџија, поради што 
ги изгуби пријателите, дури и роднините. Но, во почетокот на 2012 
година на Живко му се насмеа среќата и на Лото доби помеѓу 16 и 
17 милиони долари.

Убаво е да го спомнам и датумот 26.7.1963 година, кога во 
05 часот 17 минути и 11 секунди под рушевините на катастрофал-
ниот земјотрес во Скопје животите ги загубија 1.070 луѓе. Тогаш 
јас со моите другари и вработените во администрацијата на прет-
пријатието „Комграп“ упативме апел за настраданото население 
со парична, неповратна и повратна помош. Јас дадов 4.000 динари 
неповратни и 9.000 динари повратни.

А во писмото од татко ми Науме, кој го пишува на 26.11.1963 
година, ми јавува: саботата спроти неделата, во 7 часот и 10 ми-
нути, пукна ридот над требенишката планина и ја засипа реката 
која сега направи езеро. Многу куќи, племни и животни покри под 
себе. Зеде и два детски животи, децата од Петре Танајлов. Сите 
луѓе од околината бевме мобилизирани на расчистување...
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 ПРВПАТ ЗА МАКЕДОНИЈА

Во тригодишниот временски период спроведен во Белград 
јас само двапати си отидов дома. Едниот пат беше за Први мај 1963 
година, а другиот пат беше за Новата 1964 година. 

Првиот престој во Македонија беше само за три недели. 
Така само месецот мај го поминав во Волино, Охрид, Струга и 
во неколку околни села. Престојот го искористив за да обновам 
некои стари љубовни врски, а да воспоставам и нови. Позрели 
години, подобра гардероба и подобри прилики за познанства со 
повеќе девојки. Два-три дена бев со сестра ми Ристана, браќа ми 
Диме и Спаско и невестата Горица на копање пченка. Сите во се-
мејството беа арни, само мајка ми страдаше од чир на желудник 
па сè што ќе каснеше, го повраќаше. А, татко ми, пак, како по 
некое непишано правило, секое лето мораше да го земат на воена 
вежба. Го клеветеа некои издајници од село. Тој ги знаеше кои 
се, но ништо не им можеше зашто тие беа поврзани како свински 
говна со градските големци.

Брат ми Диме почна да подготвува документи за да замине на 
печалба во Австралија.

 ВТОРПАТ ЗА МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ ПИРОТ

Вториот престој во Македонија ќе трае повеќе од еден месец. 
Овој пат попатно навратив во посета на мојот колега Иван Златковиќ 
од село Нишор, пиротска општина, кој поради болест на неговата 
мајка отпатува од Белград пред една недела. Во Пирот, на автобуска 
станица, каква случајност, човекот што го прашав: каде да фатам 
автобус за село Нишор, беше токму татко му на Иван, Чедо Златко-
виќ. Со него заедно пропатувавме неколку километри со автобусот 
од Пирот до Нишор. Ова село е познато по битката во која од зад грб 
српската војска ја нападнала добро утврдената турска војска и ја по-
бедила. Во таа битка, која се одиграла во ист временски период (кон 
крајот на декември 1877 година) се истакнал прочуениот тогашен 
поручник, а подоцна војвода Степа Степановиќ. На мајка му од Иван 
ѝ однесов неколку портокали, на татко му Чедо шише ракија, додека 
на сестра му и брат му им дадов по една чоколада. Сиромашен крај, 
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ама луѓето беа добри и пријатни. Веднаш се спријателивме не само 
со домашните туку и со сите повозрасни луѓе од селото. Вечерта во 
селскиот дом ја дочекавме и Новата 1964 година со печени колбаси, 
топол селски леб и котли со вино. Се играше, пееше и веселеше. 
Повеќе од песните беа македонски, со изменет акцент, а од игрите 
најмногу се играше бугарскиот чочек. Другиот ден имаше свадба, 
на која учествував и јас. Пред тргнување ме избраа како странец до-
бронамерец и сите ми ставаа пари со иглиња заденати на џемперот. 
Парите кога стигнавме во селото на невестата, ѝ ги предадов нејзе, 
таа пак топло ме прегрна и бакна. Попатно, со неколку момчиња и 
девојки, по снежната покривка по која патувавме пешки се изнапри-
кажавме вицеви и втиснувавме телесни белези. 

 ВО ПИРОТ, ПРВА МОЈА ТЕПАЧКА ЗА ДЕВОЈКА

За заминување од Пирот, преку Ниш и Скопје за Битола, имав 
извадено билет за во 20.00 часот. Со Иван Златковиќ и другарот на 
Иван, Никола, уште рано изутрината го оставивме Нишор и отпа-
тувавма за Пирот. Таму застанавме пред влезот во пиротската чар-
шија и додека се договаравме за програмата на денот, од купчето 
девојчиња, кои гледајќи кон нас гласно се смееја, дојде едно девој-
че и ми рече дека нејзината другарка сака да се запознае со мене. 

Состанокот со новата млада дама го закажавме за во 17.00 ча-
сот, а до тогаш ќе имаме доволно време со другарите за да се на-
пиеме по некоја во овој југоисточен град во Србија. По неколкуча-
совното другарување, се отпоздравивме со другарите и на одредено 
место ја пречекав новата млада познаничка. Со неа прошетавме низ 
чаршија, но внимавав да не го испуштам возот кој од Пирот за Ниш 
тргнуваше во осум часот вечерта. И додека така вљубени, фатени за 
рака минувавме низ најфреквентниот дел од чаршијата, во пресрет 
ни пријде една црноманеста сува личност облечена во фармерки и 
кожна винјакна и, фаќајќи ја грубо девоката за ракавот од џемпер-
чето, панично ѝ цикна: „А, вака ли, за со мене не сакаш. Се пра-
виш чесна, а со странци можеш...!“Таа му се молкнеше од раце и 
му врескотеше на сиот глас: „Пушти ме идиоту, јас никогаш не сум 
те сакала тебе, пушти ме и губи се од пред мене!“ Тој почна да ја 
шамара по лице и врат. Тогаш јас го фатив за рака и нервозно му 
реков: „Остави ја девојката на мир и не сакам во мое присуство фи-
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зички да ја малтретираш!“ Тогаш тој ја остави неа и ми се нафрли 
со тупаници да ме удира мене. Така, еднаш почувствував силен удар 
од левата страна на вратот, по кое во иста мера му возвратив и јас. 
И за помалку од една минута од нашето боксирање, шлаканичење и 
клоцање, дојде полицијата која одвај нѐ раздели и нѐ зеде со нив во 
полициската станица во Пирот. Таму ни ги зедоа личните исправи, 
по што него го затворија до 20.00 часот, а мене ме предупредија да 
бидам претпазлив, штом доаѓам повторно во овој град, бидејќи, како 
што рекоа полицајците, тој клошар бил проверен пиротско-нишки 
подземјаш со кого и тие тешко можеле да се справат. Девојката која 
отседа со мене на станица додека заминав со возот, се плашеше од 
него, зашто последните неколку месеци ѝ душкал по стапалки и ѝ се 
заканувал со смрт, во случај ако се заљуби во друг. Ете што беља ме 
снајде, за првпат во мојот живот, за женско да си ја испробам мојата 
физичка способност. Кој можеше таков срамен епилог да предвиди, 
на една љубовна средба со една седмооделенка, со една убава, кале-
ша пироќанка? 

ОД ПИРОТ И НИШ ДО СКОПЈЕ И ОХРИД
 
Низ пријатните размислувања не сетив како толку брзо возот 

ме довезе преку Ниш во Скопје, а оттука со друг воз допатував до 
Битола. Од Битола за Охрид, преку Ресен, патував со автобус. Низ 
зимското ѓаволско снежно невреме патувањето траеше неколку 
часа. За некаде кон Ѓавато, автобусот да се заглави во снежните на-
мети, од кои со скочанети прсти и смрзнати нозе моравме возилото 
мачно да го истуркаме. 

Одморот во Македонија го започнав од Охрид. Во овој град 
јас останав за да се видам со моите стари пријатели и пријател-
ки. За спиење резервирав кај моите поранешни газди, кај Веца и 
Сребре Ногачески. Другиот ден попладне со автобус си сјојдов во 
Волино. Таму брзо се расчу дека сум дошол в село, па покрај моите 
другари, навраќаа да ме ѕирнат и неколку другарки на сестра ми 
Ристана, од кои почесто добивав поздрави. Домашните беа добри, 
само мајка ми боледуваше но храбро се држеше и си даваше морал 
за живот. Им поделив по еден скромен подарок на браќа ми и сес-
тра ми, а на родителите им дадов една сума пари, кои брат ми Диме 
им ги зеде и купи радиоапарат. Зима како зима, седи дома, печи 
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костени, крши ореви, пиј вино и слушај музика. За едномесечни-
от престој во Македонија, со другарите се шетавме низ Охрид и 
Струга и низ околните села. За среќа, при мојот престој во Волино, 
учествував на две свадби, на свадбата од Милош Короскоски, кој 
се женеше со Лазорка Балтоска од село Мешеишта, и на свадбата 
од братучеда ми Менка која се мажеше за Ангеле Стоески.

ПО ТРЕТПАТ ЗА БЕЛГРАД

Од одморот во Македонија понесов многу убави спомени. 
Да се биде меѓу своите тоа е вистинска сензација, а уште повеќе 
душата ми се збогатуваше, зашто бев на своето татковинско под-
небје и комуницирав на својот мајчин јазик. Но Белград повторно 
ме прифати како негов искусен градител, кому му давав многу од 
својот труд, а од него земав премногу малку. 

По враќањето во Белград од вториот мој престој во Македо-
нија, селските шпиуни ме наклеветиле дека не сум сакал да слу-
жам во ЈНА и во средината на февруари 1964 година добив покана 
во која се наведуваше следното: „Веднаш да се пријавите во Ох-
ридскиот воен отсек, поради исполнување на воената обврска. До 
колку не се јавите, присилно ќе бидете приведени...!“

 ПО ТРЕТПАТ ЗА МАКЕДОНИЈА

И ете, по тригодишниот престој во Белград, морав да се збо-
гувам со фабричкиот персонал на „Бетоњерка“, со колегите вра-
ботени во овој колектив, со пријателите со кои низ овој не многу 
краток временски период другарував, со девојките со кои минавме 
убави мигови по парковите, рестораните и плажите и, секако, со 
Белград, со градот во кој научив како се работи, штеди, љуби, лум-
пува, живее... На испраќањето дојдоа повеќе другари и пријатели, 
со кои другарувавме од првите мои денови во овој град, па со на-
жалени лица се отпоздравивме, со желби по моето отслужување на 
воениот рок повторно да се видиме, а до тогаш се обврзавме за да 
се допишуваме. Пред тргнувањето на возот другарите ми се шегу-
ваа: кого ќе го ополномоштам за да ми ги чува девојките? Во еден 
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таков другарски амбиент, гушнати, набрзина си се потсетивме на 
некои најинтересни случки, по кое се отпоздравивме и најсвојски 
се разделивме. При разделбата не изостана ни песната „Еј другари 
дали ви е жал што се разделуваме...“

НА ПАТ ЗА ВАРАЖДИН ‒  
НА ИЗДРЖУВАЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Двенеделниот престој во Волино и околината ми мина мно-
гу брзо. Најпрво од Воeниот отсек во Охрид ме упатија во Струга 
каде се наоѓаше мојата адреса на живеење, потоа не сакаа да ме 
пуштат со мартовската регрутска генерација, туку рекоа дека сум 
бил предвиден за септемвриската генерација. Моли, коли, ајде 
некако со пријатели (за да служам војник), ми дадоа покана за 
на 29 март 1964 година, за да се јавам во вараждинската касарна 
„Маршал Тито“. За мојот краток престој немав доволно време за 
да им посветам ниту на другарите, ниту пак на моите домашни, 
повеќе од времето го поминав во Волино со повремени шетки низ 
Охрид и Струга.

 
Иван на испраќање во ЈНА (Охрид, 1965 год.)
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На 28 март 1964 година во нашиот дом се насобраа полно 
роднини, пријатели, другари и соселани за да ми посакаат среќен 
пат за ЈНА. Покрај муабетењата, вечерта се испеаја и многу песни, 
меѓу кои и онаа на даскалот Величко Степаноски: „Позивот ми дој-
де јас војник да одам...“ Другиот ден, уште рано изутрината, се 
поздравивме со роднините, кои како и секогаш, ме тераа пред праг 
да турнам полн ѓум со вода, потоа ми даваа и помали вредносни 
хартии (пари) и, најпосле, дојдоа повеќето да ме испратат до Плачи 
Мост, на крај село. Оттаму, со коњски коли, со Јордан Тупанчески, 
кој исто така патуваше во ЈНА, а ќе служеше во Валјево, се од-
возивме до Струга. Замислете, поради страв да не го испуштиме 
возот од Битола за Сежана, од Струга до Битола, наместо со авто-
бус, нас нѐ превозија во војнички камион. Каква брзина развиваше 
возачот и како се прпелкавме под церадата, знаат само оние што 
учествувале на воени маневри! Возот во Битола отседа неколку 
минути чекајќи нѐ нас неколкумина од Струшко. За мене патот низ 
Југославија беше многу едноставен, но за Јордан оваа маршрута, 
по која за првпат со голем воз ќе патува надвор од Македонија, го 
притискаше нервоза и страв. Тој попатно често ме прашуваше, за 
местата низ кои минувавме, за градовите, за планините... јас му 
давав морал, за да не се плаши, ниту од оддалеченоста, ниту од 
новите лица со кои ќе војникува, сето тоа ќе го преживее како и 
многумина пред него. Во еден таков својски амбиент со Јордан се 
разделивме во Валјево, каде тој остана, а јас продолжив со возот за 
Вараждин, во Хрватска.

 ВО ВАРАЖДИНСКИТЕ КАСАРНИ
 
Еве стигнавме во Вараждин, во овој хрватски град, кој нај-

многу е познат по една од најголемите југословенски фабрики за 
производство на текстилни ткаенини „Вартекс“, каде неколку илја-
ди вработени го вадат својот леб и, секако, по модерните вараждин-
ски гробишта кои ги сметаат за втори во Европа, по гробиштата во 
Париз. Овие две обележја ќе ни бидат од поголема важност при 
отслужувањето на воениот рок, во овој не многу голем хрватски 
град. Низ градските гробишта ќе шетаме во слободните денови, а 
пред „Вартекс“ ќе ги гледаме младите русокоси текстилки и ќе се 
вљубуваме во нив. 
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Полно регрути се истоварија на вараждинската возна стани-
ца. Две воени лица нè собраа и ни ги прочитаа имињата, по кое 
групно нѐ вотнаа во воената касарна „Маршал Тито“. На влезот од 
касарната со покрупни букви пишуваше: „Добро ни дојдовте дра-
ги регрути“. А некој во смеа дофрли, прочитајте ја плакатата и од 
внатре, па ќе видете дека пишува: „А сега сте се заебале!“ Во овој 
монашки простор атмосферата веднаш се промени. Старешините, 
облечени во испеглани костуми, со кренати глави и намрштени 
лица, парадирајќи, просто нѐ стрелаа со нивните змиски погледи. 
Војниците, пак, како уплашени глувци бегаа од нивната присут-
ност. Во овој воен двор, кој е опкружен со касарнските згради и 
високи ѕидови, веднаш насетуваме како се наредува, малтретира, 
извршува, казнува... Најпрво нѐ испрскаа со прашоци, потоа нѐ 
острижија до гола кожа, па ни ги собраа алиштата и ги ставија во 
некакви книжни пакети, кои подоцна им ги испративме на своите 
роднини. Потоа нѐ задолжија со војнички алишта, нѐ слекоа угол 
голи и по групи од педесет војници нѐ пикнаа под тушевите на 
огромното касарнско купатило. Таму, под неколку минутна воена 
наредба се сапуњавме, миевме, бришевме и облекувавме. Тука не-
маше привилегии за посебно капење или изговор дека немав време 
за да се исплакнам. Овде немаше криење на полови органи. Ако 
некои се срамеа за да ги откријат своите полови органи, тогаш дру-
гите војници на сила ќе им ги откриеја за да им ги видат пенисот 
и мадињата. И, што е најважно, во воениот двор веднаш се дозна-
ваше за личности со ненормални димензии на половите органи, 
по кое во текот на отслужувањето на војниот рок, нив често им се 
исмејуваа нивните колеги.

Ме одредија во Четвртата пешадиска чета, во придружен вод. 
Од облека ме задолжија со: капа со симболот ‒ петокрака, зимски 
шињел, палто, панталони (летни и зимни), две кошули (подоцна 
и вратоврска), цокули (подоцна и чизмички), шоферици (подоцна 
чорапи) и глежњаци. А од наоружување ме задолжија со: минофр-
лачко постолје (23 кгр), пушка, фишеклии, бајонет, лопатче, ра-
нец, шаторско крило, колчиња, јаже, гас маска, шлем, матарка... 
Четата се состоеше од четири водови со по дваесетина војници. Од 
старешините ги имавме: водник стажист (обично учен човек кој 
служеше само една година), водник (прва, втора и трета класа), а 
старешина на четата, кој беше одговорен за облека и наоружување, 
обично беше заставник по чин, а главен старешина на кој секое 
утро му се предаваше рапорт беше капетан (од прва до четврта 
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класа). Главен официр ни беше генерал мајор. Ако се направеше 
проблем од недисциплина и слично, тој требаше да се исправи, со 
молба и по рангови: од разводник, десетар до сите погоре спом-
нати офицерски чинови. Обвинетиот не може да бара помош со 
прескокнување. Но и во овие воени дисциплини има безобразни 
старешини. Тие те учат за да поздравиш и за да отпоздравиш, а на 
секоја наредба да кажеш: „Разбирам!“ Но на некој офицер (повеќе-
то беа Срби), ако им речеше: „Разбирам!“, тие ќе ти се издереа со 
зборовите: „Разбираш, мој ку...!“, со кое војникот го ставаа во бу-
нило, дали треба другпат повторно да им одговори со: „Разбирам“ 
или да молчи? 

Од сите воени правила, најпрва беше воената обврска, која 
јавно требаше да се изговори и со потпис пред офицер да се по-
тврди, по што следуваше честитање, зашто веќе јавно си стапил 
во редовите на ЈНА и си се обврзал дека со сопствената крв ќе 
ја браниш татковината која се протега од Триглав до Гевгелија... 
Тешко нас? 

Во трпезаријата влегувавме построени. За секој вод имаше 
посебна маса. На неа беа сместени паници, лажици и вилушки. На 
среде од масата имаше неколку поголеми тенџериња во кои беше 
ставена готвена храна од која со ред се црпеше. Во други широки 
паници имаше мешана салата, па секој по ред си се послужуваше. 
Храната беше многу вкусна, особено гравот. Пред да се сервира 
храната, во кујната влегуваа дежурниот офицер и еден специјален 
цивилен готвач. Додека не даде зелено светло специјалниот готвач, 
не смее да се употребува зготвената храна. Еднаш храната ја најдоа 
фалшлива и ја истурија, а нам ни дадоа да јадеме двопек и конзер-
вирано месо. Војниците на смеа велеа: „Бања армија, мајка трпе-
зарија!“ Секое утро точно во шест часот алармантно се стануваше. 
Се облекувавме, миевме и креветите ги правевме прописно. Ние 
сè уште спиевме на сламарици, додека во некои касарни тие беа 
исфрлени од употреба. Ако не беше прописно креветот направен, 
дежурниот офицер ја растуруваше сламарицата, од која сламата 
паѓаше на подот, па за пет минути мораше креветот повторно да 
се направи и подот да се исчисти. Потоа на брзина се излегуваше 
во строј. На утринскиот преглед, ако дежурниот офицер те најде 
неизбричен, нечист или без копче на облеката, мораше за десети-
на минути тоа да се поправи и во строј да се јавиш исправен. Ако 
проблемот се повтори на ист војник, тогаш тој добива и прекуредна 
казна со редарење, чистење, рибање итн. По утринската смотра се 
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трчаа неколку кругови околу касарните, а потоа во воениот двор се 
изведуваа вежби. По вежбите се одеше на доручек, а потоа се одеше 
во училница на утринска настава, па во строј со опрема се патуваше 
на воениот полигон каде се одржуваа предавања за воени вежби. 
Попладне се враќавме во касарните, каде се ручаше, па имаше мал 
одмор, а другото време беше резервирано за да се чисти спалната 
соба, да се пере облека, да се пишуваат писма или да се оди во чи-
тална каде се читаа книги, дневен печат или се гледаше ТВ програ-
ма во црно-бела техника. Вечерта во осум часот се оди на вечера, па 
се има слободни активности до десет, кога трубата свири за спиење 
и по сите соби во касарните светлата се гаснат и владее мир.

УЧЕСНИК ВО ЌЕБУВАЊЕ

При отслужување во Југословенската Народна Армија (ЈНА) 
треба многу нерви, ладнокрвност и итрост. Ако се правиш добар, 
ќе бидеш искористуван, ако си чесен, ќе плаќаш за сè. Ако ти укра-
дат нешто од облека или наоружување, не треба да му кажуваш на 
никого, едноставно кради и ти. Така мора да ја сочува војничката 
поука: Снајди се! Ќе се снајде и другиот, петтиот, десетиот... Сè 
е тука, само некој од офицерите направил „провала“ за да им го 
испита снајдувачкиот пулс на војниците. Не смееш својот другар 
да го предадеш, туку мораш да бидеш на негова страна, бидејќи и 
тој истото треба да го стори за тебе. Со него делиш и добро и зло. 
Братски делиш сè што се има: јаболко, цигара, пијачка... 

Особено ако војник се тепа против цивил, тука нема преду-
мислување. Војничката униформа никој не смее да ја грди, фрла, 
плука, за неа безмилосно се гине. За оваа дисциплина создадена 
во војската, испраќам честитки. Ако се фати предавникот или пот-
кажувачот, од останатите војници ќе биде казнет. Обично го каз-
нуваат навечер, кога сите се прибираат за спиење. Тогаш еден од 
војниците го гаси светлото, а друг војник на поткажувачот му фрла 
ќебе на глава и во истиот миг сите дотрчуваат да го маваат. Ако 
некој го сожалува поткажувачот, тогаш истата судбина ќе го снајде 
и него. Само еднаш во моето војникување видов како се правеше 
„ќебување“ врз еден поткажувач кој беше роден во Суботица. Него 
болничка кола го собра од касарна. А ние млекото од мајките го 
повраќавме. Дежурниот офицер најпрво ни даде узбуна. Луто нѐ 
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испрашува секого посебно: Кој е организатор на ќебувањето?! Ко-
гавиде дека нема фајде од испрашување, тогаш повторно нѐ собра 
во дворот, но овојпат со целото наоружување на нас. И наеднаш 
ноќта се претвори во издржување на Танталовите маки. Започна 
крвавиот марш од Вараждин до Котор Риба. Па назад. Па на воен 
полигон. Трчање со наоружувањето до некои предвидени воени 
обележја. Ползење. Па трчање под маски. Војниците кои патеа од 
астма или од друга болест паѓаа во несвест. Офицерот е безми-
лосен. Со измачување тој сака да го фати организаторот на ќебу-
вањето. Но и војниците се цврсти, ги издржуваат сите маки и не 
го предаваат организаторот. Меѓусебно војниците го пцујат и пот-
кажувачот и организаторот, но никако јавно. Оние кои се поиздрж-
ливи и кои носат полесно наоружување им помагаат на послабите 
и на астматичарите. Но и тоа е ризик. Ако се фатиш, тешко тебе. 
Дента ја дочекавме на воениот полигон, каде дојдоа неколку воени 
џипови, од кои излегоа неколку високи офицери. Тие побараа од 
дежурниот офицер да нѐ построи. И, минувајќи како на смотра, 
сите по ред нѐ загледуваа, ги нишаа главите, се потсмевнуваа. Се 
исмејуваа на нашата тврдоглавост, но не и на нашата цврстина и 
воена дисциплина. Тие ги гледаа нашите изнемоштени лица и тела, 
кои одвај гледаа и стоеја простум. Ние бевме максимално измаче-
ни, калосани, испотени... Неколку астматичари и заболени војници 
не можеа да стојат простум. Тие лежеа на земја и длабоко дишеа. 
Нешто си зборнаа големците, се поврткаа околу дежурниот офи-
цер, легнатите војници ги собраа со нив и ги однесоа во амбуланта, 
а нас построени нѐ вратија во касарните каде дента бевме ослобо-
дени од настава. Поткажувачот и дежурниот офицер добија преко-
манда и повеќе не ги видовме во касарнскиот двор.

Благодарение на мојата тврдоглавост, покрај тешкото ми-
нофрлачко постолје што го носев, јас почесто добивав прекуред-
ни казни: трчање по полигонот со оружје и маска, на пожарство 
(стражар) во четата, на клозетско или на коридорско рибање... Така 
во шега си спомнувавме дека со секојдневното рибање на четниот 
коридор би можеле да го изрибаме автопатот Братство-единство 
од Јасеновац до Гевгелија. Младиот водник Радуле Боровица беше 
мошне прост дечко, па заедно со неколкумина студенти од Белград 
почесто го наседнувавме на некакви несмасни шеги, па добивавме 
прекуредни казни. Некои од војниците нѐ исмејуваа дека не сме 
им оставиле да ги отслужат редовните задолженија од нашите пре-
куредни казни. Недисциплина покажувавме секогаш и секаде. Ед-
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наш, на воениот полигон, четниот старешина држеше некакво пре-
давање и во еден мртовечки молк на некој му се испушти ауспухот 
и гласот допре и до старешината, кој по нашето смеење, побара да 
дознае кој е. Но од ваквото инсистирање знае дека нема фајде. Со 
иследнички глас проба да нѐ испитува еден по еден. Во заднина не-
кој прошепоте: „Помирисај ни ги на сите задниците и ќе го дозна-
еш сторителот!“ По ова шепотење настана погласна смеа. Старе-
шината збесна. Но освен со туртурата за трчање, со ништо друго не 
можеше да нѐ казни. Водникот Радуле, пак, кога ќе казнеше некого 
од нас обично ќе речеше: „Тркни до црвениот бункер!“ А ние се 
смеевме, зашто по таа наредба следуваше и додатна: „Подигни ја 
главата и види го бункерот!“ (Бункерот се наоѓаше точно на еден 
километар далечина). А некој од другарите гласно ќе се исмееше, 
додавајќи: „Него си го знае тој како Оче наш и же је си...!“ „Е, кога 
си толку паметен, прави му друштво и ти!“ ‒ ќе му се раздереше 
водникот. Ова ние намерно го режиравме зашто сакавме друштво 
да си правиме еден на друг. Тогаш казната ни беше полесна, зашто 
со муабет и смеа полека си трчкавме. Мене ме казни секое утро за 
три месеци да му се јавувам со сошиени џебови на панталоните. 
Тоа ми го стори не од тоа што ме виде со рацете в џеб за време 
на 15 минутен одмор, туку од тоа што го посрамив пред другите 
војници кога, при обично борење, го кутнав на земја, по кое тој ќе 
си ги изедеше јајцата од инает. А си се замислуваше дека важи во 
целиот воен двор за непобедлив. Навистина беше цврст. Кога се 
фативме да се бориме, јас сетив дека при преграбувањето со него-
вите мускули околу мојата половина, ако не му се измолкнев, мо-
жеше ’рбетот да ми го скрши. Никому не му фаќаше око за борење 
со него. Дури не знам ни мене како ми успеа да го подлажам и да 
го кутнам овој бизон на земја. По победата над водникот Радуле, 
сите војници ме кренаа на раце, ми честитаа, ме тупкаа по рамена, 
ми намигнуваа... А тој раздразнет од гестот, како тигар ’ржеше, 
тупкајќи ги тупаниците една од друга, инсистираше на повторно 
борење, дури и големи опклади нудеше. Но другарите повеќе не 
ми одобруваа, зашто ја знаеја неговата јачина, а вака како победен 
сите го исмејуваа, сметајќи го за ништовен, слабичок, џабе му што 
целото слободно време го минува во вежбање на справи, кревање 
тегови и консумирање специјална храна, кога беше кутнат од еден 
војник, кој секојдневно се храни со попара и макарони и извршува 
прекуредни казни!? 
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КАЗНА СО СОШИЕНИ ЏЕБОВИ

Мојата казна траеше три месеци. Вечно. Секое утро, му се 
јавував на водникот Радуле со сошиени џебови. При моето секое-
сабајлешно јавување кај него, тој никогаш не ги проверуваше џе-
бовите дали се сошиени или не. Јас си се направив итар, па ги из-
вадив конците од џебовите и си продолжив да си ги редам рацете 
в џеб, а во исто време и да му се јавувам нему секое утро како со 
сошиени џебови. Еднаш тој рече: Ми здодеа со твоето јавување, 
но пред да те ослободам од казната, убаво е да ги проверам џебо-
вите дали се сошиени или не! И што ќе види, џебовите отворени. 
Веднаш спискоте: Лажго еден, вака ли ќе ме изигруваш мене? Од 
денес, додека си војник, ќе доаѓаш да ми се јавуваш со сошиени 
џебови. Марш надвор! Засрамен, барав оправдување како тоа да 
го сториле другарите, а не јас... но тој си остана на своето. Среќа, 
по неколку недели сите добивме прекоманда, а тој остана тука, па 
така се ослободив од неговата казна. Моите другари му се исмеју-
ваа на водникот со зборовите: Водниче, дали војникот Иван ќе 
доаѓа секое утро од Загреб во Вараждин за да му ги проверувате 
џебовите...? Море, го спаси прекомандата, инаку тој ќе ме запаме-
теше мене многу убаво! А јас веднаш му одбрусив: Среќни сте и 
Вие другар водниче што нѐпрекомандаа инаку и ти ќе завршеше 
како што заврши војникот кого го ќебувавме! Се насмеа горчливо, 
ја нишна главата и молкум си замина.

Во слободните мигови, на еден ќош од воениот двор, се соби-
равме сите Македонци и на мајчин јазик си ги искажувавме своите 
мачни моменти минати по воените полигони, поткрепени со ви-
цеви, досетки и песни. Водач песнајџија беше војникот Лазе Јола-
коски од село Оровник ‒ Охридско, кој беше свирач на армоника 
во цивилство и имаше свој свирачки оркестар. Тука се запознавме 
со повеќе војници од Македонија.

НА СТРАЖА, ГАЃАЊЕ, БОЛЕДУВАЊЕ...

 Пред одржувањето стража, офицерите ни одржуваа трога-
телни лекции. Тие ја загреваа атмосферата за косата да ти се крева 
на главата. Кажуваа спомени: Побегнатите воени диверзанти ги 
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знаат сите воени складишта и магацини. Тие ги знаат и стражар-
ските караули и стражарници. Затоа не смеете да бидете во нив, 
туку да стоите надвор од нив. За време стража не смеете да клеп-
нете со очите. Непријателот е до вас. Тој се претвора во заскитано 
животно или во убава пијана девојка. Не треба да имате милост кон 
ваквите преобразби. Чувањето воени арсенали кои не само пари, 
туку и животи чинат, треба да ви биде основна цел. Особено на 
мртва стража, каде само на една страна, од каде ти доаѓа стражар-
ска смена, застануваш, а на другите три страни пукаш. Не смее да 
се зборува, пее, да се палат цигари... 

Околу воениот полигон има специјални места за одржување 
стражарски вежби. На пробното стражарско вежбање, кога со пуш-
ката на рамо си шеткав, наеднаш в нозе ми спрпелка фазан. Од не-
надејниот уплав, пушката ми испадна од рамо. Земајќи ја пушката, 
подбивно се насмеав и се завртев наоколу да видам дали некој ме 
виде или не. Среќен бев што освен заскитаниот фазан и преплаше-
ниот војник, никој во близина немаше.

На првото гаѓање од максимални педесет кругови, имав 46, 
а во второто само 40 кругови. Како војник бев добар, издржлив, за 
гаѓање добар, за настава многу добар и за воени вежби многу до-
бар, само за дисциплина бев слаб. Чудо, овој предмет ми беше лош 
и во училиштето и на работното место. Ево и, при отслужување 
во ЈНА. Па се прашувам: кога и ЈНА не може од мене да направи 
послушен човек, тогаш кој може да го стори тоа!?

Поради воспаление на крајниците, по старо заушки, по меди-
цински ангина, по вторпат се јавив во воената амбуланта на 17.6.1964 
година во 22.30 часот. Тука ме задржаа два дена, а три дена ми дадоа 
боледување. За мојот 22 роденден, покрај подарокот од сестра ми 
Ристана и некои нејзини другарки, добив и од колегите Мујо Бече-
виќ, Иван Златковиќ и некои стари белградски пријателки.

 ПО РАДОСТ ‒ ИЗМАЧУВАЊЕ
 
По шестмесечното обучување, ние кои се сметавме за стари 

војници, требаше да се растуриме во повеќе градови, а тука да дој-
дат нови регрути. Последната вечер се провеселивме сите зеднички. 
Десетарот, инж. Јанез Глеѓ, кој важеше за мошне паметен човек, ос-
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тави прекрасни спомени кај сите нас. На полигон тој не нѐ малтре-
тираше како другите десетари и разводници што ги мачеа нивните 
војници. Уште пред да ја започне лекцијата, ќе ни речеше: „Дру-
гари, внимавајте за да ја совладате теоретската настава, таа ќе ви 
треба, а за физичката (практичната) сама од себе ќе си дојде. Зошто 
да ви ја растурам потта по полигонов, на овие пеколни горештини, 
кога поважно ќе ви биде да внимавате и да ја совладате теоријата...!“ 
На некои неписмени војници Јанез Глеѓ по неколку пати им ја пре-
повторуваше лекцијата. Тоа тој го правеше мошне паметно, за во 
случај кога би ги распрашал некој од офицерите, за да може веднаш 
да им ја затвори устата. И во едно такво другарско разделување, се 
започна со песни, извикувања пароли, а се заврши со дисциплинска 
непослушност. Се фрлаа ќебиња, перници, облеки... спалната соба 
се претвори во свињарник. И по неколкуте пораки за мир, испра-
тени од дежурниот офицер до нашиот собен старешина, кој токму 
беше десетарот Глеѓ, ние останавме глуви. И еве нѐ повторно на 
втор воен испит. Овојпат мачител ќе ни биде дежурниот офицер, а 
тоа е капетанот со три ѕвездички Кораќ. Тој најпрво не построи во 
дворот и веднаш почна со своите воени маченички методи. Со нив 
тој сакаше да ни го скрши цивилизацискиот, демократски морал и 
да ни вгради нов, воен, послушен, унитарен, дисциплински... Е мој 
пргави капетане Кораќу, тоа што не му успеа на поранешниот офи-
цер, нема ни тебе да ти успее. Овие генерации не се прости и неуки 
војници, па ќе им туривате во умот некаков социјалистички при-
митивизам, а во душата воено-диктаторски опиум! По нас доаѓаат 
попаметни, поцивилизирани, подемократизирани војници, кои вам 
и на вашата застарена офицерска гарнитура јавно ќе ви речат: што е 
премногу, премногу е и крај...! Овојпат и офицерот Кораќ нè помачи 
со трчање, ползање и со други одмазднички дисциплини. Но не ус-
пеа повеќе методи да примени, бидејќи не смееше ноќта да не вади 
надвор од касарнскиот двор. За таквото однесување неговиот колега 
‒ мачител веќе си ја доби заслужената казна. Кога виде дека нема 
фајде и од ваквото воено изживување, ни се изнавика, испровоцира, 
испцу и нѐ испрати во Штабот на воената полиција, за таму да нѐ 
смират. Така, дента пред да се разделиме, највисоките воени офи-
цери нѐ укорија за синоќешната еуфорија што сме ја предизвикале, 
ни посакаа успех во понатамошното војникување, но со препорака: 
Да не заборавете дека три дена и по отслужувањето на ЈНА, вие сѐ 
уште сте војници и подлегнувате на воените закони...! Да, во овој 
шестмесечен заеднички живот ние созреавме како браќа. Научивме 
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како се брани татковината, но и како да се чуваме и браниме и од 
најѕверското измачување и убивање на нашиот морал. За да им ус-
пее на мачителите споменатиот метод, може само ако ги надмудрат 
некои војници за да направат предавства кон своите колеги, а тоа во 
блиска иднина тешко ќе им успее. Да, по нашата прекоманда офице-
рите ќе здивнат од нас, а и ние ќе здивнеме од нив. 

ПРЕКОМАНДА ВО ЗАГРЕБ

По шестмесечната воена обука, се збогувавме со Вараждин 
и се преселивме во модерната хрватска престолнина ‒ Загреб. 
Се разделивме со колегите, кои се распрснаа во повеќе градови, 
се збогувавме со касарната „Маршал Тито“ и со некои пријатели 
од цивилите, со кои почесто се гледавме. Еве ме и во Загреб, во 
прекрасната метропола до која минуваат реките Сава и Драва, во 
градот во кој има полно народ и многу културни настани. Ќе до-
служуваме во касарната која се вика „Љубљанска“, а се наоѓа до 
најфреквентната загрепска улица, „Илица“, во средишниот дел 
од Загреб, во која војник служел и југословенскиот маршал Јосип 
Броз ‒ Тито. Мојата нова адреса е: ВП 3678 – 4ц. Во Вараждин бев 
ослободен од секакво оружје, и од дрвениот куфер кој предвреме 
го испратив дома, за да бидам задолжен со нова спортска торбичка 
во која беа сместени некои дрангулии и моите хигиенски потреби. 
На портирница ми доведоа разводник, кој ме одведе во касарната 
која се наоѓаше на западната страна од воениот двор. Касарните 
овде беа трикатни, а на северната страна од овој воен двор се на-
оѓаше касарна во која беа сместени воената полиција, интенданти-
те и трпезаријата. Трпезаријата, иако беше голема, сепак, за еден 
ваков воен комплекс во кој беа сместени преку 4000 војници беше 
премала да ги прими сите нив. Затоа во неа за оброк војниците 
влегуваа по чети и на смени, за што се трошеа преку два часа од 
слободното време. 
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Иван војник во Загреб (1.10.1964)

ПРОБЛЕМ ДО ПРОБЛЕМ

И овде бев сместен во Четврта пешадиска чета и во помошен 
вод. Со четниот старешина, заставник Милан Ивашевиќ се испока-
равме уште при задолжувањето со облека. Ми даде излитен шинел, 
предолги панталони, два броја поголема капа со скршена петокра-
ка... Веднаш ме испрати на рапорт кај четниот старешина, капетан 
трета класа Мушиќ. Овој, пак, ми се раздра пиштејќи на цел глас: 
Војниче, што мислиш ти, дали доаѓаш со исти намери со кои си 
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правел саботажи и пропаганди во Вараждин? Е, не синко мајчин! 
Ти си војник на Југословенската народна армија кој мора да ги ис-
полнува сите наредби, да носи тоа што ќе му се даде, да јаде тоа 
што му се нуди... Бегај в чета и немој повторно да си ми застанал 
пред мене! Ајде аирлија да е, си реков самиот со себе. Морам да 
се приберам, зашто како што гледам матните реки Сава и Драва 
в неповрат ќе ме однесат. Но, ѓаволот ниту копа ниту ора, ами не 
ми пресна за другари исти како оние во Вараждин, па повторно си 
ја запеав истата песна ‒ со прекуредни казни. Многу од старите 
војници, кога требаше да се оди на утринска-политичка настава во 
училница или на вежба во воениот полигон, беа ослободувани, а 
мене не ме ослободуваа. Повторно ми го натоварија минофрлачко-
то постолје и со исто наоружување, какво што имав во Вараждин 
ме задолжија. Поминаа неколку недели додека не се приспособив 
на војниците и старешините. Овде се спријателив со водникот Бо-
рис Крстаноски од Охрид и потпоручникот Сотировски од Битола. 

ТРГНА КОН ПОДОБРО

Како што реков погоре, во ЈНА не треба да бидеш премногу 
правичен. Јас имав бруис (хернија) од десната страна под папокот 
уште од цивилство, па за неа повеќе пати добивав боледување. На 
дватапати кога се одржуваа големите маршовни вежби, јас земав 
боледување и не смееја да ме праќаат на такво натчовечко измачу-
вање. Патуваа дури до Кордун и Банија. Поради бруисот два дена 
работев во четниот магазин, а оттогаш натаму бев испратен на 
стража во населбата Врапче, во Воениот полигон со двајца Босан-
ци и еден Унгарец, за да ги чуваме воените возила.

Сите тројца војници беа неписмени, Унгарецот и едниот Бо-
санец беа добри, а другиот Босанец злочест. За издавање возила од 
воениот парк, војниците се сложија јас на офицерите да им издавам 
писмен налог, зашто имав разбирлив ракопис, со што бев ослобо-
ден од стража. Во слободното време вежбав на воените справи од 
полигонот, каде многу ретко доаѓаа војници. Низ жицата од огра-
дата им отворив место за провирање на децата за во полигонот. 
Тука игравме фудбал и вежбавме на воените справи. Совладувавме 
жичани препреки, скокавме преку тараби, се качувавме по јажиња 
итн. Децата ме засакаа многу. Ако останеше храна, која со камион 
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ни ја носеа, јас ги постројував и им туривав по лажица (кутлач-
ка), чорба, макарони, компири... Децата се навикнаа и пред да одат 
на училиште построени го чекаа камионот. Некои од родителите 
ме засакаа, но некои ми забележуваа да не си навлечам проблем 
со нив. Повеќе од соседите ме покануваа на кафе. Со една фами-
лија станав мошне близок. Стево и Љерка Јавориќ и нивните деца 
Миќо, Бисерка и Рената, беа дел од моето секојдневие. Поради ка-
сарнскиот проблем со кој пакетите ни ги отвораа и од нив ги вадеа 
алкохолот и некои други намирници, јас почнав пакети да добивам 
на адреса од фамилијата Јавориќ. Еднаш Стево ме замоли некои 
трупци што трулеа во полигонот, да ги земе за да не купува дрва за 
огрев. Јас рескирав и една ноќ со него дрвата ги префрливме во не-
говиот подрум. По овој рискантен чин тие уште повеќе ме засакаа. 
Еднаш ги собраа сите алишта кои не ги служеа и им ги испратија 
на моите домашни во Македонија. Исто така, за празникот Први 
Мај два дена ми дадоа слободни, зашто Љерка се претстави на пор-
тирница дека е сестра ми Ристана која е дојдена од Македонија. Во 
домот на фамилијата Јавориќ, со некои од девојките од комшилу-
кот, во слободното време ми беше задоволсто да се дружиме. 

Еднаш некој ме потскажал. Така додека јас облечен во тре-
нерки (како и секој ден што си одев) ја преминав оградата и со 
Стево, во неговиот дом се напивавме вино и слушајќи музика си 
муабетевме, во возниот парк дошол некој офицер за да ја провери 
воената стража. Ме побарал и мене. Војниците знаеја каде сум, па 
ме повикале неколку пати, а потоа испукале неколку пушкини ис-
трели во знак на возбуда. Но од јаката музика ние не ги слушнавме 
ниту викањето ниту пукањето. Соседите тропнаа на врата и тие 
ни рекоа дека воените лица ме бараат мене. Излегов посрамотен, 
зашто сите соседи беа насобрани пред зградата. Мајорот ме изгрди 
и по два дена ме повлекоа в касарна.

И за друг државен празник два дена ми дадоа слободни. Љер-
ка Јавориќ повторно на портирница се претставила дека е сестра 
ми Ристана, која е дојдена од Македонија и бара да другаруваме 
два дена во Загреб. За тоа време јас им бев нивни гостин, каде се 
хранев и преноќував. Иако бев в касарна, јас моите излегувања по-
често ги користев во домот на фамилијата Јавориќ. Стево и Љерка 
ми дадоа клуч од нивниот стан, за да не шетам како будала низ 
градот, кој во недела е преполн со војници, туку кај нив да појдам, 
да се опуштам како човек, да гледам ТВ или да слушам музика.
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Меѓувреме јас добивав писма од повеќе другари и другарки. 
Се допишував и со братучедата Менка Тупанческа која учеше во 
гимназијата „Нико Нестор“ во Струга, со братучедата Цвета Велја-
носка, која почесто ме поздравуваше од неколку волинки. Исто 
така и со Јорданка Цифкоска, посестрима на сестра ми Ристана, 
која ми нудеше познанства со девојки од нејзиното село Пештани. 
Мујо ми испраќаше редовно од моите пари кои му ги имав оставе-
но на доверба. Често тој ми праќаше и свои, а и пакети. За првпат 
во моето војникување, пари добив од дома на 26.8.1964 година. А 
на 27.10.1964 година добив прво писмо од братучедот Кристафил 
Трпоски кој бараше да ги смириме разлутените домашни, татко ми 
Науме со дедо му на Кристафил, Никола и стрико му Љубе. 

На 28.10.1964 година фатија невидени поплави во Загреб. Ре-
ката Драва целосно потопи делови од градот. Војската беше прва 
која му помогна на населението во спасување и во градење одбран-
бени ѕидови. За покажаната храброст, ние, војниците, неколку де-
нови добивме привилегии да не плаќаме за превоз низ Загреб. До-
бивавме привилегии и во рестораните, кино салите, фудбалските 
натпревари итн. 

По враќање во касарната, јас бев даден да работам во гарни-
зонскиот вешерај, каде што со испраните алишта ги задолжувавме 
сите чети. Тука се спријателив со бербери, готвачи, курири, поли-
цајци итн. Ние им дававме чисти алишта, а тие ни нудеа нивни 
услуги. Готвачите на секој час ни носеа по еден голем бокал чај, 
бисквити и биено сирење. За ручек и вечера јадењето нѐ чекаше 
сервирано на маса. Тогаш се најдов и со Димче Стојкоски ‒ Лепиот 
од село Белчишта, а живее во Охрид. Него го знаев уште кога учев 
во екомомското училиште „Мите Богоески“ во Охрид. Овде рабо-
теше во воениот клуб, во кој имаше библиотека, ТВ приемник, ра-
дио- и грамофонски апарат и бројни дневни весници и списанија. 
Од Македонија доаѓаше само весникот „Нова Македонија“. Со 
него почнавме да соработуваме. Во слободното време одев во клу-
бот за да му помогнам при издавање книги, пуштање грамофонски 
плочи итн. Почесто ги пуштав македонските песни кои ги имаше: 
„Сокол пие вода на Вардарот“, „Садила Јана ран бел босилок“, „Јо-
вано, Јованке“ и „Зајко Кокорајко“. Војниците во дворот се лутеа и 
само го пцуеја Димче, викајќи му: „Доста со кирилица, дај пушти 
малку и латиница!“ 
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НА МРТВА СТРАЖА ВО СЕСВЕТЕ

На 26.11.1964 година ме потераа на мртва стража во малото 
гратче Сесвете, триесетина километри оддалечено од Загреб. Таму, 
во утробата од планината, се наоѓаше огромно воено складиште, во 
кое беше сместен огромен таинствен воен арсенал. Старешините 
нè предупредуваа да внимаваме: До колку се запали ова складиште, 
половина Загреб ќе изгори! ‒ ни велеа. Јас, почесто кога ќе го за-
менував колегата Ѓорѓи Тошески од село Долнени, прилепско, го 
наоѓав со запалена цигара в рака. Кога ќе му спомнев да внимава со 
цигарата, зашто половина Загреб ќе го изгори, тој ќе се насмееше и 
ќе ми речеше; „Дали некој ќе се секира ако јас изгорам? Никој!“ ‒ 
сам си одговореше, „тогаш треба ли јас да се мислам за Загреб...?!“, 
и ќе го опцуеше и Загреб и ЈНА и сè што ќе му дојдеше на јазик. 
Стражарското место беше неколку километри оддалечено од дру-
гите населби. Тука живеевме само ние стражарите и неколку гер-
мански кучиња. Се менувавме на секои два часа, или на секој вој-
ник му доаѓаше четири часа да одмора, а два да стражари и така до 
неизвесност. За капење имаше казан за загревање вода и водата од 
казанот се мешаше со студена вода која беше ставена во резервар на 
повисоко место, па со туш се капевме. Многу лош живот. Некои го 
сакаа, но не и јас. Јас бев навикнат да живеам со мноштво другари, 
да гледам, раскажувам, слушам, бунтувам... Овде беше страшно, 
особено ноќе и во сезоната во која служевме ние ‒ зима. На стра-
жарското место со страв стоиш два часа и одвај чекаш да ти дојде 
замена. Молк е наоколу. Само нечии птичји гракот го пара молкот 
и по некоја притисната сува гранка од снегот, која, крцкајќи паѓа на 
земја. Или одот на срна, кој по замрзнатиот снег наликува на чо-
вечки од, па веднаш ти ги замрзнува и последните топли жилички. 
Не смееш залудно да пукаш. Ако пукаш правиш возбуда, ги скори-
ваш позаспаните другари. А испуканиот куршум ќе мораш да го оп-
равдаш. Со колегите ‒ стражари скромно ги прославивме празникот 
на создавањето на Нова Југославија ‒ 29 ноемврии дочекот на Но-
вата 1965 година. Овде почесто се прашуваа војниците: „Кому му 
имаме погрешено, што Господ нè осудил да се измачуваме во оваа 
пустејлија?!“ Па во шега ќе се прашувавме: Кој знае дали мајка ни 
ќе ни ја види петокраката или студен в сандак ќе нѐ пречека? 
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НА ОТСУСТВО ОД 20.1. ДО 8.2.1965 ГОДИНА

За да го избегнам стражарскиот живот, побарав редовното от-
суство да го земам токму тогаш. Така, едни од војниците ми понудија 
понови чевли со гумени ѓонови, други капа ми дадоа, трети панта-
лони, четврти шинел итн. за да заличам на градски војник. Времето 
беше многу студено. Но што се за војник минус 15 ‒ играчка.

Во возот запознавав нови луѓе со кои муабетевме на многу 
теми. Со ова не сакам да се фалам, но поради мојата начитаност 
на секакви весници, списанија, книги, гледано филмови, слушано 
музика, комуницирано со разно-разни сопатници, јас бев мошне 
комуникативен, бев народен човек, каков што останав и понатаму.

Попатно еден ден останав во Белград, каде успеав да се ви-
дам со неколку мои другари од комграпска „Бетонерка“ (Мујо, 
Аќиф, Иван...) и секако со фамилијата Њушески, во Француска 21. 
По престојот во Белград, повторно со патничкиот воз (ЈНА даваше 
билети, само за таков превоз) запловив кон југ, односно кон Маке-
донија. По овој долг пат, студот начисто ме расклинка, од што по-
стојано почнав да кивам и да се мрсулавам. Во Скопје неколку часа 
чекав воз за Битола. И овој воз беше, како и другиот, без затоплу-
вање. А автобусот на „Галеб“ од Охрид, на неколку пати моравме 
да го туркаме. Каква среќа сум имал, си велев, и претходниот пат, 
како цивил, над Ѓавато, го туркав автобусот, а ево и сега како вој-
ник и плус преладен, морам да помогнам во туркањето, зашто при 
секое заглавување на возилото, сите патници во автобусот очите 
ги вртеа во мене (мислеа дека државата ме храни токму за вакви 
волонтеризми, а на никој не му текна на постојките една чаша чај 
да ми порача). 

За мал одмор останав еден ден и во Охрид. А на конак обич-
но останував во домот на Веца и Сребре Ногачески. Овој одмор 
од еден ден беше искористен за отфрлање на некои србизми кои 
вешто се провираа низ македонскиот јазик. За да не ми се исмеју-
ваат в село, како што на многумина војници кои, при користење 
отсуство или по отслужување на воениот рок, обично користеа по-
веќе србизми испреплеткани во нивниот мајчин македонски јазик 
(попео сам се на крушку, волим ратлук, разумем...)

Средбата со домашните беше мошне трогателна. Сите ми ја 
земаа капата за да ја стават на глава и да се видат на огледало со 
неа. Надојдоа едночудо роднини, другари и неколку другарки од 
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сестра ми. Мајка ми се радуваше што сум се оспособил, покрај 
печалбарството, и за чување на татковината (од Триглав до Гевге-
лија). Татко ми, пак, на моја сметка се шегуваше: „Со војникување-
то на син ми Иван, јас почнав и без гаќи да спијам!“ 

И ВО СТРУГА НА ВОЕНА ПРОВЕРКА
 
Другото сабајле беше сабота и смислив да одам во Струга. 

Пазар е. Таму ќе се изнајдам со повеќе познаници, а и со струшки-
те пријатели. Но бев вчудоневиден. Сите мои алишта браќа ми ми 
ги износиле, па тешко можев да си одберам кабожни алишта. Така 
лут, тргнав за Струга преку селото Мороишта пеш и во војнич-
ки алишта. Попатно ја стасав Воскра (Николица) Иваноска, која 
покрај торбата со грав, носеше и кошница со јајца за продавање. 
Ѝ помогнав. До Струга ѝ ја носев торбата со гравот. Ја сожалу-
вав кога кажуваше дека со парите од продадената стока сака да 
им купи на децата опинци, а на ќерка ѝ Ристана фустанче. Да ги 
обновам малку за свадбата од Ѕвезда, (постарата ќерка) која нас-
коро треба да ја омажиме...! Кај сточното пазариште ѝ ја предадов 
торбата и само што се разделивме, спискоте жена. Се лизнала на 
снежните загребини и паднала. Повеќето јајца во кошницата ѝ се 
претворија во кајгана. Стрчав кон неа. Другите минувачи веќе ја 
имаа кренато на нозе. Офкаше сирота Николица, повеќе за јајцата, 
отколку од болките. Ете, ми велит, есапот домашен, не се токмит 
со пазарскиот!

Во чаршијата се извидов со едночудо соселани, другари и 
пријатели. И со некои од нив, така прегрнати тргнавме кон рес-
торанот „Белград“ за да наздравиме. По пат, едни ми го зедоа ре-
менот, други капата, трети ми го раскопчаа шинелот и така одејќи 
расмеани ја сретнавме братучеда ми Менка Тупанческа која учеше 
во средно гимназиско во Струга, па со неа се загушивме пријател-
ски. При таквиот радосен момент, кога се свртев кон другарите, 
што ќе видам, зад мене стои офицер со три воени ѕвездички на 
палетите. Тој чекаше да завршам со Менка, па потоа со прст ме 
повика кај себе. Кога застанав пред него, се гледам. немам ни капа 
ни ремен за да го поздравам, па застанав само мирно. Тој се издра 
гласно: „Дали си ти друже војниче војник на ЈНА или си некаков 
свадбар?“ И ред други офицерски прашања и одговори. Молчев, а 
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одговорот беше само: „Разбирам!“ На крај, со стишан глас ми вели: 
„Да нѐ викам воена полиција, најдобро ќе биде случајов сам да им 
го кажеш во воениот отсек во Струга. И тоа веднаш! Разбираш?“ 
„Разбирам!“ ‒ реков и си заминав. Другарите милно и жално гле-
даа во мене. Им велам нема пиење, туку веднаш да фаќам превоз и 
да си се вратам в село, инаку овие гагаузи в ќуза можат да ме пик-
нат. Ебати несреќата, си рекав и во овој мал град се најде офицер 
да ми го расипе мојот радосен ден!

За време од мојот престој во Волино се одржаа две свадби, 
првата на Ѕвезда Иваноска која се мажеше за Коста Лабоски во 
село Мешеишта. А другата на Трајан Кожески кој се женеше за 
Франца Тупанческа. На првата ќе се испотепаа Димитри Маркоски 
и зет му Гаврил Стојчески. Спомени од оваа свадба ни остави и 
нашето патување во Мешеишта. Јас бев во друштво со Сокол Ива-
носки, а таму се дружевме со повеќе другари и другарки со кои јас 
се школував кај нив. Ноќта, на заминување со нас дојдоа и брат ми 
Диме и братучедот Ѓорѓи Спироски, кои беа потпивнале повеќе 
од нормално. За случајот да биде поинтересен, Ефтим Тодороски 
тапанџијата, нѐ покани дома му. Ајде пиење, мезење, песни... до 
ниедно време во ноќта. На сјодвење, наседнаа на снегот за да пеат. 
Јас и Сокол одвај ги довлечкавме до дома.

 Меѓувреме, ја посетив сопругата на мојот војнички другар 
Димче Стојкоски, Живка и нивниот син Владо, кои живееја под 
кирија во Охрид. 

За да бидам присутен на свадбата од Трајан и Франца Коже-
ски јас задоцнив еден ден со пријавување во воената касарна во 
Загреб. 

ВРАЌАЊЕ ВО ЗАГРЕБ 

На пат за Загреб, од Волино до Охрид дојдоа да ме испра-
тат татко ми Науме, стрико ми Љубе, пријателот Сребре со син му 
Бранко Ногачески од Охрид, Живка со син и Владо Стојкоски од 
Охрид и Јорданка Цифкоска од Пештани. По снежните врнежи, го 
оставив охридско-струшкото поднебје и со автобусот на „Галеб“ 
од Охрид тргнав на пат за Битола, од каде со воз ќе продолжам за 
Загреб преку Скопје, Белград, Врполје... На моето доцнење од еден 
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ден, му се надоврза и пропуштањето на редовниот воз од Скопје 
за Загреб, а следниот доаѓаше дури по неколку часа. Од Скопје до 
Ниш другарував со мешеиштанецот Трајан Стрезоски, кој таму се 
школуваше. По пристигнувањето во Загреб, најпрво отидов кај фа-
милијата Јавориќ за да им ги однесам подароците од моите домаш-
ни, а со тоа да ги заокружам точно два дена доцнење. Во касарната 
најпрво ме пречека воената полиција. Покрај укорот: „Кој сум јас 
што сум се јавувал в касарна кога мене ќе ми било ќеф. Па зошто, 
ако сум имал проблем, него не сум го пријавил во најблиските во-
ени служби и кој ќе ја плати воената полиција која дошла дома 
(во Волино) да ме бара...!?“ Тие ми се заканија со најстрога казна. 
Јас како оправдување го наведов врнежливото, снежно невреме. Со 
иста провокација ме пречека и мојот старешина, заставникот Ива-
нишевиќ. Тој ми се закани за два дена дека ќе ме испрати во затвор. 
Кога му реков дека и затворот е за луѓе, тој начисто збесна, та не 
знаеше да избере погрди од најгрдите зборови за да ме испровоци-
ра. Јас понатаму само молчев, што него уште повеќе го нервираше. 
И, песот, измисли построга казна, а таа беше два дена в затвор и 
два дена да натседам по отслужувањето.

НЕКОЛКУ ВОЕНИ ЗАДОЛЖЕНИЈА

Затворската казна не беше казна, ами како да бев на излет. 
На сите службени лица во затворот јас им бев познат по издавање 
чисти алишта додека работев во воениот вешерај и, моето волон-
терско работење во воениот клуб. По казната следуваше касарнска 
стража за два дена, но овојпат како разводник. На 2.3.1965 година 
ми го проверија ракописот за команден записничар, должост што ја 
извршував петнаесет дена, по кое повторно ме обврзаа како развод-
ник на четната стража во трење од два дена. А од 19.3. до 29.3.1965 
година бев испратен за спроводник на регрутите кои од еден град 
ги земавме, во други ги предававме. Така ги посетив следниве гра-
дови: Бјеловар, Ново Мјесто, Карловац, Дуги Оток, Оточац, Дуга 
Реса, Черномерци, Огулин, Вараждин, Ѓаковец, Кото Риба, Риека, 
Пула, Марибор, Златар, Тјентиште, Јастребарско и други места. За 
време од оваа регрутска програма јас се запознав со многу цивилни 
и воени лица. Најдраги ми беа средбите со волинецот Дамјан Ко-
роскоски кој патуваше во Пула за да служи во Воената морнарица. 
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Мила ми беше и средбата со мојот другар Хасиб (Драган) Хали-
ловиќ, со кого работевме и другарувавме во Белград. Најдобро по-
минав во Златар, а најлошо во Бјеловар. Во Златар нè зедоа со нив 
развеселените испраќачи на регрутите во месниот ресторан каде 
јадевме и пиевме исто како и домаќините. А во Бјеловар најпрво го 
провоцираа мојот војнички колега, Србин по националност, од кого 
бараа да им ја даде петокраката за да ја искршат со шишињата. Него 
го бркаа од тука велејќи му: „Овде не е Србија, туку овде е Хрват-
ска“ и дека „овде Србе ‒ вешу на врбе!“ Ни ги бараа пиштолите за 
да испукаат по некој куршум во чест на регрутското испраќање, а 
пиштолите ни беа без муниција. Каква глупост! Наоружани, а без 
муниција? Одвај се извлечкавме без последици.

НА ОПЕРАЦИЈА ВО „ШАЛАТА“
 
По завршувањето на задачата со регрутите, веднаш се јавив 

во касарнската амбуланта за болки од брух или хернија, од каде 
бев испратен во загребската болница „Шалата“ на операција. Така 
од 29.3. до 13.4.1965 година прележав во болницата која беше и од 
воен и од цивилен карактер. Запознав многу луѓе како од воениот, 
така и од цивилниот свет. На госпоѓата која делеше оброци ѝ пома-
гав пред и по операција. Ме засака многу и сè што сакав од храна 
ми даваше. Се спријателив и со една симпатична Црногорка, која 
се лечеше од повреда на десната рака. Се спријателив и со госпо-
динот Илија, татко на министер во тогашното Хрватско собрание. 
Илија бил солунски војник и по завршувањето на војната се враќал 
со многу злато. Поради царинските проблеми, златото го закопал 
во Солунското Поле, до некој стар даб, а дел од златото пренел во 
специјално издупчен бастун. Неговиот брух, голем колку ракомет-
на топка, со децении го носел меѓу нозе. Едвај го убедив чичко 
Илија да се оперира, зашто пред операција тој сакаше да побегне. 
Ми благодареше за смелоста што сум ја влеал, па неколкупати ми 
дојде в касарна на посета и двапати ме одведе во ресторан на ве-
чера. Тој ми ветуваше да останам во Загреб, со помош на син му, 
дека ќе ми најде полесна работа. Истото ми го ветуваше и пријате-
лот Стево Јавориќ, кој сакаше да ме вработи во загрепска „Плива“, 
каде и тој работеше како дограмаџија. Кога излегувавме од болни-
ца, син му на Илија со својот автомобил ме превезе до касарна-
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та „Љубљанска“. Таму бев сместен во гарнизонската амбуланта, 
каде одлежав од 13.4. до 29.4.1965 година. Иако бев на лекување, 
на 18.4.1965 година, со војникот кој служеше во полиција, Милу-
тин Милутиновиќ, студент од Белград, прескокнавме преку ѕид за 
да гледаме ТВ пренос на фудбалскиот натпревар меѓу Франција 
и Југославија, кој заврши со победа на Југославија од 1:0, а голот 
го постигна Галиќ. На неколку пати преку ѕид прескокнувавме и 
со војникот Боро Антиќ, кој исто така беше белградски студент. 
Отседнувавме во многу познатата загрепска „Казалишна кафеана“. 
Таму ние си порачувавме по шише кокта, а по познанствата со по-
пуларни хрватски личности следуваа скапи пијалаци. Тука се запоз-
навме со Никола Мухар, снимателот на првиот македонски филм 
„Фросина“. Тој прикажуваше за мачниот живот на македонскиот 
народ во југозападниот дел од Македонија, каде снимал кадри од 
филмот. Но никогаш нема да го заборави пченкарниот жежок леб и 
домашното овчо сирење подадени од испуканите раце на вредните 
домаќинки!, смело акцентираше Никола. По толку одминати годи-
ни незаборавно се сеќаваше на престојот во Струга, на ресторанот 
„Белград“ изграден над Црн Дрим и на сенките под бујните жални 
врби. Исто така, беше интересно и познаството со новинарот на 
„Експрес Политика“ Антон Андоновиќ, кој ми изнаброја едно чудо 
Македонци со кои се познавал, па се запознавме со голманот на 
ватерполо од Сплит, Франческо, со доктор Влатко Павловиќ и со 
многу други личности. Интересно беше што за првпат, во кафеана 
и по полноќ, можевме да слушаме артисти кои рецитираа стихови 
на познати хрватски поети. За мене ќе останат важни стиховите од 
нечија песна, кои беа рецитирани од еден симпатичен артист, чија 
судбина ќе биде проткаена токму со неговите стихови. Да, тоа ќе 
биде мојот идеен печалбарски живот: „Летаат, летаат црните лебе-
ди/ летаат, летаат но не знаат каде/ летаат, летаат црните лебеди/ 
летаат, летаат далеку без враќање...“

По враќање в касарна од 10.5. до 15.5.1965 година бев четен 
писар, од 15.5. до 26.5.1965 година бев курир на мајор, а од 26.5. за 
две недели бев вратен во магацинот каде се издаваа чисти алишта.

Од дома добив 2.500 динари за сликање за буквица и под-
готвување за цивил. А од брат ми Диме добив дописна карта, со 
напомена дека ќе заминува за Австралија, па ако може да застане 
во Загреб, ќе се видиме, а ако не здравје. На 1.7.1965 година кај 
Стево ме поканија на петтиот роденден на нивната ќерка, а моја 
симпатија Бисерка ‒ Биба.
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ТЕШКА ПОПРАВНА КАЗНА
 
Последните педесетина дена во касарната се лумпуваше, а 

во трпезаријата се лудуваше. За време на вечерата, обично еден 
од старите војници ќе станеше и ќе викнеше: „Пријатно стара 
војско!“ Сите ќе згрмеа: „Пријатноооо!“ И паниците ќе ги пре-
вртеа со јадењето на маса. Подоцна стануваше уште полошо, од 
паниците храната се фрлаше кон таванот. Кутрите млади војни-
ци се тресеа од страв. Дежурниот офицер не можеше што да ни 
прави, тоа беше голем број војска, најсилна генерација. Повеќето 
од војниците беа со средно и високо образование. Страв никаков. 
Но, и на тоа офицерите му најдоа лек. Еден ден, точно еден месец 
пред да си одиме дома, во војничкиот двор надојдоа дваесетина 
воени камиони, на кои задните делови им беа покриени со це-
ради. Се чудевме, што е ова што ни се готви. Нѐ построија сите 
стари војници, нѐ напикаа во камионите и нѐ префрлија подалеку 
и од градот Кутина, кој беше седумдесет километри оддалечен 
од Загреб. Гледајќи ги кубичираните камења покрај новиот што-
туку трасиран пат, нашата смелост за час ја обвитка студена пот. 
На една чистина, каде имаше поставено неколку дробилици за 
камења и огромен генератор за производство на електрична енер-
гија, нѐ истоварија и на секого му покажаа место каде да си го 
растегне шаторското крило, кое во идните неколку недели ќе му 
биде негов дом. Нѐ собраа офицерите, ни одржаа трогателен го-
вор: „Овој е ваш камп и од овде надвор нема бегање. Ќе живеете 
половично воен, а половично цивилен живот. Секое утро офицер 
и инжинер ќе ви ги покажат камењата и просторот каде ќе треба 
со нив, најситно што е можно, патот да се покрие. Кубатурата е 
иста за секој војник. Оној кој на време ќе си ја заврши работата, 
ќе биде слободен до следното утро, а оној кој не ќе успее дента да 
ја стори работата, тој ќе мора да ја заврши работејќи и ноќе. Хра-
на и вода ќе добивате на работното место. Чувајте се од змии и од 
други видови диви животни. Ако каде било излегувате, по селата 
или околу кампот, дежурниот офицер мора за тоа да биде извес-
тен. Ви посакуваме успех при извршувањето на воената задача...! 
Се качија во камионите и си заминаа назад. Ебати службата вак-
ва. Од каков живот дојдовме во џунгла, змии и диви ѕверови да нѐ 
изедат и потта да ја пролеваме по хрватскиве патишта.

Маки мачни мачеа при изградбата на патот оние слабуњавите 
и астматичарите, но другари сме или што сме, па моравме и во по-
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следните денови од воениот рок да останеме доследни на нашето 
другарство. Се помагавме. Само во недела не работевме, па мнози-
на одеа по селата, некои за да купат ракија, некои само за да ја про-
баат, а трети за да ѕирнат по некоја девојка, која ќе им послужи како 
инспирација при задоволувањето на сексуалниот инстинкт. Еден 
викенд и ние со градежниот инжинер Ристо Давчев од Неготино 
отидовме в село. Селаните беа загрижени од налетот на големиот 
број мечки кои доаѓале да им ја јадат пченката и овошјето. Тие па-
леа огнови во градините за да не им доаѓаат стравотните ѕверки. 
Ристо се изнапи ракија (од пченка), се изнамуабети со селаните, па 
поради тоа доцна го напуштивме селото. Го згрешивме патот низ 
шумата. Друг избор за ориентација немавме освен да ги палиме гу-
мените чизми кои ги најдовме во шумата. Но, со истрели од огнено 
оружје шумарот нѐ предупреди да не си играме со оган во шумата. 
Веднаш огнот го изгаснавме. И така, лутајќи дури сабајлината се 
прибравме во кампот, од каде право нѐ одвезоа на работа. Овој камп 
наликуваше на концентрационите логори на есесовска Германија, 
идеален за пишување поезија или за филмски сценарија.

ПОДГОТОВКА ЗА ЦИВИЛ И ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА

Помина и тоа воено лудило. Еве за неколку денови пред зами-
нување за дома, со истите камиони нѐ вратија повторно в касарна.

На ден 12.9.1965 година најрадосен ден во отслужувањето 
на воениот рок. Војниците од мартовската генерација 1964 година, 
се преслекуваа во цивилни облеки, се поздравуваа, се прегрнуваа, 
пееја, плачеа... И јас сум преслечен во цивилна облека. Американ-
ските фармерки, црвената кошула и кафеавите мокасинки се мојот 
нов лик. Но, наеднаш неприлика. При издавањето на воените бук-
вици, мојот омразен старешина, заставникот Иванишевиќ, ми рече: 
Е друже мој, за да ја добиеш твојата буквица, ти малку ќе почекаш! 
И навистина, два дена шетав низ дворот како будала во цивилна 
облека. Не ме имаа ставено ни на список за храна. Триста пробле-
ми настанаа тие два дена. И на крајот, кога веќе мораше да ми ја 
даде буквицата, земајќи ја, му реков на заставникот: „Ти никогаш 
за времето од моето војникување не беше човек!“ И ѕверот од раце 
ми ја измолкна буквицата, па морав да одам повторно на рапорт 
кај дежурниот офицер. Овој, пак, што не ми изнарече, сè што му 
дојде на уста со пискотлив глас за да слушаат младите војници, ме 
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испцу, ми ја даде буквицата и ме испрати со зборовите: „Запамти 
друже војниче, ти си војник и по три дена по твоето отслужување 
на воениот рок!? Немој да сум те видел повторно овде или во некој 
воен суд!“ Јас само молчев и на неговото прашање: „Дали ме раз-
бираш?“, ќе му одговорев отсечно војнички: „Разбирам...!“ А тој 
мене: „Разбираш мој ку...!“ Ме истера од воениот двор дури доцна 
во ноќта, со закана за да се снајдувам како знам и умеам.

 
ЗБОГУВАЊЕ СО ЈНА И ЗАГРЕБ
 
Преспав во домот на Стево Јавориќ, каде останав и целиот 

ден. Децата нивни и децата од соседите милно ме гушкаа и ме мо-
леа повторно да се вратам во Загреб, на кое јас потврдно им одгова-
рав. Другата вечер го фатив возот за Белград, каде останав еден ден 
и каде другарував со моите колеги: Мујо, Аќиф, Мисим и други. 
Од нив разбрав дека Иван Златковиќ заминал на отслужување на 
воениот рок во Призрен, а Бајрам отпатувал во Врњачка Бања на 
лекување. Пред заминување, поминав за да се видам и со прија-
телите во улица „Француска“ број 21, со Ѓорѓи, Зора и Марица 
Њушевски, како и со Дана, нејзините синови Драган и Вито Ди-
митриевиќ. Овојпат, по патот од Белград до Скопје и Охрид, преку 
Битола, бев мошне внимателен со кого и што разговарам. Самиот 
си се поучував: „Не знаеш од кого да се вардиш, а за пари и чинови 
секој секого кодоши!“

Во Охрид повторно отседнав една вечер во домот на фами-
лијата од Сребре и Веца Ногачески. А другиот ден си отидов дома, 
каде ја споделив радоста со своите најмили, роднини, пријатели 
и другари, среќен што се вратив здрав и жив од 18 месечното от-
служување и од казаматите на ЈНА, во своето родно Волино.

По отслужувањето на воениот рок постарите луѓе велеа дека 
сега си маж, па заслужуваш да се жениш и да заживееш свој живот 
и да не паразитираш повеќе на грбот од своите родители. Поради 
таа причина запнаа сите да ме тераат да си најдам вистинска девојка 
и да се свршам. А од сестра ми Ристана и од братучеди ми Менка 
Трпоска, Менка Тупанческа и Цвета Велјаноска разбрав за неколку 
поранешни девојки со кои имав делумни љубовни контакти дека се 
свршиле, некои дури и се омажиле. Значи, речено ‒ сторено, отсега 
наваму ќе барам да си бендисам мома за сигурно, за брачна партнер-
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ка, а не како досега само за авантури. Но поради работниот однос во 
Белград, да не би дошол до прекин, кој ќе биде на моја штета, затоа 
јас пред мојата свршувачка, повторно решив да се вратам во Белград.

ПО ЧЕТВРТИ ПАТ ЗА БЕЛГРАД

Кон Белград тргнав на 27.9.1965 година (Крстовден), а со 
краток престој во Скопје, каде останав за да другарувам со брату-
чед ми Кристафил, кој беше студент на Природно-математичкиот 
факултет. Дента се прошетавме низ околината на студентскиот дом 
„Стив Наумов“, каде вечерта бев сместен за спиење. Тука се видов 
и со неколку другари на Кристафил, кои потекнуваа од струмичко, 
а почесто доаѓаа во Волино, Јосиф Џорлев–Џоро и други.

Еве ме пак во Белград, во градот каде ја вкусив горчината на 
печалбарењето, но и сладоста на забавниот живот. Повторно сум 
во прегратки со некои од колегите. Некои веќе си заминале на от-
служување на воениот рок (Хасиб, Иван, Ќамил, Нове), а некои 
заминале на бањско лечење (Бајрам). Сепак е среќа што имам каде 
да преноќам, рака некој да ми подаде: за пари, работа, стан итн. 
Поради промената на функционерските служби во „Бетоњерка“, 
не сакаа да ме вратат на работата што ја имав пред да заминам во 
ЈНА, туку едни ме тераа да работам со бетонерци, други со теса-
ри, трети со ѕидари итн. Прифатив да работам со ѕидари и тоа во 
населбата Карабурма, каде почнав со работа на 15.10.1965 година. 
Работата не ми се бендиса, а на градежиштвото му се ближеше 
зимската сезона, кога работите се затвораа. Со писмо на 13.10.1965 
година, му се обратив на Стево Јавориќ во Загреб, од кого барав га-
ранција за вработување во загрепска „Плива“ (фабрика за лекови). 
Тој веднаш потврдно ми одговори, за да отпатувам што поскоро во 
Загреб. Но, во писмото што го добив од дома ми јавуваа дека мајка 
ми е многу болна и се наоѓа на лекување во Охрид. Пишуваа дека 
имале и многу работа со берење грав, лозја, пченка итн. Му се за-
благодарив на Стево Јавориќ за неговата хуманост, се збогував со 
вработените во Карабурма со кои многу кратко другарував, потоа 
со моите колеги од „Бетоњерка“, кои вечно ќе ги паметам поради 
нивната друштвеност, како и со некои од девојките кои материјал-
но ме поддржуваа додека служев во ЈНА, а и за нивното дружење 
по враќањето во Белград. Фамилијата Њушевски од неодамна беше 
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се иселила во Франција. Таму ги подзел внук му на Ѓорѓи, Живко 
Каранфиловски од село Долно Дупени. 

Завршија две мои животни одисеи. Печалбарењето во Бел-
град и отслужувањето на воениот рок во Вараждин и Загреб.

НАЈПОСЛЕ – НАЗАД ВО ВОЛИНО

По доаѓањето во Охрид, веднаш ја побарав мајка ми во град-
ската болница. Добив одговор дека: Пред неколку денови Љубица 
ја испуштивме на домашно лекување! На средбата дома, мајка ми 
ми кажа дека боледува од чир на желудник и подолго време, рече 
таа, сè што ќе каснам го повраќам! За специјална исхрана немав-
ме можност. Најстариот брат Диме замина во Австралија, остави 
борџови, јас и Ристана треба да се вршиме и свадби да правиме, 
Спаско се готви и тој за Австралија, ќе требаат пари. Ами пусти-
те даноци од кои глава не можевме да крениме!? Расходи многу, а 
приходи од никаде. Многу луѓе за облека, прехрана... Ете, сите тие 
давачки, душата на пуста мајка ѝ ја искинаа. И плус, секое лето 
татко ми вежба го земаа, па таа мораше да води ред за да се собере 
бериќетот од по полето. Во ваквите маки и страданија, мајка ми го 
насетуваше нашето целосно откорнување за на печалба.

ЗБЛИЖУВАЊЕ СО НАДА ИВАНОСКА

За кратко време се запознав со едно чудо нови моми, но од 
реченото за да ја земам волинката Нада Иваноска, не куртулив. Пр-
виот спомен за неа го запишав уште за време на школските денови.

Вториот спомен кон неа е средбата во месноста Барски Пат. 
Таму каде се раздвојуваат патиштата ‒ едниот води за кон Бара и 
Пропас, а другиот за кон Метулчја Бавча. Јас ги терав ајваните за 
на пасење. Таа беше облечена во чисти селски алишта и носеше 
мотика на рамо. Рече дека му пушта вода на татко ѝ Косте кој вадел 
пченка во месноста Штица. Јас имав најдено некоја стара пара, па 
ја чистев за да видам од кое македонско ропство потекнува. Нада 
ме праша: „Дали парата е златна?“ Јас и реков: „Не е! Но, ако са-
каш, еве, земи ја, ќе ти ја дадам тебе“. Таа ми рече во шега: „Чувај 
си ја, ќе ѝ ја дадеш на жена ти!“ Јас, исто така во шега, ѝ реков: 
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„Ајде биди ми ти жена!“ А таа при заминувањето ми дофрли: „Ќе 
си најдеш поубава жена од мене!“ Во истиот миг се истурија некол-
ку Циганки што се враќаа од просење по село, а на кои шаторите 
им беа распнати во нашата ливада, во Метулчја Бавча. Меѓу нив 
една млада Ромка, која без наплата ми ја отвори дланката и почна 
да ми гата. Меѓу другото ми рече: „Ќе отпатуваш далеку, таму ќе 
се збогатиш и ќе станеш славен!“ А при кажувањето за женење, ми 
рече: „Ќе земеш жена од своето село, со првата буква од нејзиното 
име Н“. И, погледнувајќи кон Нада, која сè уште не беше замина-
та, вџашено им проговори нешто по ромски на постарите жени, 
покажувајќи им кон Нада. Жените, најпрво погледнаа кон Нада, а 
потоа одмавнувајќи со рацете, нешто на ромски ѝ возвратија и ја 
повикаа гатачката за да ги следи. Еве, тоа беше вториот спомен кој 
го паметам за Нада.

 А третиот и фатален спомен е свадбата од брат ѝ Јонче со 
Климента Танкоска од село Лажани, Струшко, која се одржа на 
14.11.1965 година. На свадбата од Јонче, на свадбата беше дојдена 
од Струга и Нада, а со неа беше дојдена и другарка ѝ Анче Ста-
матоска, со која веќе подолго време таа работеше во текстилната 
фабрика „Стружанка“ во Струга. Анче е родена во село Годивје, 
Дебарца. Како сите селски момчиња што ѕркнаа по гостинката, 
така ѕркнавме и ние со Андон Стоески и Љубе Јакимоски. Но, по 
спогодбата, Анче им ја препуштив на Љубе и Андон, а моја жртва 
стана Нада. На свадбата од Јонче, иако не бев поканет, како и секој 
соселанец, така и јас се прибрав на нивната веселба. Вечерната 
блискост со Нада си го стори своето. Нејзината веселост, топлина 
и искреност, ме ставија во мат позиција. Од таа ноќ нашата врска 
стана нераскинлива. Идеше каде ќе ѝ речев, одев каде ќе ме пови-
каше. Така со неа другарувавме и по други свадби, излети, мана-
стири, кина, театри, циркуси и на многу другипретстави, низ кои 
нашата љубов се проткаа толку цврсто и толку долго, така што таа 
стана нераскинлив дел од мојот живот. 
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Свадбата на Јонче Иваноски и Климентина Танкоска (1965 год.)

СЕРИОЗНА ПРИКАЗНА ЗА МОЕТО СВРШУВАЊЕ 

Едно летно попладне се собраа дома другарите Кристафил 
Трпоски, Јордан Ристески, Лазор Трпкоски и Гулапка Тупанче-
ска. Малку по малку, тие на моите родители им препорачаа дека 
е време Иван да се сврши. По тоа следуваа разно разни имиња на 
девојки од село и од околните села. Гулапка ја фалеше Нада Ива-
носка и предлагаше, ако не се сложувате за да ја земете, Иван нека 
прекрати да ја лаже. Нека ѝ рече на Нада да си бара друга среќа. 
Родителите знаеја дека јас веќе од поодамна одам со неа, но немаа 
смелост да ми одобрат во мојот избор. Работата се состоеше во 
следното: Нада работела со неколку други девојки на сортирање 
краставички, кои по откупот во буриња се киселеа и со камиони 
се транспортираа во Белград. Краставичките ги откупуваше сел-
ската задруга „Победа“ од Волино, чиј магационер беше тетин ми 
Владо Велјаноски, а од белградска страна нив ги примаа вработе-
ните белграѓани Илинка и Божо. При вагањето на краставичките, 
некогаш се направила грешка, што, ете, за Нада, ќе биде фатална. 
Некои од гајбињата што веќе биле вагани, Владо инсистирал да се 
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превагаат за предавање, а Илинка го тврдела спротивното, дека тие 
веќе еднаш биле вагани. Кога ги прашале вработените девојки за 
вистината на спорните гајбиња, Нада и другите вработени рекле 
дека гајбињата се вагани! Од тој ден Владо (не знаеме за другите), 
за Нада стана најголем непријател. Се фалел наоколу дека Ѓупка да 
сум земел ќе бил весел, но ако сум ја земел Нада, имотот ќе ни го 
распарчел. Поради тие причини моите родители ме предупредуваа 
дека: „со свршувачката за Нада, помисли убаво, ќе ги осиромашиш 
браќа ти“! Јас, пак, ја знаев намерата на тетин ми Владо, кој цел 
живот, сосе целата негова фамилија, нѐ гризеше нас и материјално 
и душевно, дека имот кога тогаш тој ќе ни земе! И тогаш јас ја жр-
твував Нада. Им реков: „Ако Нада е спорната личност за поделба 
на нашиот имот, тогаш јас (писмено) се откажувам од Нада, а тетин 
ми Владо (писмено) нека се откаже од присвојување имот“. Така 
се сложија и моите родители, браќа ми, сестра ми и другарите. Па 
предложивме, татко ми и братучед ми Кристафил, уште веднаш, да 
појдат кај тетин ми Владо за да го разгатнат овој животен јазол. По 
нецел час се вратија мисионерите и ја донесоа следата порака: Тој 
(се мисли на мене) нека прави што сака, а јас (се мисли на Владо) 
ќе правам што сакам! По овие зборови мајка ми ја одврза крпата 
со која ја имаше заврзано заболената глава и рече: „Синко, што си 
наумил прави! Господ нека ти е на помош. Јас му велев на мажот 
ми, Науме, дај им што им се следува на време, зашто ем ќе нѐ јадат 
цел живот, ем еден ден ќе ни земат братски дел од имотот!“ Тој не 
веруваше. А сега верува. „Синко, пули си го ќејфот, сега ни браќа 
ти, а ни сестра ти нема да ти се лутат. Сведоци се и тие (се мисли 
на Спасе, Ангеле, Трпе и Ристана), покрај нас родителите, сведоци 
се и твоиве другари...“ 
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Родителите на Нада (Косте и Мара) 1966 год.

МЛАДИНСКИ АКТИВНОСТИ

Од младинските активности, убаво е да спомнам дека за 
првпат на 26.3.1966 година, се вклучив во собирната акција на 
доброволни донации од нашите соселани – волинци. Со Ристо 
Секулоски и Трајан Шкуртески собравме извесна количина грав 
и јајца, кои ги продадовме и од парите купивме фудбалска топка.

На состанокот што се одржа на 30.3.1966 година бев избран 
за претседател на селскиот младински актив. А меѓувреме овлас-
тивме двајца претставници од нашиот актив за да земат учество 
на регионалниот младински состанок кој се одржуваше во село 
Врбјани, Охридско, а тоа беа младинците Спаско Трпоски и Бо-
рис Терзиоски.

Прва моја организирана акција беше поправка на сретсел-
скиот мост. А првата делегација која ја предводев во Младинскиот 
комитет во Охрид беше на 5.4.1966 година. На разговорот со сек-
ретарката Марика Стојанова, по повод узурпацијата на Селскиот 
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дом од страна на „Струшко Поле“ од Струга, беа и Јордан Ристе-
ски, Андон Стоески и Стојан Кожески. 

Ги ископавме лозјата на црковниот имот од Света Богороди-
ца во село Волино, од чија каса ни беа доделени 10.000 динари за 
купување фудбалска топка (Замора).

На православниот празник Руса Среда, ние младинците од 
село Волино бевме во село Мислешево, каде одигравме фудбалски 
натпревар, на кој победивме со два спрема нула. Еден од головите 
го постигнав јас, а другиот сами си го дадоа. 

На 25.5.1966 година во Волино се изврши јавна лицита-
ција на селските објекти: Домот, тракторската гаража пред Дра-
ган Шкуртески, казанчето пред Трпковци, како и земјиштето во 
Гранка, Шабана Дупка, Св. Петка... По колапсот на селската за-
друга, селскиот имот му беше отстапен на Земјоделскиот комби-
нат „Струшко Поле“ од Струга, кој со распродажбата на селските 
објекти и земјиште требаше да си ја надополни штетата. А винов-
никот за колапсот никогаш не беше обвинет.

На 31 јуни дојде трактористот Ќире Далчески и нас со Сер-
гија Секулоски нѐ повика за да го спречиме, да не го изора фуд-
балското игралиште во месноста Ѓоргов Мост. Нему му наредил 
претседателот на Земјоделската задруга, негов зет за сестра Томо 
Шкуртески. И јас играв фудбал, па не сакам од пет игралишта да 
останиме без ни едно! Благодарение на Кире игралиштето остана 
да живее до денешни денови.
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Колење прасе (1966 год.)

Иван со волинските младинци (1966 год.)
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СВРШУВАЧКАТА МОЈА И НА СЕСТРА МИ РИСТАНА

По проблемите што настанаа меѓу тетин ми Владо Велја-
носки и Нада, и неговиот цврст одговор: тој (се мисли за мене) 
нека прави што сака, а јас (се мисли за Владо) ќе правам што са-
кам, родителите ми дадоа полно право за да ја земам Нада. Така, 
на 7.9.1966 година со вујко ми Благоја Спироски и другар ми Лаз-
ор Трпкоски, појдовме во домот на Нада Иваноска за аирлија. И 
точно во 21.20 часот двете страни се сложивме за нашата свршу-
вачка и си подадовме раце едни кон други со честитки за аирлија 
да биде, за век... Ете, на ваков свечен начин го овековечивме овој 
наш заеднички чин со мојата животна сопатничка Нада Иваноска. 

Покрај родителите на Нада, Косте и Мара Иваноски (Мара 
Трифуноска е родена во село Ливоишта), други членови во фами-
лијата сè уште сестри ѝ Славка и Милица и брат и Јонче. Славка 
е омажена за Ѓорѓи Лошкоски со кого ги имаат синовите Митко и 
Војсе. Митко е оженат за Дијана Шутароска од село Требеништа 
со која ги имаат синовите Ѓоко и Деан, а Војсе е оженет за Јулија-
на Тупанческа со која ги имаат децата Моника и Никола. Јонче е 
оженет за Климентина Танкоска од село Ложани со која ги имаат 
децата Сузана, Роза и Димче. Сузана е омажена за Гоце Терзиоски 
со кој ги имаат децата Тони, Роберт, Ангела и Светлана, Роза е ома-
жена за Младен Мартиноски од село Требеништа со кого ги имаат 
децата Методиј и Александра. Димче е оженет за Милка Кучман од 
Босански Петровец и го имаат синот Никола. Милица е омажена за 
Бранко Карамачоски од село Мороишта со кого немаат пород.

По неколку дена по моето свршување, се сврши и сестра ми 
Ристана за Борис Јанкоски од село Косел, вработен во фабриката 
„Лихнида“ во Охрид. По свршувачката, на 8.9.1966 година, заедно 
со сватоштињето по моја страна и по страна на сестра ми Риста-
на појдовме во Охрид за да купуваме прстени и некои други пот-
репштини, по три дена имавме намера да ги менуваме. Менувањето 
на алиштата го извршивме заеднички со сестра ми Ристана. Затоа 
тука беа и сватовите од Косел. Вечерта имавме свирачи: Здравко 
Митрески со грнета и Душан Петрески со тапанче. По веселбата, 
од дома, на кафе појдовме во домот од Нада Иваноска. На весел-
бата дојдоа сите поканети освен дедо ми Никола Трпоски, фами-
лијата на тетин ми Владо Велјаноски, вујко ми Науме Спироски 
и тетка ми Славка Далческа од село Драслајца. Јордан Ристески 
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и Кристафил Трпоски од Скопје ми јавија, бидејќи имале испити, 
дека не се во можност да присуствуваат на веселбата. 

ЗБОГУВАЊЕ СО СЕРГИЈА СЕКУЛОСКИ 
 
Заминувањето на Сергија Секулоски за Австралија беше 

брзо и динамично. На 18.9.1966 година, утрината, во нашето дво-
риште Сергија рече: Денес, јас ќе одам во Струга за да купам 
штоф за панталони. По некое време, еве ја со плачење жена му на 
Сергија, Даница, со телеграмата в раце, која ѝ ја дал служителот 
на училиштето Марко Донески. По записот во телеграмата Сер-
гија требаше да тргне дента од Охрид за Џенова преку Белград. 
Јас ја зедов телеграмата и со точакот од зет ми Борис отидов во 
Струга за да му ја јавам новоста на Сергија. Го најдов каде што 
пие пиво во една струшка пивница. Му ја покажав телеграмата. 
Тој од радост рипна простум. По миг, Сергија се натажи, очите му 
се насолзија, се расплака. Пивна од пивото и со сета сила го фрли 
и скрши шишето од ѕидот. Си го забриша челото и се распеа: 
„Проклета да е Австралија...“ Сите вџашени загледаа во човекот. 
Што му се случи, само пред миг беше мирен? После разбраа дека 
ќе оди за Австралија, па му честитаа, посакувајќи му среќен пат и 
мирно море. Му го дадов на Сергија точакот и под итно му реков 
во 15.30 да биде во Охрид, зашто јас ќе му обезбедам билет за ав-
тобус од Охрид до Белград. Види, одбери си од моите панталони, 
кои ќе ти чинат, земај ги и бркај работа. Јас отидов во фабриката 
„Стружанка“, каде работеше Нада, ѝ кажав што е работата со ле-
гендарниот наш братучед и колега Сергија. Таа излезе од работа 
и веднаш појдовме во претставништвото на АТШ (Авто-Транс-
порт Шум) од Струга, каде работеше сестра ѝ на газдарицата од 
Нада, Десанка Дурацоска. Оттука ние обезбедивме патен билет 
од Охрид до Белград за во 15.30 часот со автобусите на Галеб 
од Охрид. Сергија си одбрал од панталоните мои и со неколку 
коњски коли веднаш се упатил кон Охрид. Но среќа во несреќа 
му се случила дента. Од село Корошишта ѝ јавиле во болницата 
Охрид дека имаат болен човек. Болничката кола кога стигнала во 
Корошишта човекот бил починат. Така, колата се враќала празна 
за Охрид. Минувајќи низ Волино, некој го прашал возачот: дали 
може да го земете Сергија, за да го префрлите до Охрид, случајот 
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му е итен. Возачот од амбулантната кола го зел Сергија и неговата 
сопруга Даница и го довози пред време во Охрид. Ете, така зами-
на Сергија за Австралија. Замина поборникот за селските права. 
Поборникот за враќање на узурпираните селски имоти. Поборни-
кот за изградба на селото. Еден од најмладите членови на СКМ во 
Волино и, до пред заминување за Австралија, нејзин секретар. Се 
спаси Сергија од одредена клапа волински кодоши. Но се спасија 
и тие од него, бидејќи им беше трн во очите!

СВАДБАТА ОД СЕСТРА МИ РИСТАНА 

Како што спомнав, сестра ми Ристана се сврши за Борис Јан-
коски од село Косел, Охридско. Борис беше вработен во охрид-
ска „Лихнида“, а станбеното прашање го реши дури по петнаесет 
години работен стаж. Борис беше симпатичен дечко што тешко 
некоја девојка не би се излагала да појде со него. Таква беше и 
нашата сестра, која ја бараа на сите страни по околината, но по 
толку талкања, си најде прилика токму спрема себе. Борис имаше 
татко Дончо, кој, иако со едната рака беше сакат, сепак беше цврст 
и работеше во своја воденица, како воденичар. Мајка му на Борис 
беше вредна домаќинка и уште повредна пазарџивка. Борис имаше 
две сестри Николина и Менка и двајца браќа, Јоце и Иван. Јоце 
како дете, од невнимание, беше запален со газијана ламба, па го 
имаше изменето својот лик за шеесет проценти. Кутра ми сестра, 
ја сожаливме кога видовме каква фамилија има нејзиниот сопруг и 
каде ќе живее ‒ во воденица. 

Свадбата се одржа на 20.11.1966 година. Дваесетина сватови 
дојдоа за да ја земат сестра ми Ристана. Борис дојде со комбе без 
странични и задни прозори. А другите сватови дојдоа со коњски 
коли. Сватовите ги пречекавме во највесел ред што може да постои. 
Кога излегуваше сестра ми од дома, сваќите ѝ ја пееја песната „Че-
решна се корнеше од корен, Ристана се од мајка делеше“. Тогаш пла-
чеа сите, плачев и јас. Тетиновците на зетот Борис, а и стрико му 
Ластум, се напија толку многу што не можеа на нозе да стојат, па 
сватовите за враќање ги легнаа в коли. И на свадбата, а и на први-
чето највесела беше сваќата Воскра, жената на велгоштанецот Томе 
Наумоски. Лична, широка и бујна, па сите наши чекачи навалија на 
неа. Воскра беше и добра песнопејка. Од нашата своина, на свадба-
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та од сестра ми Ристана, не дојдоа дедо ми Никола Трпоски, тетин 
ми Владо Велјаноски, вујко ми Науме Спироски и тетка ми Славка 
Далческа. Важно свадбата беше весела и со таков весел тон заврши.

АКТИВНОСТИ ВО СОЈУЗОТ НА МЛАДИНАТА 

Со повремените акции за доброволно прочистување на срет-
селското речно корито, поправка на селските мостови, изградба 
на бина за прикажување драми и други претстави, копање на цр-
ковното лозје, чистење на фудбалското игралиште и поставување 
на фудбалски стативи, собирање доброволен прилог за купување 
дресови и топка, за обновување на селската библиотека, прикажу-
вање драми и едночинки во Волино и во соседните села, како и во 
Косно-зглобната болница во Охрид итн., итн. нашиот младински 
актив, за тоа време, беше пред другите активи во Охридска општи-
на. Но не беше тоа сè. Ние бевме најактивните младинци кои ја 
окупиравме канцеларијата на Младинскиот комитет на општината 
Охрид. А не само кај нив, ние бевме чести гости и во канцела-
риите на Општинското собрание, кај претседателот, секретарот и 
катастарската служба. Вакви посети правевме и во Општинското 
собрание во Струга, особено во одделот на ЗК „Струшко Поле“. 
Сите овие перипетии ги правевме со кренат глас, зашто нѐ болеше 
вистината, како може некои неовластени селски гангстери, кои ра-
ководеа со Земјоделската задруга „Победа“ од Волино, паричните 
загуби да ги покриваат со селскиот имот. Тогашни волински во-
ждови, кои како таткови оставнини ги продадоа селските објекти 
и земјиште, оставајќи го селото осиромашено и пусто. Но свеста 
на младите луѓе проработи, па она што се даде за пет минути со 
потпис на хартија, ние ќе треба со години да си го повратиме?! 

На 24.12.1966 година, само што се вратив од Струга, дома 
ја најдов поканата во која, покрај подолгите написи, имав покана 
да учествувам на годишната Општинско-младинска конференција, 
која требаше да се одржи утредента, односно на 25.12.1966 година 
во Домот на културата во Охрид, со почеток во 09.00 часот. Во 
кандидатската листа за можен член на ОПК СММ Охрид беше за-
пишано и моето име. 

Татко ми и вујко ми Благоја вечерта ме одведоа во домот од 
фамилијата на Нада Иваноска, за да направиме мал строј пред свад-
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бата, која ја закажавме за празникот на Новата 1967 година. Таму 
останавме до 22.00 часот, а од 23.00 часот јас седнав да напишам 
извештај што ќе треба да го прочитам идниот ден, пред присутните 
на Општинската младинска конференција во Охрид. Извештајот го 
завршив точно во еден часот по полноќ.

На конференцијата се сретнав со Соколе Иваноски, кој како 
што рече, присуствува во име на Никола Војданоски, зашто Никола 
од оправдани причини не можел да биде присутен. А се сретнав и со 
младинецот од Волино, Ристо Наум Трпкоски. Јас со своето излагање 
настапив 17 по ред во вториот дел од конференцијата. По излагањето, 
во кое им ги обелоденив сите црни манири на волинските гангстери, 
покриени со превезот наречен Сојуз на Комунисти од Волино, вед-
наш записничарите ми го зедоа извештајот, за, како што ми рекоа, да 
биде сместен во архивот на Комитетот. Секретарот на СК за Опшина 
Охрид, Вера Гавриќ, ме тргна настрана, секако поради преиспиту-
вање на јавно изнесениот мој став. Таа ми закажа и средба во нејзи-
ната канцеларија во Охрид, со образложение за мое зачленување во 
СК во Волино и Охрид. Понудата не ја прифатив со оправдание дека 
наскоро планирам да емигрирам во Австралија. На делегатската лис-
та за можен кандидат собрав 80 гласа, што ми овозможија место во 
новиот Секретаријат на ОПК СММ Охрид. Бев избран и во неколку 
комисии. Но, најважен успех за мене, а и за волинскиот СМ беше тоа 
што ме предложија, а подоцна и ме избраа за делегат на VIII конгрес 
на Сојузот на младината на Југославија, што ќе се одржи во март 
идната година во Белград. Предлогот гласеше: да се изберат тројца 
делегати за претстојниот Конгрес на СМЈ, по што се инсистираше 
да се избере: по еден делегат од охридскиот младински актив, еден 
од воениот младински актив и еден од селскиот младински актив. 
Така, претседателот на СМ на Општина Охрид, Киро Слатинец, ќе 
ја претставува охридската младинска организација, еден млад офи-
цер од ЈНА (на кој името му го заборавив) ќе ја претставува воената 
младинска организација и јас ќе ја претставувам селската младинска 
организација, на Осмиот конгрес на СМЈ во Белград. 
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Мојата лична карта издадена во Охрид (1966 год.)

Веднаш по оваа Општинска конференција, одржавме годиш-
на конференција на Сојузот на младината во село Волино. Јас про-
читав мошне интересен извештај, во кој беа наведени сите успеси 
и пропусти. Но, како што изнесов, за успехот на нашиот Селски ак-
тив зборува и тоа што за првпат во историјата на Волино, се избра 
делегат Волинец за учесник на идниот Конгрес на СМЈ, што значи 
успех за сите нас. Потоа, со апел се обратив кон присутните: Со за-
силен притисок до сите надлежни институции, ние мораме да си ги 
повратиме нашите узурпирани објекти и земјиште. Тоа ќе мораме 
да го направиме во одбрана на нашето достоинство, зашто идните 
генерации да не нè колнат нас, како ние што ги колниме нашите 
родители! На оваа конференција повторно бев избран за претседа-
тел, а Димитри Устијан Николоски за секретар. Записничар на ве-
черашната конференција беше учителот Величко Степаноски, кој 
на крајот од конференцијата го прочита Записникот.
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СВАДБАТА ОД ИВАН И НАДА ‒ ЗА МАЛКУ КРВАВА

Во подготовките на свадбата ми помогнаа сите роднини и 
пријатели. Свадбата ја закажавме за 1.1.1967 година, а ќе започне 
пред полноќ. Ја закажавме за овој датум од интерес што на веселба-
та, покрај другите наши роднини и пријатели, сакавме да бидат со 
нас и другарите кои се школуваа на факултети во Скопје и Белград 
(Кристафил, Јордан, Гулапка и Лазор). За одајче, за нас младите, ни 
беше доделена од страна на родителите, половина од пондилата, 
која најпрво ја преградивме, а потоа ја малтерисавме и ја бетони-
равме... За сè ова да се направи требаа пари, а нив ги немаше. Па за 
тоа моравме да ја продадеме кобилата. Идната сопруга Нада пред 
време си го донесе намештајот: Спална, со си церги за подот, јорга-
ни и чаршави, перници со пердуви итн. Мајка ми ни подари црвена 
јамболија (која како редок спомен ја чуваме и денес во Австралија). 
За свадбата ги поканивме сите оние што дојдоа на свадбата од сес-
тра ми Ристана, а оние кои не ни дојдоа, нив не ги поканивме.

Вечерта, покрај неколкуте постари роднини од подалечните 
села, кои беа дојдени дома за да го прославиме дочекот на Новата 
1967 година, беа и следниве другари: Кристафил Трпоски, Јордан 
Ристески, Лазор и брат му Ристо Трпкоски, Борис и Ристана Јанкоски, 
Ристо Секулоски и Благица Матлиоска од Струга. По одбројувањето 
на последните секунди пред почетокот на Новата година, веселбата 
го постигна својот дострел. Така, сите радосни се бакнувавме, чес-
титајќи си ја заемно Новата 1967 година. По оваа радосна сеанса, 
некои побараа да појдеме и на невестата Нада да ѝ ја честитаме Но-
вата година. Речено ‒ сторено. Со песни излеговме и така распеани 
поминавме низ сретсело, па стигнавме во домот на невестата. Нада 
и нејзините домашни и неколку нивни роднини дојдени од сосед-
ните села, кои беа позаспани, станаа за да нѐ пречекаат. Во таквиот 
радосен метеж дојдоа и првиот братучед на Нада, Трајко и неговиот 
братучед Диме Шкуртески. Тие ја поддржаа веселбата како чекачи 
(домаќини), кои се погрижија да нѐ напиваат со ракија. Трајко, како 
што им е познат на мнозинството во Волино и околината, како лошо 
момче, најпрво почна да мава со тупаници на таванот, на кој отвори 
повеќе дузини со дупки. Бесот не го задоволи со тоа, туку со брату-
чед му Диме се погрижиле, во едно од шишињата со кое нѐ напиваа 
ракија, да стават и пепел. Мајка ѝ на Нада, Мара, го забележала тоа 
и ги укорила со зборовите: „Немојте, ќе ги отруете децата!“ Внук 
ѝ Трајко, дрско ја оттурнал и ѝ рекол: „Да молчиш, оти забите ќе 
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ти ги искршам!“ Мара, стигнала да ѝ каже на Нада, а Нада на сите 
нам ни кажа од посоченото шише да не пиеме ракија. Но не стигнал 
никој да му каже на Јордан. Затоа само тој на свадбата беше болен и 
цел ден повраќаше. Пакосниците, наречени чекачи или домаќини, на 
сила сакаа да нѐ напиваат ракија, не испуштајќи го шишето од своите 
раце. Во еден миг, брат ми Спаско им го истрга шишето и го фрли 
во прозорецот, по што и прозорецот се скрши и шишето надвор се 
парампарчоса. По овој настан настана општа тепачка. Трајко и Диме 
физички го нападнаа Спасе и од него бараа шишето веднаш да им го 
врати назад. Ние не останавме со скрстени раце за да гледаме ќеиф 
како овие двајца јуришници се пресметуваат со Спасе. Набрзина се 
разменија и пцости и шлаканици, и боксови и клоци, сè додека некои 
од присебните луѓе не пробаа да нè растргаат. „Засрами се“, му реков 
на Трајко, „го донесе братучед ти Диме за да ѝ ја растуриш свадбата 
на братучеда ти Нада...!“ Револтирани од настанот, домаќините ги 
избркаа пакосните чекачи, а ние ја продолживме веселбата. Но на-
равот на ѕверовите не можеа да им го смират нивните родители, па 
така, од постела ги скорнаа и стриковците, за да им ја одбранат изгу-
бената чест. Со актерите на тепачката Трајко и Диме, на сретсело нѐ 
чекаа со стапови и со други одбранбени предмети, нивните родители 
Драган и Дејан и нивните стриковци Науме и Томо Шкуртески. Во 
еден миг, моменталната глетка во мене разбуди една сложена енигма, 
која треба доживотно да ја одгатнувам. А таа се состои во следното: 
Јас, како што спомнав во поранешните записи, секој викенд одев да 
ја посетувам братучеда ми Слободанка, која се наоѓаше на лекување 
во Белград, а сега, на мојата свадба, пред мене, со истопорена секи-
ра, го гледам нејзиниот татко, Томо Шкуртески!? Оваа енигма, еве 
и по повеќе од четири децении, не можам да ја одгатнам. За миг се 
изрекоа многу заканувачки зборови. Се разменија навреди, пцовки, 
клетви... Ние напиени, а тие трезни, ние голораки, а тие наоружани. 
Тоа беше вечерашниот биланс, во кој можевме да го платиме прече-
кот на Новата 1967 година со бројни жртви, а мојата свадба можеше 
да стане крвава, која ќе се паметеше и преприкажуваше не само во 
Волино туку и многу пошироко. 
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Свадбата на Нада и Иван Трпоски со деверите Кристафил Трпоски 
(прв од лево) и Ристе Стоески (прв од десно) во Волино (1967 год.)

Прво утро во 1967 година. Надвор снежи. Луѓето се раста-
нати. Додуша, мнозинството по немилиот настан очи не склопија. 
Мајка ми, кутра, се довудвоса. Ноќта ја испрати со плачење. Нај-
многу мразеше кавги, лаги, клевети. Сакаше посиромашен, но че-
сен живот. Кавгата не доаѓа сама, за неа се потребни најмалку двај-
ца. Тоа и се случи. Но, денес тоа треба да се заборави и треба да 
се тргне кон радост. Свирачката тајфа на Јове Тасески од Завој, од 
пред село ја најави денешната веселба. Девојките ја месат сваќа-
та. Свирачите редат свадбени песни една по друга. Подготвен е и 
сватовскиот бајрак. Честитки од дојдените роднини и пријатели до 
домашните. Најповеќе до зетот. По ручекот се тргнува. Бајрактарот 
Борис Јанкоски е прв. Зад него е зетот Иван со деверите Кристафил 
Трпоски и Ристо Стоески. По нив, во групи, со песни, се оди во 
правец кон невестинската куќа. Повеќето од девојките и жените 
се облечени во колоритна волинска носија. Тие со својот тенор-
ски глас ги надвикуваат мажите. Глетката е величествена. На сред 
село, токму на местото каде ќе се испробаа силите на денешните 
свадбари и сношните провокатори (кои сега срамно ѕиркаа од до-
машните прозорци), се развива најголемото оро. 

Веселбарите, под тактот на свирачките инструменти, на кои 
прстите им потекоа од студ, пеат, клекнуваат, се вртат, играат, се 
веселат. Чекачите од сватоштињето со шишиња полни со ракија и 
вино, најрадосно нè пречекуваат. Влегуваме во куќата, во која де-
војките ја подготвуваат невестата. Глетката во таванот, од синоќни-
те јуришници, кои го изрешетаа со своите тупаници, е мошне грда. 
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Но тоа не ѝ пречи на веселбата за да ѝ го намали нејзиното темпо. 
На време се извршија сите свадбарски обичаи. Невестата пред да 
ја извадат надвор ги дарува роднините. Зема збогум од најмили-
те. И по целовечерното плачење, Нада е прекрасна. Девојките кои 
ја подготвуваа и другите жени и ја испеаја мошне чувствителна 
песна: „Черешна се корнеше од корен, Нада се од мајка делеше.“ 
Излегуваме. Времето е ладно. Децата си дувкаат во смрзнатите пр-
стиња. Писката на кларинетот мрзне. Свирачот Јове Тасески со ра-
кија ја одмрзнува. Поканетиот струшки фотограф Жика Рафтоски 
од некакви причини не допатува за да ги сними поважните настани 
од овој свадбарски ритуал, па ние ќе мораме да се задоволиме и 
од неколкуте фотографии на аматерот Ристо П. Трпкоски. Повтор-
но еве нѐ на сред село. Сега со нас е и невестата. Оттука мора-
ме повторно да поминеме. Бајракот високо е развеан. Овде како 
сите волинци да се насобрале. Дошле за да ги видат веселбарите, 
а најмногу невестата. На изненадување на многу селски шпиуни, 
ние не отпатувавме на венчање во црквата „Св. Богородица“. Не им 
го направивме тоа задоволство, за да не можат да нѐ рапортираат 
до нивните претпоставени. По шпиoнажата, Нада, можеше лесно 
да ја изгуби работата, а јас никогаш (како што и не ја добив) не ќе 
можев да се вработам, како верник на Господ. Еве сме, со песни, се 
враќаме со невестата во домот од зетот. Не изостануваат свадбени-
те обичаи. Нѐ провираат под јарем за да влеземе в куќа. Со жеглите 
од јаремот по грбови нѐ удираат. Невестата ја удираат во тланикот, 
за умот и телото да ѝ останат тука, а не да ѝ лудуваат по други по-
стели. Потоа ја седнуваат и во скутот на свекрвата, во знак на вечна 
љубов на релација невеста ‒ свекрва. 

Во заедничкиот дом, во кој од денес Нада и официјално стана 
нов член во фамилијата Трпоски, веселбата продолжува со исто тем-
по. Вечерта Нада помина по масите за да ги напие луѓето со ракија. 
Потоа дедо ми Целе Спироски посака да му гувееме над тиква: јас, 
Нада, Кристафил, Ристе Стоески, сестра ми Ристана и зет ми Борис. 
Моравме сите да се наведнуваме и да стануваме рамно со невеста-
та. Кој ќе беше подолу или погоре, Целе го удираше со патерицата 
по грб. Најмногу ќотек доби Кристафил, зашто беше најкрупен. По 
гувеењето, на Нада, Целе ѝ даде 1000 динари. Некаде кон 22.30 ча-
сот, со свирки, нас со Нада нѐ затворија. На собната врата, за адет, 
скршија неколку грнци. А потоа преминале на бесење (со главата 
долу, нозете горе) на моите најблиски роднини, за да ветат и дадат 
нешто вредно, за заеднички да се јаде и пие. За смеа качиле и пра-
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се по скала горе. Утрото со свирки нѐ разбудија. Невестата со бар-
де им потураше за да се измијат поцрнатите саждосани веселбари. 
Така, по сите пагански и модерни обичаи, свадбата дојде при крај. 
Пред сјодвење невестата сите роднини и пријатели пристојно ги да-
рува. Другите денови, јас и Нада појдовме во матичната служба во 
село Требеништа за нашиот брак и по регистерска процедура да го 
озакониме. Тоа го стори матичарот на месната канцеларија во село 
Требеништа, Благоја Спироски, а го потврдија и сведоците Панде 
Јованоски и Здравко Митрески. по кое следуваше мало засладување 
со локум и наполитанки, а наздравување со домашна ракија.

Иван и Нада на Ѓурѓовден (1967 год.)
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НА СТАН ВО СТРУГА И ПОТРАГА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

На 4.1.1967 година, ние со Нада веќе баравме стан во Струга. 
По цел ден талкање, најпосле, ете се договоривме да живееме под 
наем кај првите наши газди: Јонче и Фанта Грчески. Јонче е роден 
во село Враништа, а Фанта е родена во Горна Белица (Влаинка). 
Тие имаа две ќерки Нада и Верче, а живееја на улица „Пролетер-
ски бригади“ број 41. На оваа адреса ќе се доселиме на 10.1.1967 
година. Во домот на Грчевци како станари живееше и тричлено-
то семејство Наумовски. Блаже беше од село Дрмени, Билјана од 
Кажани, преспанско, и двегодишниот син Жан. Со нив воспоста-
вивме цврсто пријателство кое, еве, трае повеќе од четири деце-
нии. Блаже беше вработен во хе-це „Црн Дрим“ како ноќен чувар, 
кој го контролираше водостојот на Црни Дрим и на Охридското 
Езеро. Во првите моменти тие нѐ позајмија со кујнски прибор.

Нада работеше на смени, а јас барав работа во Струга. По-
времено со велосипед патував до Волино, за да им помогнам на 
домашните во селските работи, кои ги имаше премногу. Најпрво, 
работа не ми даваа во Струга со образложение дека јас сум бил жи-
тел на општина Охрид. На приемот кај претседателот на ОС Стру-
га, Трајан Хиохи, тој хистерично ми се развика: „За волинци, нема 
работа во Струга. Барајте си работа во Охрид. Вие демонстративно 
ја напуштивте општина Струга!“ Не сакаше да го слушне моето об-
разложение дека во споменатиот временски период јас се наоѓав на 
отслужување на воениот рок. По сите овие закани, јас се испишав 
од Охрид и се запишав за жител во Струга. Но и вака не го биваше. 
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Иван со фамилијата на Б. Наумоски и газдите Грчески (1967 год.)

СМРТТА НА МАЈКА МИ

По двете свадби и првичиња кои забрзано ги направивме, 
поради болеста на мајка ми, на 3.2.1967 година, со татко ми, мајка 
ми, ја однесовме во Охридската болница поради хируршки зафат. 
Уште на излегување од дома, мајка ми се прошета низ куќа, ѕирна 
во градината, ги забриша очите и тргна. По пат, кутрата, ни рече: 
„Јас не се враќам повеќе жива. Облеката со која ќе ме закопате ја 
имам заврзано во тулбен. Купете ми уште едно ќебе за под мене 
во сандакот и едно рало чевли. На Диме, Ристана и Иван им ку-
пивме јамболии, кога ќе се женат Спаско, Ангеле и Трпе и на нив 
да им купите. Немојте Ангеле и Трпе да ги карате, ним уште ќе 
им требам. Да не ги оставите да побегнат од дома. Гревота се...!“ 
Ја прекорувавме мајка ми што си коби пред време со смрт. Но 
таа остана доследна на помислата. Во име на хирургот Малинов, 
снимките и идејата за операција ни ја соопшти доктор Дуданов. 
Тој ни кажа дека операцијата на чир на желудник е ризична, осо-
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бено оваа како што ѝ е на Љуба. Чирот се наоѓа на граница меѓу 
желудникот и дебелото црево. Пред да ја оперираме ќе ни треба-
ат најмалку тројца донатори за да дадат по 300 милилитри крв. 
Браќа ѝ на мајка ми, во кои таа најмногу се надеваше, Крсте побе-
гна, а Науме и Благоја не дојдоа за да дадат крв. Тогаш останавме 
за да дадеме крв јас, брат ми Спаско и зет ми Борис. Така, мајка 
ми беше оперирана на 7.2.1967 година, а нејзината операција тра-
еше од 8.00 до 10.30 часот претпладне. Операцијата, како што 
рече хирургот, е успешна, но ќе внимаваме и при идното нејзино 
лекување. Внатре не нѐ пуштаа. Преку жичана ограда требаше 
да ги вознемируваме болните пациенти. Вечерта дојдоа и сестра 
ми Ристана и зет ми Борис. Вториот ден од Струга отпатува да 
ја посети мајка ми, сопругата Нада, а третиот ден повторно кај 
неа отидов сам. Со неа разговаравме преку жичаната ограда на 
нејзиниот прозорец. Подигнувајќи ја главата ми рече дека е до-
бра. И во смеа додаде: „Ме болат коскиве од лежење. Примам 
вештачка храна и некои други лекарства... Оди си, рече, не оста-
вај ја невестата сама!“ Се сомневав дека е добра. Беше зацрвенета 
во лицето, а на тулбенот видов траги од крв. Но, без да создавам 
паника, ја послушав и си заминав. Дента, Нада однесе шише со 
масло за здравје на мајка ми, во црквата „Св. Петка“ во Струга. 
На четвртиот ден по операцијата, односно на 11.2.1967 година, 
кон пладне, татко ми дојде во Струга за да ни каже дека мајка ми е 
добра. Тој го зеде мојот зимски капут и шалот за да му ги даде на 
брат ми Спаско, кој требаше да замине во Белград, за на лекарски 
преглед, пред заминување за Австралија. На татко ми, Нада, му 
даде 15.000 динари за да му се најдат. Тој ѝ се заблагодари. Испи 
едно чавче ракија и си замина за в село. Нада работеше по пладне. 
За да ја убијам монотонијата, со Боге Далчески (Скепароски) оти-
довме на кино. На репертоарот беше филмот „Критична точка“. 
Кон крајот на филмот, во моментот кога авионите бомбардираа 
еден остров, билетарот го извика моето име за да излезам надвор. 
Излегов и пред мене го видов Тошо Иваноски. Веднаш почна да 
ме гризе јанѕата дека ова негово доаѓање не е за арно! Ми кажа 
дека вујко ми Благоја дошол од Охрид за да ни ја соопшти кобна-
та вест дека мајка ми починала. Газдата Јонче Грчески, со својот 
автомобил нѐ префрли до Волино, мене, сопругата Нада и вујко 
ми Благоја. 

Дома вриеше од народ. Липање, плачење, врескотење... Мајка 
ми, нашето најсакано суштество на Земјината топка, лежеше на 
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постела со затворени очи и уста. Со прекрстени раце над стомакот. 
Цврсто ја загрнав скочанетата моја мајчица. Солзите не можев да 
ги сопрам. Загушени плачевме над неа, со сестра ми Ристана, со 
сопругата Нада, со браќа ми, со татко ми, со целата наша роднина, 
за која таа беше вистинскиот столб. Цела ноќ татко ѝ Целе стража-
реше над нејзиното тело. Болката беше безмерна. Мајка ми почина 
тогаш кога требаше да живее. Таа почина толку млада (46), само 
што мачно успеа нас шест деца да нѐ подигне во живот, да ги ома-
жи двете золви и да догледа слеп свекор. 

Закопот се изврши на 12.2.1967 година на селските гро-
бишта, пред црквата „Св. Богородица“ во Волино. Неа ја пееја 
тројца свештеници. Мала беседа одржа татко ми, кој покрај живот-
ниот пат на сопругата Љуба, не заборави да ги прекори луѓето кои 
не дојдоа на свадбите, а дојдоа на погребот. Најмногу навредливи 
зборови упати кон сестра ѝ Славка Далческа. Ете, така, мирно се 
раздели оваа храбра ќерка, сестра, сопруга, мајка и баба од свои-
те роднини и пријатели, кои многу ги сакаше и почитуваше. Како 
неизмерна благодарност кон нејзината пожртвуваност кон своите 
чеда, тие, две внуки ги крстија со нејзиното име Љуба. 

Оваа смрт на мајка ми ѝ беше последната смрт. Првата смрт 
ѝ беше умирачката на нејзината мајка, која многу мала ја остави 
сираче. Таа умираше и на секое раѓање на нејзините шест живи 
и две мртви деца. Мајка ми умираше и секое лето кога во екот на 
жетва и вршидба, татко ми го земаа на едномесечна воена вежба. 
Таа умираше и на секој даночен попис кога ни ги земаа коњот или 
кравата. Таа умираше... умираше... но повторно воскреснуваше. 
Но овој пат, таа вистински умре, а нејзината смрт ја потврди и 
медицинскиот персонал, свештениците и солзите на сите нејзини 
роднини и пријатели.

На 20.2.1967 година бев повикан како кандидат на Младин-
ската организација на општина Охрид на состанокот што се одржа 
во село Требеништа. Овој состанок, всушност, беше за пријаву-
вање кандидатура за општински пратеници. Овде имаше претстав-
ници од сите околни села. Најгрлести беа претставниците од село 
Мешеишта, Сандре Стрезоски и Петруш Ѓоросаноски. Тие со за-
пенети усти ја обвинуваа кандидатската личност на Петре Пирузе. 
Го оцрнија начисто неговото име, а уште повеќе неговите нацио-
налистички идеи. Тие го критикуваа и кандидатот Мито Спироски, 
а му даваа предимство за општински пратеник да биде (самиот) 
Сандре Стрезоски, борец од Втората светска војна. Во еден миг, 
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Миќо Николоски ги праша Сандре и Петруш, дали за досегашниов 
временски период, од кога сте на власт вие двајца, Мешеишта е 
мрднато од место? Нема ниту асфалтирани улици, ниту водна, а 
ниту телеграфска инсталација, ниту споменик на паднатите бор-
ци од Илинденскиот и од поновиов воен период, а за културно-за-
бавниот и спортски живот и да не зборуваме! Двајцата едногласно 
му забележаа: Ти, молчи! Ти не знаеш кој го вработи татко ти! Ти 
не знаеш кој го помага твоето школување итн. до бескрај. Така, 
со караници, митингот заврши. Пред одржувањето на изборите во 
Волино дојдоа, Коста и Науме Јованоски, да ме молат за да ги на-
говорам волинци да гласаат за досегашниот секретар на Општина 
Охрид, за нивниот пријател Видан (му го заборавив презимето). 
Убаво е што го вкусив и овој пратенички хендикеп, каде што видов 
и слушнав како се избираат пратеници, кои пред избори нудат сè и 
сешто, за потоа да не направат ништо.

Гробот на нашите родители во Волино (2013 год.)
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 ЗБОГУВАЊЕ СО БРАТ МИ СПАСКО
 
На 26.3.1967 година брат ми Спаско се збогува со сите род-

нини и пријатели и тргна на пат за Австралија. Најпрво застана во 
црквата „Св. Богородица“ за да запали свеќа за здравје и мирно 
море, а потоа и на гробот од мајка ми Љуба, која не доживеа за 
да му посака среќен пат. Спасе го испраќавме со четири полни 
коњски коли, а истиот ден патуваа за Австралија и Трајан Коже-
ски со три коли и Нестор Мајстроски од Требеништа со две коли. 
По патот до Охрид оние кои нѐ жалаа со песни и смешки си па-
туваа. Возачите беа напиени, па нерегуларно ги бркаа коњите. Во 
таквата ујдурма предничеа Павле Андроникоски и вујко ми Крсте 
Спироски. Во еден миг, на вујко ми Крсте му падна кобилата, а 
колата се преврте, но за среќа никој сериозно не се повреди. Во 
Охрид се почестивме во ресторанот „Летница“ со Спаско, татко 
ми, вујко ми Крсте, сестра ми Ристана, зет ми Борис, јас и Нада, 
сватот Дончо Јанкоски, Лазор Иваноски, Томе Јакимоски и други. 
Спаско, Трајан и Нестор од Охрид до Битола патуваа со автобус, а 
од Битола до Пиреја со воз. Од Пиреја тргнуваа на 1.4.1967 година 
со бродот „Химелаја“ преку Суецкиот канал за Сиднеј, Австра-
лија. Тие ќе патуваат 23 дена.

На 4.4.1967 година, со Богдан Ристески од село Требеништа, 
повторно почнавме да го запоседнуваме Комитетот на Сојузот на 
младина во Охрид. Во честите средби со тогашната секретарка Ма-
рика Стојанова, таа пројави вистински интерес за враќање на на-
шите насилно узурпирани селски објекти, особено на Домот. Таму 
се запознавме со многу интелегентни млади луѓе, кои се трудеа да 
ни помогнат во остварување нанашата намера, меѓу кои предниче-
ше името на студентот Стрезо Колоски.

На 15.4.1967 година закажавме конференција во село Воли-
но. На конференцијата учествуваше претседателот на Собранието 
на Општина Охрид, Јаким Спироски. Покрај другите дискутан-
ти, за збор се јавив и јас. Моето претставување беше во име на 
Младинскиот актив од село Волино и од Општинскиот младински 
актив Охрид, чиј член бев од неодамна. Најмногу се задржав за 
узурпираните селски градби и земјиште, особено за селскиот дом. 
Вечерта на претседателот Спироски му оставив добар впечаток, по 
што тој ме покани што поскоро да го посетам во неговата канцела-
рија во Охрид. 
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Брат ми Спасе на 23.6.1967 год. се збогува со Волино и Македонија  
и тргна на пат за Австралија

На 12.6.1967 година, младинска делегација од село Волино, 
во чиј состав беа младинците Иван и Кристафил Трпоски, Соколе 
Иваноски, Јордан Ристески, Тане Трпкоски, Никола Војданоски и 
Богдан Ристески од Требеништа, прво го посети Младинскиот ко-
митет, а потоа побаравме средба со претседателот на СО Охрид, 
Јаким Спироски, која не ни беше удоволена. 

По ваквата игра на криенка, по седум дена повторно ја 
заседнавме канцеларијата на претседателот Јаким Спироски. 
Овојпат ни се придружија и активистите Трајан Петрески, учи-
телот Величко Степаноски, Стојмир Мочароски и Диме У. Ни-
колоски. Вработените овојпат изнајдоа оправдување за неговата 
отсутност, дека е на службен пат!?

На 22.6.1967 година јас и Сисоја Цветаноски бевме кај ди-
ректорот на Земјоделскиот комбинат „Струшко Поле“, Сотир Со-
тироски во Струга. Тој нè прими и сослуша мошне учтиво. Ние, 
како и другите пати пред овој, инсистиравме да ни се вратат узур-
пираните селски градби и земјиште. Овојпат баравме и поправка 
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на селските патишта, во замена за песокта што ја креваа струшки-
те камиони од реката Сатеска. Но, со собрани раменици и згрчено 
лице, господинот Сотироски ни рече дека не може ништо да ни 
помогне. Нè упати кај претседателот на собрание Струга, Трајан 
Хиохи. Овој, пак, лут од средбата со волинци, кои ја напуштија 
општина Струга, нè испрати во Охрид. Другиот ден, со група 
волинци, го посетивме и Никола Ставриќ, референт за култура 
на општина Охрид. И нему му ја изнесовме болната ситуација 
во која се наоѓаат жителите на село Волино, особено младината, 
која по узурпирањето на селскиот дом, остана без простории за 
културни активности. Најголемата просторија од селскиот дом, 
комбинатот „Струшко Поле“ од Струга ја издаде под наем како 
Мелница за мелење жито, на приватни лица од Прилеп.

На 26.6.1967 година во Волино повторно се одржа конфе-
ренција на која ги запознавме волинци со состојбата на одземе-
ните градби и земјиште и средбите со видните претставници на 
општините Охрид и Струга.

На 1.7.1967 година бев во Собранието на општина Охрид 
и побарав да ни испратат геодет од катастарска служба, за да ги 
измери селските објекти: Домот, Казанчето, Гаражата и Фудбал-
ското игралиште. 

На ден пред овој датум, управникот на селската задруга 
од село Волино му наредил на трактористот Кирил Скепароски 
да го изора фудбалското игралиште во месноста „Ѓоргов Мост“. 
Кирил, тргнал по три бразди од двете страни и се сетил дека 
селскиот младински актив ќе остане и без ова игралиште ‒ шес-
то по ред. Тој дојде дома и ми вели: собери уште неколкумина 
младинци и дојдете на игралиште, колку да имам оправдување 
пред директорот (зет за сестра), дека ние сме го спречиле. Ете 
оваа е вистинска приказна, која заслужува секој волинец да ја 
знае, зашто ако го изораше игралиштето Волино ќе останеше 
без игралиште за веки веков. 

На 22.8.1967 година во село Мешеишта требаше да се одр-
жи младинска конференција. Јас, Стрезо Колоски и Богдан Рис-
тески бевме испратени на конференцијата како претставници на 
ОК на младина од Охрид. Но младинците од Мешеишта си имале 
подготвено фолклорна програма, па отпатувале да ја изведат во 
село Белчишта. 
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На 27.8.1967 година во Волино одржавме Младинска кон-
ференција на која беше присутен членот на Општинскиот мла-
дински комитет од Охрид, Богдан Ристески.

НА СТАН КАЈ ДУШАН ТРАЈКОСКИ

До 14.9.1967 година седевме кај нашите први домаќини 
Јонче и Фанта Грчески, а по овој датум нашиот нов домаќин ќе 
ни биде поранешниот директор на фабриката „Рекорд“ од Стру-
га, а сегашен пензионер Душан Трајкоски. Станот ни се наоѓаше 
на адреса: улица „Ново населје“, втор блок, Струга. Во куќата 
живееше само ќерка му на Душан, Менка. Истиот ден и Блаже 
Наумовски со фамилијата се исели. Тој се всели во станот што 
го откупи од фирмата хе-це „Црн Дрим“ во којашто работеше по-
долго време.

На 2.10.1967 година на сестра ми Ристана и зет ми Борис 
Јанкоски им се роди првото чедо, кое го крстија на името од нашата 
покојна мајка Љубица. По два дена, со Нада, бевме за да го посети-
ме бебето. Љубица беше многу убава и мила. 

Стрезо Колоски ми јави дека Конгресот на СМЈ ќе се одложи 
од ноември 1967 година, за во февруари 1968 година.

Јас почнав со кратка работа во Месната канцеларија во село 
Требеништа. Требаше да направам 2.000 преписи на родени, вен-
чани и умрени, за кои ќе бидам платен по даесет динари од пре-
пис. Работев во канцеларијата во која работеше матичарот, вујко 
ми Благоја Спироски.

На 10.11.1967 година делегација од село Волино (овој пат не 
се запишани имињата на делегатите) ја посети канцеларијата на 
претседателот Јаким Спироски во Охрид, на која ни беше овозмо-
жен влез само на тројца делегати. Ништо посебно не ни вети. По 
овој шејтански гаф, со Трајан Петрески седнавме во ресторанот 
„Летница“ и напишавме повеќе протестни писма, кои ги испра-
тивме до видни политички личности на Македонија. 

На 26.11.1967 година бев на регионалната конференција која се 
одржа во село Требеништа. Истата вечер одржавме конференција на 
Младинскиот актив од село Волино. Присутни беа Богдан Ристески, 
општински одборник од село Требеништа и Лазор Мојсоски, член 
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на МК од Охрид. По исцрпниот извештај, јас си поднесов оставка, 
поради патување за Австралија. За функцијата претседател на Мла-
динскиот актив од село Волино беше избран Диме У. Николоски.

НА СТАН КАЈ ПЕТАР ДУНОСКИ

Поради големината на просторијата во која живеевме до сега, 
која не можеше лесно да се стопли, а и поради тоа што од шпоретот 
чадот ни се враќаше назад, ние со Нада на 28.11.1967 година се ис-
еливме од кај Душан Трајкоски, а се вселивме кај Петар и Јованка 
Дуноски. Новиот стан се наоѓаше на адреса: улица „Кузман Јоси-
фоски ‒ Питу“ број 5 во Струга. Петар и Јованка имаа два сина, 
Миле и Ѓоко и мајка му на Петар, Коста. Оваа фамилија имаше 
влашка националност, а водеше потекло од село Горна Белица.

На 29.11.1967 година фати силен земјотрес со епицентар во 
Дебар. Го сетивме и ние во Струга. За првпат видов како се нишаат 
светилките и креветот на кој сè уште спиевме. Иако беше ладнич-
ко, ние по пижами истрчавме надвор. На неколку дена пред овој да-
тум, во Волино, некој им ги запалил куќите на Еротија Терзиоски 
и Стеве Анѓелкоски.

Новата 1968 година ја пречекавме во нашиот стан во Струга. 
Со нас беа и Блаже Наумоски, Никола Маркоски, Кристафил Тр-
поски, Васка, Љубица Матоска и Жика Рафтоски. Во еден многу 
весел и фин амбиент, ја испративме Старата година, која ни остави 
повеќе грди мемории, а ја дочекавме Новата, која со цела надеж ќе 
посакаме да ни донесе среќа радост и многу љубов.

НА 8-МИОТ КОНГРЕС НА СМЈ ВО БЕЛГРАД

Како што споменав во поранешните записи, конгресот што 
требаше да се одржи во ноември минатата година, ќе се одржи од 8 
до 10 февруари 1968 година. Поради неодамнешната моја оставка 
во младинскиот актив во село Волино, тоа го пренесов и на по-
веќе членови од Управата на годишната конференција на Сојузот 
на Младина која се одржа во Охрид. Но, никому тогаш не му пад-
на на памет да ме исклучи за да не патувам на Осмиот конгрес 
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на Сојузот на Младина на Југославија кој требаше да се одржи во 
Белград и, на мое место, да предложи друг. На вонредна конфе-
ренција, неколкумина челници на СМ во Охрид, без мое прису-
ство, ме отстраниле од патувањето во Белград и на мое место си 
избрале друг (свој пријател). За оваа игра ме извести делегатот од 
Струга, Томе Евроски, директор на книжарницата во Струга. Но, 
програмите и сите други документи од одборот на Конгресот од 
Белград јас и понатаму ги добивав на мојата адреса во село Воли-
но. По лаф-муабет со некои видни личности, ми беше сугерира-
но, со документите под мишка да отпатувам на свој трошок, па на 
организаторите да им ја кажам вистината за случајот, со што тие 
ќе ми поверуваат мене. Така и се случи. Македонските кандидати 
требаше со автобуси да се соберат во Скопје, од каде сите заеднич-
ки ќе отпатуваат во Белград. Два дена пред одржувањето на Кон-
гресот, јас со автобус се одвозив до Белград. Стигнав во времето 
кога членовите од стариот одбор забрзано ги работеа завршните 
детали од Конгресот. На зградата од Собранието на Синдикатите 
на Југославија беше распната огромна плаката на која пишуваше: 
„Добре дојдовте драги делегати на 8-от Конгрес на СМЈ“. Внатре 
го побарав главниот организатор на Конгресот. Ме пречека млади-
от господин по име Немања, на кого му кажав дека никој мене не 
ме известил дека ќе се патува групно од Скопје до Белград. Покрај 
Немања, се собраа и неколкумина други соработници: Милош, 
Данка, Мато... и предложија веднаш да ми се обезбеди сместување, 
да ми ги платат патните трошоци во двата правци и да ми ги дадат 
сите документи кои им се потребни на делегатите за Конгресот. Ми 
дадоа пропусница за бесплатно патување со градскиот сообраќај 
низ Белград, делегатска (црвена) карта, на која, покрај моите ини-
цијали, беше запишано дека сум делегат од Охрид, беџ и други 
дрангулии. За сместување ми го одредија хотелот „Лион“. Јас со 
години имав минувано покрај него, но никогаш не ми се пружила 
шанса да влезам во него. Еве сега ги видов фоајето, надземните 
и подземните ресторани, долгите коридори, спалните соби итн. 
итн. Вечерта бев во друштво со делегатите од Вршац, а меѓу нив 
беше и мојот цимер, потпоручникот Благоја, роден во Битола, а 
со служба во Вршац. Заедно вечеравме, а потоа појдовме на му-
зика во еден од повеќето хотелски ресторани. За миг и јас станав 
еден од бројните привилигирани жители на оваа југофедерација. 
Гледајќи во несекојдневниот раскошен спектакл, си помислив: еве 
како си уживале постојаните конгресмени на грбот и даноците од 
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нашите татковци? Во аристократско декорирана атмосфера се јаде, 
пие, пее... Разголени пејачки ти седат во скут, ти пеат, те мазнат по 
глава и тело. А сето тоа се подмачкува со поголеми банкноти, кои 
на ноќната убавица ѝ се ставаат в рака, во градници, во гаќички... 
Овој е единствен привилигиран сегмент во мојот неколкугодишен 
организационен живот.

Другиот ден јас појдов во австралиската амбасада, која се 
наоѓаше на улица „Булевар Револуције“, за да направам разговор 
пред заминувањето за Австралија. Вработените во новата, штотуку 
отворена австралиска амбасада (порано сите визни документи за 
Австралија се проверуваа во англиската амбасада), моите форму-
лари ги пополнија, но побараа за на разговор во амбасадата да се 
јави и мојата сопруга Нада. Се плашев да не разберат во амбасадата 
дека сум политичка личност, за тоа, пред да појдам во амбасадата, 
беџот и сите други документи од Конгресот ги оставив во хотелот 
„Лион“. По разговорот во амбасадата, веднаш ѝ ѕвонав на Нада, со 
напомена, за да не трошиме пари, повторно двајцата да доаѓаме во 
Белград, најдобро е додека сум јас тука, таа да фати автобус и уште 
дента во 15.30 часот да тргне од Охрид, по што другиот ден, ут-
рото, таа ќе биде во Белград. По договорот, таа вети дека ќе дојде. 
Во истиот момент пред амбасадата се видов со школскиот другар 
Челик Османоски од Горенци со кој учевме заедно во Требеништа. 
Тој по завршеното средно образование, еве беше дојден за да се 
запише на ПТТ факултетот во Белград. 

ПРОБЛЕМИ И НА КОНГРЕСОТ
 
Дента пред одржувањето на Конгресот, во попладневните ча-

сови, ги пречекав македонските делегати кои допатуваа со автобуси 
од Скопје. Се видов со Томе Евроски, кој беше мошне среќен што 
ме виде и мене во Белград. Додека македонските делегати се фо-
тографираа пред зградата на Конгресот, јас му покажував на Томе 
какви работи добив од одборот на Конгресот. Но, кога ме здогледа 
претседателот од СМ на Општина Охрид, Киро Слатинец, веднаш 
почна да ме навредува и провоцира: Како сум бил толку глуп што 
сум го сторил овој гнасен (за него) чин, со кој ќе сум го засрамел 
него и сите македонски делегати! Ги повика секретарот и претсе-
дателот на СММ, Каменчев и Киро Поповски за да ме дооцрни 



Ова е мојот живот

147

пред нив, а воедно и за да му го поткрепи зеленото светло на својот 
пријател, кого на моето место го довлечка во Белград. Јас им кажав 
дека за случајот одборот на Конгресот е запознат, а со тоа дека по 
Конгресот тие ќе ги решаваат сите настанати проблеми, меѓу кои 
и проблемот настанат во Охрид. Кога ми се нафрлија сите тројца, 
плус и неколку нивни послушници, ќе ме збудалеа. За среќа, за да 
нѐ смири, дојде една девојка по име Марија (на која, ете, не ѝ го 
запомнив презимето), која му припаѓаше на стариот одбор од Кон-
гресот. Таа поседуваше вистинско македонско срце и душа, а тоа 
се виде по смирувачките зборови упатени кон сите нас: „Што се 
давите бре браќа Македонци! Погледајте наоколу, како се сплотени 
сите други етнички младинци еден до друг. Тие со кренати глави 
и ведри лица радосно му пркосат на поднебјето од југопрестолни-
ната. А вие, уште невлезени во Конгресната сала ќе се удавите во 
сопствените раце. Овде треба да си помогнеме еден на друг, а не 
да си одмогнеме! Ако беа и нашите Илинденски предци вакви како 
вас ништо не ќе останеше од Македонија и од Македонците! Што 
фали ако човеков дошол од село? Зарем тој не смее да биде делегат 
на Конгрес? Што ако патува во Австралија? Зарем таму нема да 
биде меѓу нашинци, за да им каже како е убаво да се биде на еден 
Конгрес каде што се собираат најбистрите и најумни млади луѓе на 
оваа југофедерација? Зарем за уште еден платен билет ќе пропадне 
СММ?! Не и не! Не ќе можам ова да ви го простам другар Камен-
чев и другар Поповски. По одржувањето на Конгресот, ќе ве пови-
кам по партиска линија да одговарате за овај гаф...!“ „Ајде момче“, 
ми рече смирено, фаќајќи ме под рака и ме одведе во Конгресната 
канцеларија. Во моментот, јас се почувствував и како виновник, 
но и како победник во спорот, кој сами си го креираа Слатинец, 
Каменчев и Поповски. Ми даде кафе и повторно ми рече да се сми-
рам. По моето исцрпно претставување, таа застана на моја страна: 
„Вакви Македонци ни требаат, кои се заинтересирани за искажу-
вање на своите и националните проблеми. Само така ќе можеме 
да си го зачуваме македонизмот и Македонија. Никако поинаку!“ 
Во доверба ми спомна дека половината од дојдените делегати, по 
добивањето на хонорарите и други привилегии, ќе се изгубат низ 
градов. Ќе нема никој на групните предавања и средби, за да ги 
следи, за да постави забелешки и барања. На разминување ми го 
рече и следново: „На третиот ден, тогаш кога ќе настапи со свој 
извештај другарот Тито, да ме побараш во салата, јас ќе седам во 
третиот ред, ќе ти чувам место до мене.“ Ех, колку мајчински ми 
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значеше оваа Мариина утеха, немам зборови за да ја опишам. От-
поздравувајќи се, со насолзени очи ја напуштив канцеларијата.

По отворањето на Конгресот, на кој зборуваше дотогаш-
ниот претседател на СМЈ Томислав Бадовинац, претставници од 
Конгресот ме повикаа поради проверка на моите документи. За-
мислете, песовите не можеле мирно да го поднесат поразот, туку 
побарале од Одборот мое отповикување и одземање на сите при-
вилегии, дури и на патните трошоци. Кога им реков дека парите ги 
потрошив за повратниот билет, тогаш не знаеја што да прават, туку 
само ми ја променија делегатската црвена со сина пропусница, на 
која наместо делегат, пишуваше гостин од Охрид. Сепак, јас при-
суствував на неколку позначајни предавања. Другото време го ис-
користив за да појдам во фабриката „Бетоњерка“ за да си ги видам 
моите стари другари. Се видов со Мујо Бечевиќ, Иван Златковиќ 
и со други колеги и колешки. По отслужувањето на воениот рок, 
Златковиќ се имаше повторно вратено во старото јато, но овој пат 
на полоша работа од поранешната. Тие беа импресионирани што 
бев делегат-гостин на Конгресот од СМЈ. Отидов кај Дана Дими-
триевиќ, со која живеевме во истата зграда на улица „Француска“ 
21 за да ѝ се јавам и за да ѝ кажам дека утредента ќе допатува од 
Македонија и супругата Нада. Другото утро појдов на автобуска 
станица за да ја пречекам сопругата. Таа дојде на време, по што 
веднаш се упативме кон австралиската амбасада. Таму љубезно 
ја примија и разговорот го завршија многу брзо. Австралиските 
власти се многу претпазливи спрема нежниот пол. По разговорот 
во амбасадата, со Нада се прошетавме низ фреквентниот центар 
на Белград, каде ѝ ги покажав некои од позначајните делови на 
градот, меѓу кои и зоолошката градина. Потоа отидовме да го по-
сетиме колегата Аќиф (Ацо) Асановиќ, кој живееше кај својата по-
ранешна девојка. Вечерта за спиење, овојпат со Нада, имав догово-
рено кај поранешната сосетка Дана Димитриевиќ. Тука се видовме 
и со нејзините синови Драган и Вито. На третиот ден и најважни-
от дел од програмата требаше да се одржи поздравниот говор на 
претседателот на Југославија, Јосип Броз Тито. На секој младинец, 
како и на секој граѓанин на Југославија една од најпосакуваните 
желби му беше одблизу да го види претседателот Тито. Желбата 
еве, на многумина од нас денес ќе ни се исполни, но за тоа најпрво 
треба да го поминеме полициско-детективскиот тест (проверка). 
Сите улици околу зградата во која се одржуваше Конгресот беа за-
творени. Не можеа ни патници да минат, ако ги немаат потребните 
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овластувања. Кордони од полиција и цивилни детективи ги имаа 
блокирано сите пристапи кон Конгресната зграда. Пред вратите по 
два пара полицајци и детективи те испрашуваат кој си ти, дај ни 
ја твојата пропусница. Кажи ни ги твоите иницијали. Дали зна-
еш дека тука ќе присуствува другарот Тито...!? Право во очи те 
гледаат и со раце по облеката те препроверуваат. Ти поставуваат 
многу брзи и вкрстени прашања, а на нив бараат брз одговор. Ако 
заташкаш со одговорот или си им сомнителен, веднаш те земаат на 
страна, на проверка. Сите се наоружани, освен со огнени оружја и 
со разгласни телефони. Ексик и Тито и Титојца! ‒ ќе си речеш. Од 
дома седење подобро нема. Но, да се види Тито е вистинска приви-
легија. Тоа се случува еднаш во животот, на некој и многупати, но 
на повеќето и никогаш.

Тој ден, кај се најде, како за баксус, ми се растече носот, ки-
вам, се лигавам до тука бидува. Зедов две шамивчиња, ја оставив 
Нада кај Дана и отидов. Иако улицата „Француска“ е само неколку 
стотини метри оддалечена од Плоштадот на Републиката, цел час 
талкав низ малите улички полни од илјадници народ и со стоти-
ци полициско-детективски редари, додека стигнав до Конгресната 
врата, пред која ме запреа за да ме проверат усно и телесно. 

Контроверзната пропусница на Иван на VIII Конгрес  
на СМЈ во Белград (8 – 10 февруари 1968 год.)
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И по успешно минатиот тест ме пуштија внатре. Но и внатре 
е полно со детективи кои будно те следат сè до местото на твоето 
седиште. Дури и меѓу наседнатите во салата е полно со детективи. 
На третиот ред во преполната сала ја најдов Марија и седнав до 
неа. Таа беше радосна кога ме виде тука. Но беше жална што сум 
преладен, а гневна за промените во пропусницата. Не знам од кои 
причини столот до Марија беше празен? При влегувањето на Мар-
шалот во салата, сите станавме простум и со силни ракоплескања 
и скандирање: „Тито, Тито!“ – го поздравивме неговото доаѓање. 
Пред нас, во средината, на првиот ред седеа Тито и неговата сопру-
га Јованка, а до нив седеа, од едната страна Крсте Црвенковски, а 
од другата Едвард Кардељ со сопругите, а и многу други личности 
од политичкиот врв на Југославија. Во вториот ред седеа видни по-
литички личности и офицери. А ние бевме веднаш зад нив. Но, по-
ради моето гласно кивање и лигавење, јас ѝ се извинив на Марија 
и си отидов на балкон, во 8-ми ред, на 31 седиште, каде ми беше 
и моето вистинско место за седење, веднаш до еден Црногорец со 
кого во исто време се пријавивме во конгресната сала.

Иван учесник на VIII  Конгрес на младина  
на Југославија во Белград (1968 год.)
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По излагањето на Тито и на некои видни личности од југофе-
дерацијата, првиот дел од програмата заврши и Тито беше оставен 
за петнаесетина минути на располагање на делегатите, за групно 
и поединечно фотографирање. Кога се сликаше Тито со македон-
ските делегати, тогаш и јас застанав за да се сликам. Сликата ја 
платив, но никогаш не ја добив. По заминувањето на Тито од Кон-
гресот, се одржа мошне важниот настан од програмата: читање на 
усвоените декларации и избирање ново раководство. Во деклара-
циите спаѓаа: детален развој на СМЈ како политичка организација, 
доследно спроведување на реформските мерки, отворање на прет-
пријатија за нови кадри, поголема активност за вработување, спро-
ведување на законот за приправници итн., итн. Во драматичната 
гласачка атмосфера, за нов претседател беше избран Словенецот 
Јанез Коцијанчич, на кого, меѓу другите, и јас се качив на бината 
за да му честитам. Вечерта требаше да се одржи другарска ноќ во 
Нов Белград, на која ќе присуствуваше Јосип Броз и многу други 
познати југодржавници. Иако Марија ми даде две влезници (една 
за мене и една за сопругата Нада), поради мојата здравствена сос-
тојба, ние ја пропуштивме најубавата прилика што ретко може чо-
век да ја има. Да се другарува со стотици делегати од целокупна 
Југославија, да се биде во присуство со Јосип Броз, да се јаде, пие 
и лумпува на сметка од нашите татковци и нивниот крвав данок, 
тоа беше навистина ретка прилика за нас, но не и за одреден број 
на аристократи кои вечно нив ги користат.

Вечерта кога се одржуваше другарската вечер на СМЈ, ние 
со Нада фативме автобус и, напуштајќи го Белград, се упативме 
за Волино преку Скопје и Охрид. Ете, вакви спомени понесов од 
единствениот конгрес на кој, повеќе од инает отколку од љубов, 
бев делумен учесник, делегат, односно гостин од Охрид.

СВРШУВАЧКАТА НА ДИМИТРИ И ГУЛАПКА

На Проштени Поклади со Тоше Иваноски и Димитри Мар-
коски појдовме во село Требеништа, за да се видиме со тамошните 
другари. По корзото, на Димитри му се допадна Гулапка Дуклеска, 
па реши веднаш да ја побара за своја сопатничка. Ме задолжи ве-
черта да појдам со него, како стројник, за да дадеме збор за свршу-
вачка, зашто таа така му рекла, инаку нема да му излегува за сами 
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да се шетаат. Сопругата Нада остана дома и немав време за да ѝ 
јавам дека со Димитри сме во Требеништа за весела намера. Пред 
да појдеме кај родителите од Гулапка, јас посакав да добиеме одо-
брение и од родителите на Димитри. Кога им ја соопштивме наме-
рата, мајка му веднаш ја стегна главата со шамија, а татко му нер-
возно ми одмавна со рака. Ги убедувавме подолго време и најпосле 
се сложија. Ајде, така весели отидовме кај фамилијата Дуклески. 
Таму печката беше разгорена, а околу неа беа наседнати родители-
те од Гулапка и брат ѝ Науме со сопругата. Другите двајца нејзини 
браќа беа отсутни, затоа пак нивните сопруги ѝ правеа друштво на 
вечерашнава славеничка. Домаќините, кога видоа дека сме несери-
озни, се смешкаме и глупираме, побараа постар човек да дојде со 
нас. Димитри одлучи да го замолиме нивниот пријател, кој важеше 
за еден од најстабилните домаќини во Требеништа, Трене Мувче-
ски. И тој како мене, најпрво побара да земе изим од родителите на 
Димитри, па после да се вратиме кај родителите од Гулапка. Ајде 
по вторпат ќе одиме во Волино, а по изимот и по третпат ќе се вра-
тиме назад во Требеништа. Домаќините, кога го видоа Трене, без 
многу убедување го дадоа зборот. По овој среќен настан, младите 
излегоа надвор за да помуабетат, а ние се напивме за нивна среќа. 
На одење во Волино, Трене со ловечката пушка испука неколку 
истрели за да ја огласи радосната вест. Кога им кажавме на роди-
телите од Димитри дека дадовме збор, иако не им беше ќејф, сепак 
ни подадоа рака и се напивме за среќен и вечен брак. Ете, така се 
сврши Димитри Маркоски со Гулапка Дуклеска. Јас со колегата 
Димитри, мерејќи го патот од Волино до Требеништа четирипати, 
не се проштавав со домашните, ниту пак со сопругата Нада, би-
дејќи се вратив дома дури во два часот по полноќ.

На 3.5.1968 година од водите на Црн Дрим (пред брана) во 
Струга, го извадив седумгодишниот Ајрудин Лена, дете од албан-
ска националност. Многу нѐ почитуваше фамилијата Лена, а и ние 
нив. На 20.6.1968 година, пак, весникот „Нова Македонија“ објави 
напис за настанот од дописникот Благоја Маркоски со фотографија 
од „Фото Жика“.
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Иван со давеникот во водите на Црн Дрим,  
Ајредин Лена во Струга (3.5.1968)

По повод узурпацијата на селските објекти и земјиште, осо-
бено за Домот, писмено се жаливме до повеќе министри и минис-
терства во Македонија. Се жалевме и до министерот Никола Мин-
чев, по кој повод бевме повикани во Собранието на општина Ох-
рид за да им објасниме во што се состои проблемот. Таму појдов со 
следниве лица: Богдан Ристески (Требеништа), Владо Велјаноски, 
Лазор Терзиоски, Устијан и Диме Николоски и Трајан Петрески. 
Тоа се случи на 20.4.1968 година.

А со Никола Војданоски, Тане Трпкоски, Трајан Петрески, 
Диме Николоски, Љубе Митрески, Владо Велјаноски, Богдан Рис-
тески, Бошко Тупанчески и Ристо Секулоски, бевме да се жалиме 
прво во Комитетот на младина во Охрид, а потоа во Општинското 
јавно обвинителство, а на крај кај потпретседателот на општи-
на Охрид. По сите овие талкања, правдата не беше наклонета на 
наша страна, па повторно ги зедовме моливите за да пишуваме 
молбени писма, овој пат до најважните министри на ФНРЈ: Ми-
лентие Поповиќ, Мика Шпиљак, Јосип Броз итн. итн.
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Мојот последен фудбалскиот натпревар за ФК „Сатеска“  
од с. Волино во Требеништа (1968 год.)

На 23.6.1968 година, помалиот син на газдата Петри Дуноски, 
Ѓоко, фаќајќи рипчиња со јадица, ненадејно се најде во пењестите 
вртежи (под брана) на реката Црн Дрим во Струга. Брат му Милчо 
со панично пискотење ме повика за да го спасам. Јас бев на педе-
сетина метри од нив, па без размислување дека ќе си го загрозам 
и својот живот, веднаш се фрлив во витлите на Дрим. Давеникот 
Ѓоко ме фати со рацете околу врат и никако не се пушташе од мене, 
ниту воздух кога требаше да вдишам. Јас, носен од брановите, на-
изменично се спуштав до дното и со сета силина се оттурнував од 
земја за да се кренам над вода, за воздух да земам. Пењесто-буча-
вата вода која со голема брзина излегуваше под отворот од брана-
та, еднакво нѐ вртеше наоколу. Водата во тој дел од Дрим е доста 
длабока. Затоа мноштво луѓе тука со јадици фаќаат риби. Така, во 
еден миг, еден од посвесните рибари ни пушти стап, за кој се фа-
тив, а тој полека нѐ завлече кон кај плиткото, таму каде победнички 
здивнавме. Давеникот Ѓоко, исплашен и во транс, и во плиткото сè 
уште ме стискаше околу вратот и стравично пискотеше. Новинарот 
Маркоски повторно сакаше да испрати напис до весникот „Нова 
Македонија“ и за овој мој подвиг, но јас во смеа го одбив: „Луѓето 
ќе помислат, овој човек нема друга работа, освен да ги турка деца-
та во Црн Дрим, па потоа да скока по нив да ги спасува и да биде 
запишан во новина!“
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За визирање на пасошот ми помогна мојот колега од бел-
градска „Бетоњерка“, Мисим Зеќировиќ, кој ми го врати пасошот 
визиран од Белград на 29.7.1968 година. 

На 20.8.1968 година дојде брат ми Трпе од Волино во Струга 
и ми донесе радосна вест дека на 26.8.1968 година ќе треба свечено 
да го напуштам Волино и преку Охрид, Битола, Белград, Љубљана, 
Сежана, Трст за на 28.8.1968 година да стигнам во Џенова, од каде 
со бродот „Ахиле Лауро“ ќе кинисам на пат за Австралија. Нада вед-
наш се расплака. Трпе ни донесе едно петле за да го заколиме за 
вечера. Така јас почнав забрзано да се готвам за на пат. Со Струга се 
збогував на 23.8., а со Волино тоа ќе го сторам на 26.8.1968 година, 
два дена пред нашата селска слава Св. Богородица. 

Иван со давеникот во водите на Црн Дрим,  
Ѓоко Дуноски во Струга (23.6.1968)

НА ПАТ ЗА АВСТРАЛИЈА

Во своите мемоари се имам запрашано: дали датумот 26.8.1968 
година е ден на среќа или е ден на несреќа? Вечерта спроти овој 
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датум, во нашиот дом во Волино се насобраа многу роднини и 
пријатели за да ми посакаат среќен пат. Тогаш дури сфатив дека 
треба физички да се одделам од моите најмили, од родителското 
родно огниште и најубавото поднебје. Роднините, пријателите и 
другарите останаа до доцна за да си поприкажеме за минатото, а и 
за идните заемни врски што ќе треба верно да ги одржуваме. 

Иван (во средина) се збогува со родната куќа, со семејството, со Во-
лино и со Македонија, на пат кон Сиднеј, Австралија  (26.8.1968 год.)

Чувствував дека тешко ќе ми биде поминот на последната 
ноќ со мојата мила сопруга, со која штотуку ја затопливме брачна-
та постела. Таа липајќи, ноќта ја мина без да мигне. Ми поставу-
ваше безброј прашања, на кои, муцајќи, јас ѝ давав одговор со: да 
или добро. Ме обврзуваше за да патувам право, да не го згрешам 
патот, да не ме одведе предалеку од неа. Мојата утроба е празна, 
не е зачната, но затоа пак срцето и душата ми се полни од твојата 
љубов. Јас нема да те изневерам, тоа можам да ти го потврдам по 
твоето враќање и пред иконата на најмилозливата светица, пред 
мајката на Исус, света Богородица. Ти со нечесните глупости ќе им 
овозможиш да ни се исмејуваат непријателите. Работи си чесно и 
врати ми се верно... Ме разбуди раздвиженоста на домашните, кои 
се готвеа за да ги дочекаат испраќачите. Мачно се истргав од топ-
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лата прегратка на сопругата, натопен во солзи. Нашите најблиски 
веќе беа тука. Ги подготвуваа запрежните коњски коли за тргну-
вање. Пред да тргнам ги проверив работите во куферот, особено 
пасошот, патната исправа и фотографиите од најмилите. Сѐ беше 
подготвено од пред два дена, но убаво е да се провери. Сите надој-
дени, некако чудно ова утро гледаа во мене, а јас нажален ги од-
бегнував нивните погледи. Пред врата, на излегување, го клоцнав 
ѓумчето полно со вода. Излевањето на водата претставуваше чист 
пат и убава печалба. Се поздравувавме со присутните кои на земја 
ми фрлаа по банкнота. Потоа настана гушење, липање, плачење... 
Срцето е кревко, но мора болките да ги поднесе. Поздравувањето 
најмногу ме трогна тогаш кога по татко ми ја немаше најмилата 
рака на светот за да ме прегрне во својата прегратка и да ми посака 
среќен пат. Да, мојата мајчица почина пред една година, на возраст 
од само 46 години. Оваа болка морав да ја примам како најтежок 
товар при моето збогување.

Колите беа подготвени, коњите впрегнати. Со болно срце 
уште еднаш погледнав кон луѓето кои ме испраќаа, кон родното 
огниште и родителскиот дом. Сетив дека и домот е ожалостен од 
моето збогување. И тој сакаше да ме запраша: зошто плачам, зарем 
нема повеќе да се вратам? На патот чекаа и многу други соселани 
кои сакаа за да се поздравиме. Некои од нив ми даваа подароци 
за нивните најмили кои се наоѓаат во Сиднеј и неговата околина. 
На волинското сретсело застанавме за да се поздравиме со луѓето 
кои случајно се најдоа тука. А тука без луѓе никогаш и не било. 
Пред црковните порти застанавме сите. Влеговме во црквата која 
го носи името на нашата селска заштитничка Св. Богородица, од 
која со запалени свеќи побаравме милост за здравје и среќен пат. А 
пред гробот на покојна ми мајка се истурија едно чудо солзи. Загле-
дан во нејзиниот нем паметник, со влажни очи и искривени усни 
ја запрашав: „Мајчице моја, зошто не те поживеа Господ уште за 
малку барем, уште за толку, колку за да можам од својата заработу-
вачка во странство, нешто повеќе да ти дадам, зашто од овде сама-
та виде дека нема од што. Вака, мајко, јас ти останав должен тебе 
и на твоето мајчинство, за: млекото, облеката, храната, а најмногу 
за љубовта што ми ја вгради во мојот дух...“ По црквата и гробот 
на мајка ми, еве уште едно застанување. Сега кај традиционалниот 
Плачи Мост. Да, тој се наоѓа на крај село. Дотука доаѓаат повеќе 
луѓе од селото. Се збогувавме и со нив. Се збогував и со реката 
Сатеска и со селските лозја и со волинскиот синор... Замаен, умот 
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ми шета наоколу. Тагувам по прекрасната глетка која ја оставам 
зад себе. А мора така да биде. Од суденото нема бегање. По патот 
од Волино до Охрид убаво поминавме. Попатно ги гледав и оста-
вав зад себе најубавите глетки, прекрасните панорами. Цвркотот 
на птиците кои нѐ надлетуваа го сфаќав како опомена при одлуката 
на моето тврдоглаво решение за разделба со најубавото, со најми-
лото, со најсветото... Во Охрид надојдоа пријатели од градот, од 
Струга и од околните села. Фотографиите ќе го потврдат нивното 
присуство. Од Волино во Охрид допатуваа и сопругата на Крсте 
Стоески, Цвета, со децата Ристе, Благоја и Миле. Нив до Сежана 
ќе ги испраќа нивниот свекор и дедо Сарафко. И тие патуваат кај 
својот сопруг и татко Крсте Стоески во Сиднеј. Тука се запознав 
и со Спиро Рајчиноски од Мислешево, кој ќе ми другарува сѐ до 
Мелбурн, Австралија. Автобусот беше поставен на соодветниот 
перон, а пред него, еве, таговно се поздравуваме со најмилите. 
Токму така, еве ги уште еднаш испружените раце и насолзените 
очи на најблиските. Секој испраќа по некоја порака, а пораки има 
многу. Срцето тупоти, умот се вртоглави, а очите солзат. Не знам 
во кого најмногу да го задржам својот изнемоштен поглед. Сите ми 
се мили. Но најмили меѓу најмилите ми се татко ми, браќа ми Ан-
геле и Трпе, сестра ми Ристана и сопругата Нада. Овој пат плачот е 
најгласен. Автобусот тргнува. Пред нас е патот до Битола, а зад нас 
се подигнатите раце кои мавтајќи нѐ отпоздравуваат. Еве, во една 
вртоглава атмосфера го напуштаме Климентовиот град Охрид со 
прекрасното езеро, со Самуиловите тврдини и со безбројните спо-
мени во него. Моторното возило со целата своја силина вјаса кон 
следната попатна станица ‒ Битола. 

Во Битола глетката пред поставената возна композиција е 
мошне трогателна. Стотици граѓани од Бабам Битола дошле да ис-
пратат десетици свои граѓани и граѓани од битолските села. Тапа-
ните и зурлите трештат на станичното двориште. Идните печалба-
ри, во солзи, го одигруваат своето последно оро. Мајките, крстејќи 
се, им го благословуваат поаѓањето на нивните синови. Невестите 
со солзливи очи и со свиени раце околу вратовите, зграпчени ги 
држат нивните момчиња. Во еден таков разделбен метеж, некои 
од печалбарите им приредуваат несекојдневен џагор на децата со 
фрлање пари и карамели на земја. Јас и Спиро се сместивме во 
едно купе од вагоните. Пред вагонот, гледаме, млад човек држи во 
нарачје две ситни девојчиња и во плач се отпоздравува со сопру-
гата. Плачат сите во тој семеен разделбен букет. По тргнувањето 
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на возот, човекот кој се раздели со сопругата и ќерките влезе во 
нашето купе. Тој се викаше Борис Печипајкоски, родум од село 
Смилево, а патуваше во гратчето Грингила, кое е оддалечено осум-
десетина километри на југ од Сиднеј. Во купето имаше три девојки 
кои ни правеа друштво до Белград. Во Сежана се отпоздравив со 
мојот соселанец Сарафко Стоески, на кого му ги дадов преостана-
тите југословенски динари за да му ги даде на татко ми. Сарафко 
плачеше како дете по внучињата кои се разделуваа од него за век 
и веков. Патот од Сежана преку Трст до Џенова беше мошне напо-
рен. Возот застануваше на многу станици, во брдско-планинските 
италијански предели. Овојпат во возот комуникацијата се промени 
од српскохрватски на италијански јазик. Во Трст останавме само 
половина час. Да, ми навреа ракатка спомени и за оваа италијан-
ска пристанишна метропола. Како деца, со конзерви полни со пе-
пел и газијан, зачукани на стап и пламнати, високо над нас наред-
нички ги носевме. Така во група учителите нѐ шетаа низ село со 
ѕвонци да тропаме и нѐ тераа да ги извикуваме следниве пароли: 
„Животот го даваме ‒ Трст не го даваме! Да живее КП, Да жи-
вее другарот Тито, Лазо...“ Каква словенечко-титова доктрина? За 
овој италијански град ги заболе сите граѓани во Југославија, па со 
закана на војна, побараа од европската заедница и светот, градот 
Трст да остане во југословенските граници. А за Солун и делови 
од Македонија кои насилно соседите си ги присвоија ‒ никого во 
Југославија глава не го заболе! Трст најпрво беше прогласен за не-
утрална зона, но подоцна Италијаните паметно си го заседнаа и 
присвоија. Сега, тој важи за огромна поморска метропола, која на 
Италија ѝ носи огромно богатство, било од трговија или туризам. 
Од Трст и Јадранско Море, возот ја пресече северна Италија и нѐ 
довози во градот Џенова. Џенова е град полн со фанфари, светилки 
и сонце. Градот е мошне голем. Тој е распослан по брегот на Ли-
гуриското Море. Поради доцнење на бродот Ахиле Лауро, ние два 
дена останавме во Џенова. Дводневното сместување во хотелот 
„Виена“ беше на сметка на бродската компанија „Лауро“. Тука ги 
добивме и патните бродски билети. Така, сега имавме повеќе вре-
ме за запознавање на градот. Свежината на морското водно солило 
напросто нѐ опи. Веднаш мислите ме вратија да си спомнам дека 
некогаш и ние Македонците сме имале море, а тоа е Егејското, над 
кое денес насилно командуваат јужните соседи! Низ метежот на 
оваа грандиозна метропола веднаш се почувствува силна човечка 
и автомобилска раздвиженост. Градот е убав, со убаво подредени 
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продавници, во кои се нуди квалитетен мебел, прехранбени про-
изводи, бела техника и секакви потребни намирници. Интересно 
за нас ќе биде тоа што за првпат видовме јавни куќи. Да, за пр-
впат имавме можност да си одбереме девојка по вкус и да ја до-
говориме цената на нејзината услуга. На девојките кога ќе им ги 
покажевме југодинарите, подбивно ни се исмејуваа. Чудно, тие не 
ни ги сакаа ни австралиските долари. Нивната услуга ја нудеа за 
два американски долари или соодветна на таа цена во италијански 
лири. А австралиските долари беа поскапи од американските за 25 
центи. Двата американски долари што ги разменувавме во бродот 
„Ахиле Лауро“ ни носеа ќар од 50 центи или две големи (750 мл) 
шишиња со пиво. Во хотелските соби имавме ТВ приемници со по 
неколку канали. Двете хотелски ноќи ги минавме како вистински 
шеици. Но насетувавме што нѐ чека во Австралија. Од овој град 
купив транзистор и по едно момче од село Лескоец, Охридско, ѝ го 
пратив на сопругата Нада во Струга. Од овде испратив и неколку 
разгледници до сопругата Нада, татко ми, Блаже Наумоски, Жика 
Рафтоски, Димитри Маркоски, Јордан Ристески, Боро Јанкоски и 
Петри Дуноски.

ПО МОРСКИ ПАТ ДО СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈА

Вечерта на 29.8.1968 година, бродот се наполни со патници. 
Некои патуваа за далечна Австралија, а некои до идните бродски 
станици. Бродот беше голем, но не колку „Маркони“, „Галилео“ 
или „Австралијан“. За компанијата „Лауро“ работеа два брода, со 
имиња на брат и сестра: „Ахиле“ и „Ангелина“. Ние патуваме со 
бродот „Ахиле“. Беше со неколкукатна височина и со неколкукатна 
длабочина. Нашите кабини се наоѓаа токму на водната терезија, од 
чии прозори понекогаш се гледаа помали бранови, а понекогаш се 
гледаше само вода. Патниот билет, кој важеше за едно лице на ре-
лација Џенова ‒ Сиднеј, со регистарски број: ПП. 28277, со кабина 
број: Ц 5/Ди цена од 473 (долари), службениците ми го потврдија 
при влезот. Првата ноќ се запознавме со цимерите од својата, а и 
од соседските кабини. Во нашата кабината бев со Видан Спасески 
од Секирци, прилепско, Видан Стојановски од Могила, битолско и 
Хрватот Иво Штокиќ од Сукошан, Задарска општина. Поради мно-
зинство на патници, моравме да спиеме на двокатни кревети. По 
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сместувањето, најпрво се прошетавме по палубата, потоа појдовме 
на вечера, каде на тркалезните маси беа поставени по десет столо-
ви и по исто толку сервиси за јадење. Вечерата беше убава, свинско 
печено месо со шпагети, а имаше мешана салата и две од по два ли-
тра шишиња со црвено вино. По убавата храна, следеа коментари: 
„Вака се живее сто и една година!?“ Но секогаш со потпрашање: 
„А што нѐ чека во Австралија? По вечера влеговме во кино-сала за 
да гледаме филм (филмовите, обично се прикажуваа на англиски 
и на италијански јазик без титлувања), а потоа појдовме во најго-
лемата просторија каде свиреше оркестар и се играше валцер. Ве-
селите Англосаксонки, кои сами патуваа околу светов, нѐ поканија 
и нас Македонците за танц. Ние се срамевме, не од незнаењето на 
валцерот, туку од непознавањето на англискиот јазик и од смрде-
ните алишта на нас. Во еден миг, убава, тенка, русокоса дама ме 
понуди и мене за да играме на музичкиот подиум. Јас не можев да 
ја одбијам нејзината понуда. Дамата, со превиени раце околу мојот 
врат, прилепена до моето тело, милно гледајќи ме в очи, под тактот 
на оркестарот, почна да ме лулее. При бавното играње, дамата ме 
прашуваше нешто на англиски, на кое јас само засрамено ѝ одго-
варав: „Извинете, јас не разбирам англиски!“ Мене повеќе срам ми 
причинуваше гласното исмејување на колегите кои играа на по-
диумот и на оние кои седеа наоколу, па ми праќаа потценувачки 
комплименти. По завршениот пресек на оркестарот, дамата, усра-
мена, си се врати кај другарките, од каде започна да си бира друг 
партнер. По ваквиот танчерски кикс, не заиграв со друга девојка.

По едноноќно патување, стигнавме во второто италијанско 
пристаниште – Неапол. Овој поморски град е многу поголем од 
Џенова. Тој се наоѓа на средишниот италијански брег од Тирен-
ското Море. Со некои од колегите ги прошетавме блиските про-
давници до пристаништето. Веднаш е забележливо дека ваквите 
градови се многу важни трговски артерии за секоја поморска земја. 
Трговијата е на прво место, а потоа следат туризмот, риболовот и 
другите стопански гранки. Од овде им испратив разгледници на 
сопругата Нада, татко ми Науме, зет ми Борис и на брат ми Спаско 
во Сиднеј.

По Неапол следуваше и третото италијанско пристаниште 
Месина. 

Град на граница меѓу островот Сицилија и полуостровот Ита-
лија. Интересно, колку се слегува надолу кон Средоземното Море, 
толку е повидлива сиромаштијата и темниот тен на луѓето. Овде из-
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легов за да прошетам низ градот со неколку бродски службеници и 
со Хрватките Марија и Рајна, мајка и ќерка кои патуваа за Мелбурн. 
Стоките се продаваа многу поевтино од минатите пристанишни гра-
дови. Од овој град разгледница испратив само за сопругата Нада.

Патниот билет на Иван за бродот Ахиле Лауро  
(29.8 – 30.9.1968 год.)

По напуштањето на пристаништето Месина, бродот тргна 
кон главниот град на Малта, Ла Валета. Ние Македонците поба-
равме од овластените офицери во бродот, поради многубројноста, 
информациите да се кажуваат и на македонски јазик. Побаравме и 
секојдневно едночасовен курс за изучување на англискиот јазик. 
Бараното ни беше одобрено. Секој ден од 10.30 до 11.30 часот, на-
шиот сонародник Илија Велјаноски од Велушина, битолско, кој 
ги знаеше и англискиот и италијанскиот јазик, ни беше нашиот 
предавач по англиски јазик. Англискиот го научил во Австралија, 
каде престојувал десетина години, а италијанскиот го научил за 
време на Втората светска војна, кога бил интерниран од италијан-
ските фашисти во Италија, каде издржал четиригодишна затвор-
ска казна. За полесно изучување на јазикот офицерите ни дадоа 
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сликовници, букварчиња, тетратки и моливи. Ние бевме најбројни 
по Италијанците, па така организиравме и фолклорна група, која 
почесто настапуваше пред присутните. Во бродот имаше време и 
места за искажување и натпревар во многу активности, како фолк-
лор, песни, хумор, избор на најдобри танчери, најдобри танчери во 
пижами, убавици во капечки костуми, машки нозе итн. итн. Ние, 
Македонците, на бродот достојно ја презентиравме нашата тради-
ција и култура пред присутните патници, кои ги имаше околу илја-
да луѓе. Тоа го потврдува фактот што офицерите, победниците ги 
наградуваа со трофеи, чоколадо и шампањско. По сите вакви кул-
турни настани, неколкумина Македонци беа укорени од офицерите 
на бродот за физички пресметки со други патници, а еден дури 
заврши зад решетки откако му ја искинал униформата на некој вра-
ботен во компанијата „Лауро“. Такви непослушни Македонци беа 
Љупчо Лазаревски од Скопје, Сандре Стојаноски од Косел, Живко 
и Борис од Битола и Спиро Рајчиноски од Мислешево. Чудно, како 
може да мирува Македончето кога е гладно, а уште повеќе кога 
ќе се прејаде? Офицерот на тепачите им рекол: „Вие не знаете со 
вакви намери каде ќе завршите? Запаметете добро, Австралија е 
остров од кој нема бегање!“ 

Еве, бродот застана и во пристаништето на главниот град 
на Малта, Ла Валета. Овде престојувавме неколку часови. За тоа 
време излеговме од бродот за да стапнеме и на оваа црвенкаста 
планинска земја. Градот е чист и со тврдини обграден. Тој е под 
контрола на Англија. Тука се сместени и нивните воени бази. Ла 
Валета е познат по малтешките витези. Оттука им испратив раз-
гледници на сопругата Нада и на татко ми Науме. Во бродот, до 
нашата маса, наседнаа неколкумина патници од Малта. Меѓу нив 
беше и едно добро средновечно човече Мајкол. Мајкол ни помог-
на многу во побарувачката за подобар оброк, кој до сега почесто 
беше шпагети и макарони. Тој ни го даваше и виното од нивната 
маса за да го пиеме ние. Не разбрав дали ги плаќаа нивните пија-
лаци или не, бидејќи со секој оброк им го сервираа со пиво или со 
шампањско. Еднаш се изнасмеа до плачење кутриот Мајкол. За да 
побарам свинско месо ми рече како да му речам на дечкото што нѐ 
послужуваше. Јас така и му реков. Но тој ме препраша уште нешто 
на англиски, за кое јас не знаев да му дадам одговор, по што следу-
ваше од дечкото онаа прекрасна поучна анегдота: „Но парларе ‒ но 
манџаре!“ и ми донесе повторно макарони. Смеа од сите соседи 
‒ до шинување.
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Бродот Ахиле Лауро со кој патував од Џенова до Сиднеј (1968 год.)

При напуштањето на Малта и на патот низ Средоземното 
Море кон Гибралтарскиот Теснец, од каде што треба да влеземе 
во Атлантскиот Океан, се јавија поголеми бранови, кои не можеше 
секој од патниците да ги поднесе. Многу постари луѓе, особено 
жените ги фати морска болест и често почнаа да повраќаат. Не-
кои бранови беа толку силни што ги испревртија масите сосе па-
ници, од кои многу се испокршија. Најмногу од сите Македонки 
се заболе Цвета Тутуреска од Мешеишта, која со своите три деца 
Најде, Стојан и Пере патуваше за Сиднеј. Таа кутра преку целиот 
пат низ морињата не излезе надвор од кабина. И сè што ќе касне-
ше, го повраќаше. Исто така, и волинката Цвета Стоеска храната ја 
повраќаше. Таа ме замоли да најдам некој кој знае италијански, за 
да им рече на келнерите да ѝ носат за јадење само лути пиперчиња 
и маслинки. Таа бараше и да ја преселат од кабината во која беше 
сместена. Нејзината кабина се наоѓаше веднаш над бродските ма-
шини, кои им правеа бука од која не можеа комотно да спијат. Таа 
се жалеше и на Хрватките (мајка и ќерка) Марија и Рајна, кои низ 
Цветината кабина влегувале за во својата. Тие почесто со себе но-
селе дечковци и со нивните љубовни јачкања ја вознемирувале неа 
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и нејзините деца. На добар начин, со преведувач и со офицер од 
бродот, ги завршивме позитивно двете жалби на Цвета. 

По малтешкото пристаниште Ла Валета и преминот низ Ги-
бралтар влеговме во Атлантскиот Океан. По кратко патување стиг-
навме на Канарските Острови каде останавме за кратко. И тука се 
продаваше секаква стока. Продавачите беа мошне агресивни, прос-
то на сила сакаа да ја продадат стоката. Овие острови се под доми-
нација на Шпанија. Се гледаше од облеката (мажите носеа плетени 
самбрера, а жените широки фустани) и, секако, јазикот на кој збо-
руваа. И оттука со разгледници ги потсетив сопругата и татко ми. 

Од Канарските Острови, по неколкудневна борба со морски-
те бранови бродот нѐ довози до пристаништето Кејп Таун, кое се 
наоѓа во Јужна Африка. Тој град е последен, односно е сместен 
најдолу на Континентот. Престој од неколку часови и доволно вре-
ме за да излеземе и да го разгледаме овој единствен попатен афри-
кански град. Градот, како и државата Јужна Африка се под домина-
ција на англиската кралица Елизабета Втора. Црнците агресивно 
си ги бараат своите човекови права. Најстрастен во барањето на 
црнечките права е осуденикот Нелсон Мендела. Овој човек ќе ста-
не симбол на патриотизмот. По издржаниот затворски мандат од 27 
години на островот Робен Ајланд, ќе ја фрли англиската монархија 
и ќе стане прв црнечки претседател на Република Јужна Африка. 
А во 1994 година и во Стокхолм, ќе ја добие Нобеловата награда 
за мир. Строгата чистота ја грдеа превозните такси-колички во кои 
беа впрегнати црни луѓе. За мали пари со трчаница ги превезуваа 
белите луѓе од едно место на друго. За додатни пари можеше да 
го земеш камшикот и да го удираш впрегнатиот црнец. Овие из-
живувања на белците над црнците ме погодија мошне непријатно. 
Некои Македонци ги користеа овие дискриминаторски сцени за 
сликање. На некои од овие македонски аристократи им спомнав 
дека и нас во Австралија нѐ чека истата сцена!

Од Кејптаун до првото австралиско пристаниште Фриман-
тел, недалеку од градот Перт, на бродот „Ахиле“ му требаа пол-
ни дванаесет дена за да го премине Индискиот Океан. Овој долг 
пат без никаков одмор, без никакви земјини и птичји нишани, туку 
само синила небесни и морски, ни се виде како попот – магаре! До-
садата ја убивавме во играње карти, кажување настани и приказни 
и задевање со девојките кои им патуваа на идните свои сопрузи, 
бендисани преку слика или со посредство на некој роднина. Еден 
таков случај во бродот доживеа разврска. Момче од преспанските 
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села, по име Петре, ја убеди девојката, која патуваше за Сиднеј, да 
слезе во Мелбурн, со ветување дека ќе се ожени за неа. Кутриот 
нејзин сопруг, кој ја чека идната своја домаќинка во Сиднеј за да 
се венча со неа – кога ќе дознае за настанот ќе доживее слом. Но 
сигурно не ќе биде прв, а нема да биде ниту последен. На толку 
долг пат, секојдневната блискост си го прави своето. Патувањето 
со брод за љубов е вистинска романтика. На палуба, седнат на клу-
па, со нова партнерка, опкружен со ветер со мирис на соленило, 
покриен со безброј ѕвезди над себе, имагинациите од соништата 
веднаш се претвораат во вистина. Тука се кршат многу верности, 
многу венчални прстења се фрлаат в море, тука се губи свеста во 
новите прегратки, проткаени со цврсти бакнежи и силни оргазми. 
Поради вакви случаи многу жени и мажи од Англосаксонците од-
морите ги користат сами. Тие влегуваат во туѓи срца за да можат 
да ја осознаат љубовта и на друга личност. Но нашиот менталитет 
не е како нивниот. Ако се прашаме дали Македонецот сака, кога ќе 
се врати доцна жена му, да ја праша: Драга, дали имаше добар по-
мин вечерва? Сигурно ќе одговориме со ‒ не! Но, затоа пак нашите 
жени си го прават тоа скришно. Како што велат луѓето за мусли-
манките, дека тие ги покриваат лицата, а ги соголуваат задници-
те. Меѓу повеќето наши девојки кои се дружеа со сите нас беше 
и битолчанката Нада Спасовска. Патуваше во Сиднеј, кај својот 
брат. Беше мошне зборлеста, а знаеше многу еротски приказни и 
вистински настани од секојдневниот живот.

ПРИСТИГНУВАЊЕ ВО АВСТРАЛИЈА

По долгото и здодевно патување, најпосле, еве сме и на ав-
стралискиот континент, во гратчето Фримантел. Да, дефинитивно 
стапнавме и на абориџинскиот континент, Австралија. Тука бро-
дот застана за десетина часа, па имавме можност да излеземе и 
да се прошетаме низ градот. Каква случајност? Меѓу луѓето кои 
си ги пречекуваа своите патници се видов со мојот соселанец, со 
волинецот Сандре Тупанчески. Тој работеше неколку години во 
планините на Западна Австралија, а сега беше тука. Се подготвува 
за да си оди во Македонија. Со нас дојде и мојот сопатник косел-
чанецот, Сандре Стојаноски ‒ Прпач. Заедно ќе го видиме сосед-
ниот град на Фримантел, престолнината на Западна Австралија, 
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градот Перт. Во Фримантел слегоа и моите сопатници Спиро Рај-
чиноски од Мислешево и Климе Чакар од Струга. Тие ќе заминат 
да бараат работа во планините на Западна Австралија. Сандре ми 
ги спомна волинците со коишто работел: Науме Николоски (Не-
лоски), Војсе Тупанчески, Љубе Јакимоски и други. Недалеку од 
нив биле и баџанак ми Ѓорше Лошкоски, шура ми Јонче Иваноски 
и Спаско Митрески. Тој ми кажа дека земале добри пари, но рабо-
тата била мачна. Работеле на многу голема температура, во рудни-
ци, патишта, железници... Сандре нè прошета до градот Перт кој 
е оддалечен само 20 километри од пристаништето Фримантел. Со 
разгледница ѝ се јавив на сопругата Нада и ѝ кажав за средбата со 
Сандре. Австралиските градови ми се видоа многу убави и чисти. 
Ме зачуди сообраќајот, движењето е во спротивна насока од онаа 
во Европа. Англиски систем на возење и нема тука противење. 
Така сака кралицата, сите да возат од десно, а таа да вози од лево?! 

Фримантел го оставивме во петок сабајле во 8.30 часот и 
по неколкудневно пловење бродот „Ахиле“ стигна во Мелбурн 
на 27.9.1968 година. Во овој втор по големина град во Австра-
лија престојувавме осум часа. Овде се истоварија Малтежанецот 
Мајкл, преспанецот Петре со неговата заљубеница, битолчанецот 
Живко, далматинецот Иво и други наши сопатници. Низ Мелбурн 
шетавме со Љупчо Лазаревски, Сандре Стојаноски, Живко и Борис 
Печипајковски, Орде, Нада Спасевска, Ѓоко и Круме од Битола и 
други. Запознавме еден тукашен Далматинец, кој нѐ прошета низ 
центарот на Мелбурн. Ја видовме реката Јара и Трговскиот цен-
тар. Убав и голем град ни се виде Мелбурн, кој во тоа време бро-
еше околу два и пол милиони жители. Далматинецот ни купи и 
неколку југословенски весници кои се печатеа тука. Ни велеше да 
се вардиме со кого ќе зборуваме. Тука има и усташи и четници и 
југошпиони! Е, со ова сега овој нѐ дозапусти. Ако мораа нашите 
родители да страдаат таму од ваквите пакосници, зошто треба сега 
и ние во Австралија да патиме од нив и од нивните потомци? Тој 
ни купи и билети за воз со кој нѐ испрати до пристаништето каде 
беше закотвен бродот „Ахиле“. Учтиво му се заблагодаривме и си 
се вративме на бродот. И од Мелбурн им испратив разгледници на 
сопругата и на татко ми. 
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НА ПАТ ЗА СИДНЕЈ

Утрото на 28.9.1968 година во 1.00 часот го оставивме Мел-
бурн и тргнавме за Сиднеј. По тргнувањето за Сиднеј во кабина 
Ц-6 се направи гозба. Се собраа повеќемина Македонци. Сите 
донесоа по некаков пијалак за да наздравиме за нашата разделба. 
Ги распославме ќебињата на под и седнавме крснозе. Грамофонот 
беше пуштен да пее, а по него запеавме и сите ние. И оваа раздел-
ба, иако нѐ зближи за кратко, беше мошне трогателна. Почнавме да 
си разменуваме адреси, да си ветуваме дека ќе се бараме, дека ќе 
се допишуваме... По веселбата некои си легнаа, да мигнат час-два, 
а некои поитаа во барот за да ги потрошат преостанатите италијан-
ски лири.

И еве го најпосле и последното наше патувачко утринско 
видело. Да, тоа нè осамна тогаш кога бродот полека талкаше низ 
сиднејските заливи. Пред нас се распосла фантастична панорама. 
Од една страна прекрасно зеленило, од друга страна Луна Парк. 
Пред нас најатрактивната австралискотуристичка мека ‒ Мостот 
Хаба. Боже ‒ какво железно створение? Надвиснат над морскиот 
залив, а на него бучава од автомобили, автобуси, возови... Сите 
патници се надвор од своите кабини. За првпат во нашиот живот, 
еве, во живо го гледаме Сиднеј. Да, Сиднеј е пред нас, околу нас, 
под нас... Бродот, испотен од предолгиот пат, здивна на сиднејско-
то пристаниште Пирмонд. Пристаништето е полно со луѓе. Сите 
љубопитно ѕиркаме низ толпата за да си ги препознаеме луѓето 
кои треба да нѐ пречекаат. Истото го прават и тие со оџагорени 
очи кон нас. Најпосле, еве, карши нас го препознавам свирежот 
на колегата Андон Стоески. Да, веднаш до него е брат ми Спаско, 
па братучедите од Андон, Спаса, Менка, Доља, Наумка и Пере 
Стоески. Но и братучедот Крсте Трајкоски од Драслајца, па Војсе 
Иваноски, Коста и Тане Скепароски и, секако, Крсте Стоески кој 
си ја пречекува сопругата Цвета со децата Ристе, Благојче и Миле. 
По царинските проверки, ние сме на сиднејското тло. Да, еве на 
1.10.1968 година јас газам на земјата од градот Сиднеј, на земјата 
од Абориџините, која од 1788 година, по доаѓањето на капетан 
Кук во заливот во Когра (Сиднеј), оваа земја остана под домина-
ција на англиското кралство. На пристаништето вистински хаос. 
Едни се гушкаат, други се смеат, трети плачат... Во тој метеж го 
видов и стружанецот Тоди, на кого му го пренесов поздравот од 
неговата сопруга Милица, која бара што побрзо да ѝ се врати на-
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зад. Пригушени од сите присутни, групно патуваме кон автомо-
билите за да се одвозиме до нашите идни живеалишта. Брат ми 
Спаско ме запозна со идниот газда Трајче Спироски, другар на 
нашиот зет Борис и со брат му на Трајче, Благоја Марически. Тие 
имаат уште еден брат по име Крсте Ѓорѓиески, кој не е присутен 
меѓу нас. Тие се родум од охридското село Завој, а преселени во 
битолското село Лажец. Попатно гледав валкани улици, постари 
монтажни куќи, а тулените се прилепувани на еден долг темел. 
Андон и Спаско им свиркаа и дофрлуваа, на англиски, на Ав-
стралијанките, за кои велеа дека се Кенгурки, а тие беа русокоси, 
барџести, високи и витки. Куќата во која ќе живеам е сопственост 
на Трајче и Трајанка Спироски. Монтажна, штичена, покриена 
со ламарина. Имаа девојче и дете, Ленка и Љупчо. Подоцна им 
се роди и синот Гордан. Куќата се наоѓа на адреса 36 Гров Стрит 
во населбата Мериквил. Тука живееја десетина станари. Сопру-
гата на Трајче, Трајанка, имаше приредено пригоден ручек, од кој 
се насладија и повеќемина од нивните станари. Храната немаше 
причина да се игнорира. Беше вкусна, а пивото прекрасно. Вед-
наш се запознав и со станарите кои живееја во тој дом. Повеќе-
то беа од охридскиот регион, а работеа на смени и во различни 
компании и фабрики. Јас и брат ми Спаско спиевме во една мала 
соба. Во другите соби спиеја по тројца луѓе. Куќата имаше четири 
спални соби. Газдите со децата спиеја на верандата, која ја обгра-
дија и си направија соба. Мораше да се има што повеќе станари, 
за да влегуваат во семејната каса што повеќе пари. Во почетокот 
плаќавме по три долари, а после по четири долари неделно. Сами 
си готвевме, перевме, пеглавме... Двата дена од викендот ги поми-
навме со Спаско и Андон во разгледување на центарот на Сиднеј. 
Вечерта посетивме и едно кафеанче каде се збираа мотористи. Ги 
нарекуваа Бајки или Боџи. Тие беа безработници, зборуваа само 
за женски и за тепање. За ништо друго. Мене ми беа антипатични 
овие луѓе и не посакав никогаш да другарувам со нив.

Сиднеј е просторно многу широк град. За да го поминеш 
просторот со автомобил од едниот крај до другиот ти требаат пол-
ни два часа. Интересно за овој град е и тоа што западните и јуж-
ните предградија му се мошне сиромашни и валкани, а источните 
и северните му се богати и чисти. Централниот дел на градот го 
красат неколку повеќекатници, меѓу кои Градската зграда и Згра-
дата на кралицата Викторија. Исто така е голем и убав сиднејскиот 
мост кој ги поврзува југ со север. Подоцна, во непосредна близина 



Иван Трпоски

170

на Мостот, се изгради и прочуената Оперска куќа. Поради убавата 
глетка, луѓето од предградијата доаѓаа тука за да се сликаат и сли-
ките да им ги испратат на своите роднини и пријатели. Така можат 
да им се пофалат за убавините на градот.

 

Станарите на Трајче Спироски: прв ред од лево Кире Пановски од 
Новаци, до него е Перо Сидороски од Опеница, до него е Иван Трпо-
ски од Волино (со децата на газдата Горан и Љупчо) до мене е Никола 
Трајчески од Косел, до него е Ристо Каранфиловски од Долно Дупени, 
а во вториот ред се Ѓорѓи Ростанковски од Цапари и Трајче Шапкар од 

Велгошти (1969 год.).

ПРВО ВРАБОТУВАЊЕ 

Брат ми Спаско и другар ми Андон Стоески работеа во стаклар-
ница, која се викаше „Аустралиан глас мануфактури“ или скратено 
Ај-џи-ем. Во понеделник на 3.10.1968 година, појдовме да побараме 
работа за мене. Ми дадоа формулари, ги исполнавме, поминивме и 
на лекарски преглед, а најпосле појдовме да ги видиме верижните 
машински строеви по кои наизменично течеа разни шишиња. Не-
колку работници ги збираа шишињата, ги проверуваа да не имаат 
некаков недостаток, а потоа ги пакуваа во картонски кутии. На една 
од тие машини утредента ќе треба и јас да си ја пробам мојата гас-
тарбајтерска среќа. Значи, од тој датум, 3.10.1868 година, јас веќе ѝ 
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припаѓав на оваа стакларска компанија. Бев примен во смената на 
другар ми Андон, а брат ми Спаско беше во друга смена.

Вечерта дојде од Грингила, населба во близина на градот Во-
лонгонг, оддалечен околу 80 километри на југ од Сиднеј, за да се 
видиме волинецот Ванчо Лошкоски. Во својот автомобил нѐ зеде 
мене, Андон, Спаско, брат му на газдата Трајче, Благоја и Томе 
Милески ‒ Чкаља од Свињишта, Охридско, за да нѐ прошета низ 
Сиднеј. Од Сиднеј им испратив разгледници на сопругата Нада, на 
татко ми, на зет ми Борис и на братучедот Кристафил. Вечерни-
те прошетки низ градот се идеални. Бујна раздвиженост на многу 
народ, кафеани, пабови, продавници за брза храна, билдборди со 
стриптизети и други ноќни забави кои го принудуваат дојденецот 
да ѝ се препушти на волшебноста од ноќниот живот. Ванчо остана 
вечерта за да спие кај нас, па се изнаприкажавме за животот тука-
шен, за работите, платите и плановите за иднина.

Утредента почнав на работа точно во 7.00 часот. Мојот шеф 
беше од руско потекло. Се викаше Бил Кучероф. Тој ме даде да рабо-
там кај еден југословенски екстремист, кај Хрватот Марко Пленца. 
Марко, како предработник, најпрво ми покажа како се сортираат ши-
шињата, за време на паузата ми кажа дека бил поранешен официр во 
ЈНА, но поради националистички побуди, побегнал преку Австрија 
и Германија во Австралија. Ми рече да се кажувам само како Маке-
донец, ако се кажувам како Југословен, Хрватите ќе ме истепаат. Ме 
запозна со неколку негови сонародници, кои ми се претставуваа како 
хрватски усташи. Во историите ни ги претставуваа како грозни луѓе 
усташите, а овие што ги видов беа фини и елегантни луѓе. Брзо го 
изучуваа англискиот јазик и уште побрзо напредуваа во работните 
функции. Дојде Андон и му кажав дека работата не е многу тешка, 
но ме загрижува што се сретнав со голем број усташи. Тој се насмеа 
и ми рече: „Во оваа фабрика се насобрани сите бегалци од европски-
те земји и овде секој на секого му се истопорува со својата најсилна 
националност. Покрај хрватски усташи, има и српски четници. За да 
го респектираат нивниот водач Дража Михајловиќ, тие носат бради. 
Немој да се плашиш, ако некој ти се заканува, побарај ме. Јас ќе им 
ја очитам молитвата. Сите ме знаат за дрзок и тепач, па не мислам 
дека некој ќе се осуди да те чепка“. На машината работевме тројца 
сортери на шишиња, јас и двајца Руси. Тие беа поборници на царот 
Петар и премногу го мразеа комунизмот. Понекогаш, кога ќе дуваше 
ветар од кај машините, тогаш доаѓаше чад и шишињата беа многу 
жешки. Затоа, пак, Синдикатот веднаш бараше од работодавците да 
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ни дадат ракавици за да не ни жежат шишињата, да донесат големи 
вентилатори со кои чадот ќе го враќаат назад и буриња со мраз за 
да ја намалат топлината. Синдикатот ги заштитуваше работниците, 
во што јас се сомневав дека ќе биде тоа така. Зашто капитализмот е 
направен за богаташите да ги притискаат работниците и да живеат 
боговски од нивната пот. Но се излагав во таквиот став со кој нѐ уче-
ше комунизмот. Првиот ден помина со неколку опомени дека фрлам 
здрави шишиња, а пакувам фалшливи. Додека се навикнав, Марко 
и Андон ми помагаа во работата. Со Андон патуваваме заедно. Ко-
ристевме воз од населбата во којашто живеевме Мериквил до насел-
бата Ерскинвил, а оттука, пак, патувавме со автобус до фабриката во 
којашто работевме. Таа се наоѓаше во населбата Рендвик. Значи, фа-
бриката ни беше оддалечена од нашата населба околу дванаесетина 
километри, што не е ништо ако се земе предвид широчината на Сид-
неј, поголема од целокупната територија на Република Македонија. 
Во фабриката се работеше на три смени: 3 дена прва смена од седум 
часот сабајле до три попладне, еден ден слободен, па 3 дена втора 
смена од три часот попладне до единаесет пред полноќ, еден ден 
слободен, па 3 дена трета смена од единаесет часот пред полноќ до 
седум часот наутро, еден ден слободен и повторно така натаму – до 
вечност. Поради работата во смени, бројот на Австралијанци беше 
најнизок. Повеќето беа Грци, па Југословени (мислам дојдени од 
нејзините тогашни граници), Италијанци, Унгарци, Руси, а подоцна 
надојдоа Либанци, Јужноамериканци и Азијати. Австрстралијците 
не ја сакаа работата на смени.

Мојата прва неделна заработувачка изнесуваше 58 долари и 
69 центи или тогашни 75.000 динари. Убави пари, но ако се земе 
предвид дека се работи на смени и за викенд, тогаш не е многу. 
Чесноста на благајниците е на високо ниво. До последен цент ти го 
ставаат во пликче со неделната писмена пресметка. Овде не е како 
кај нас, благајниците да ти се извинуваат дека немаат ситни пари за 
да ти ја дотокмат и онака слабата заработувачка. Некои работници, 
пак, му ги враќаа ситните пари на благајникот за да се напие едно 
пиво од него, демек како привилегија за да ги опули очите за дру-
гата плата да му биде покоректна... 

Меѓувреме појдовме да ги гледаме борачите. Оваа борба 
иако гледа дека е наместена, заслужува интерес за гледање. Зарем 
навистина тие толку многу се тепаат, дури крвишта се разлеваат 
од нивните глави? Сè е наместено мошне педантно за забава и за 
заработување големи пари. Другите денови бевме и на циркус, па 
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појдовме да ги видиме и покер автоматиците. Јас секогаш сум го 
мразел комарството, кое овде го нарекуваат гемблерство. Една ве-
чер, кога се враќавме од работа, а работевме во втора смена, Војсе 
Иваноски и Андон Стоески се заиграа на ѓаволски автоматици и 
гледам дека пикаат незнајни пари во нив, па ги поучив да се тргнат 
настрана од овие враџулиња. Тие, онака под дејство на опиум, ми 
рекоа: Ти си баксус, затоа ние губиме! Беше два часот по полноќ, 
но од таквата опомена, јас лут, со адресата в раце, пешки тргнав да 
си појдам на стан. Ги преминав трите километри со страв. Патот 
непознат, јазикот непознат, а утрото е далеку. Лутав наоколу доде-
ка се раздени. Така, утрото со адресата в раце му пријдов на еден 
тукашен, кој се подготвуваше со автомобилот да замине на работа. 
Прво со раката ме бркаше, но кога го замолив, тој со страв ми приј-
де и кога ја виде адресата, се насмеа и ми покажа со мимики дека 
сум блиску, дека мојата улица е само две улици над неговата. Овој 
горчлив спомен и по четири децении јас не го заборавив и не поса-
кав ваков настан ниту мене, ниту пак на кој било да му се случи! За 
патните трошоци, од својата заработувачка редовно почнав да им 
се оддолжувам на моите гарантери. На брат ми Спаско му должев 
150, а на другар ми Андон 353 долари.

Еве уште една непредвидена случка. Едно рано утро, точно 
во 1.00 часот, некој заѕвони на врата. Газдата Трајче ја отвори вра-
тата и гледа полицаец пред себе со батерија в раце и со запишани 
имиња на брат му Благоја Марически и на брат ми Спаско Трпо-
ски. Полицаецот му вели на газдата дека треба да појдеме веднаш 
во локалната полициска станица за да се договориме со браќа ни 
дали сакаат да ни ги вратат парите со кои ние, како кауција од по 
150 долари на човек, ќе треба да ги извадиме нив од затвор, или не. 
Тргнавме веднаш. Попатно со нас го зедовме и Андон Стоески, на 
кого му беа добро познати ваквите случаи. Во затворот ни ги дове-
доа нив со лисици на рацете. Ни кажаа дека се истепале со некои 
мотористи и искршиле неколку ресторански стакла во населбата 
Њу Теон, па полицијата при нивното бегство ги уапсила. Во Њу 
Теон тие биле со моторот на Благоја Марически, каде што поради 
девојки се закачиле со неколку овдешни момчиња. Аманте, ни ре-
коа, вадете нè, оти овие ѕверови ќе нè збудалат. Спиеме на бетон, а 
силни светла преку цела ноќ ни светат в очи! Другиот ден со Трајче 
побаравме од станарите пари, кој колку има и така, со собраните 
пари, појдовме во затворот во Њу Теон за да ги извадиме. Полицај-
ците ни рекоа дека ги одвеле во главниот сиднејски затвор во Лонг 
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Бај. Ајде ние оттука отидовме и таму, каде им ги дадовме парите, 
а тие ни ги ослободија браќа ни. Гледајќи ги високите затворски 
ѕидови, обградени со боцкав тел и со наоружани стражари по ѕидо-
вите, се запрашав: Дали и нас, Македонците, во оваа земја, вакви 
работи ќе ни се случуваат!? А еве, веќе ни се случуваат!

ПРВОТО ПИСМО ОД СОПРУГАТА НАДА

На 28.10.1968 година, изминаа точно два месеци и два дена 
од разделбата со моите најмили. Еве го и првото писмо од Македо-
нија. И тоа од сопругата Нада. 

Пред да го отворам писмото, јас просто го галев, исто како 
што ја галев неа по долгите распуштени коси и мазното тркалезно 
лице. Седнав сам в соба и пивнувајќи од шишето пиво, го отворив 
писмото. При читањето на првите зборови, од секоја буква во него 
просто ги осмислував нејзините самечки патешествија. Насетував 
со каква мачнина ми го има напишано него. Ми пишуваше: Драги 
мој Иване, еве ти се јавувам од собата во која ме остави пред да си 
заминеш. Многу ми е мачно што останав сама. Да имав дете роде-
но, тагата ќе ја споделував со него, а вака сама, како црна кукавица 
седам меѓу четири ѕида. Не ми се излегува никаде, ниту в чаршија. 
Знаеш, сите ме познаваат и ако ме видат да застанам со некого, ќе 
пукнат зборови наоколу. Па така се чувствувам како да не сум ниту 
девојка, ниту омажена, ниту вдовица. По цел ден плачам гледајќи ја 
твојата фотографија и се колнам самата што ти дозволив да зами-
неш без мене во Австралија. Сол и пипер да јадевме и заедно да си 
останевме. Иване, сè везден се прашувам, зошто млади да тагуваме 
по она што го имавме, а сега го немаме. Од попатните сликовници 
со кои ми се јавуваше ми беше и мило и мачно. Мило ми беше што 
се прошета, до онаму до каде никој не поминал. А ме мачеше мис-
лата дали бродот ќе те однесе здрав и жив во Австралија. Па поради 
тоа, секоја вечер пред да легнам ѝ се молев на света Богородица за 
твое здравје. Се мислам и за тоа: како ќе се навикнеш на тамошниот 
живот, да работиш, да готвиш, да переш, да береш пари... Иване, 
немој да тргнеш по лоши патишта за луѓето да ни се исмејуваат. Јас 
ти се колнам дека тоа нема да го сторам. Стрпи се и ти додека дој-
дам јас па сè ќе биде како порано. Тогаш сигурно ќе ја надоместиме 
љубовта која сме ја пропуштиле. Не сакам многу да те заморувам со 
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првово писмо, во следните ќе ти пишувам повеќе. По поздравите од 
нашите роднини, ми испраќа безброј бакнежи со желба за да ѝ пи-
шувам редовно и да не ја заборавам, зашто, како што рече, со писма-
та твои отсега јас ќе ти партнерувам. Во писмото ми имаше ставено 
и фотографија од моето испраќање за Австралија и фотографија од 
последниот натпревар со требеништани, од кои изгубивме со 6:4. 
Фотографиите ги направи братучед ми Трајан Петрески.

 На стан кај Трајче и Трајанка Спироски, покрај нас со Спас-
ко и брат му на Трајче, Благоја Марически, беа уште и: Никола 
Трајчески од Косел, Ристо Каранфилоски од Долно Дупени, Бла-
гоја Димитријовски од Битола, Пере Сидороски од Опеница, Ѓорѓи 
Илиески од Лескоец, Трајче Шапкар од Велгошти, Кире Пановски 
од Новаци, а подоцна наизменично се менуваа. Не е ни чудно што 
оваа куќа ја нарекувавме Интернат. 

На 12.11.1968 година заедно со брат ми Спаско, на татко ни 
му пуштивме 80 долари. 

СРЕДБА СО МАКЕДОНСКИОТ ЧЕТНИК‒ ПАВЛЕ

Еден ден по Пречиста, со брат ми Спаско, отидов да пробам 
да работам во неговата смена, прекувремено. Но неговиот сменово-
дец не ми даде работа со образложение дека нема на чие место да 
ме стави. А вработи едночудо Грци, Срби и други Европејци. Мене 
ми рече да си одам дома. Спаско му се изразвика: македонски пре-
давник, српски вазал, четник... да беше брат ми Србин или Грк ќе му 
дадеше работа, бидејќи е Македонец не му даваш, срам да ти е. Тој 
дојде сега од Македонија, му требаат пари за да си ги исплати пат-
ните заеми...! Павле, без да даде некаков коментар, си замина. Јас го 
тргнав на страна Спаско за да го смирам, по што тивко го прашувам: 
кој ви е овој посрбен Македонец, да не е охриѓанецот Павле Мешков 
или Мешковиќ? Спаско ме загледа зачудено, па ме прашува: Од каде 
го знаеш ти него? Му ја раскажав неговата историја: Кога го шиев 
костумот во Охрид, кај мојот терзија Симон, инаку брат на поетот 
Боро Ситникоски од село Горенци, дојде друг терзија Охриѓанец, 
кој се викаше Симон, за да разменат конци и други шивачки работи. 
Лав муабет, му кажав дека наскоро ќе патувам на печалба во Сиднеј, 
Австралија. Тој, посрамен, ми рече вака: Ако испадне прилика да 
се видиш со брат ми Павле Мешков, сега Мешковиќ, пренеси му 



Иван Трпоски

176

ги моиве поздрави. Брат ми Павле обично се движел по четничките 
здруженија и клубови во Сиднеј. Не мора да му ја кажуваш следнава 
приказна. Како добар ученик, решивме да го испратиме на студии во 
Белград. Сакавме да имаме учен човек во фамилијата, кој ќе му по-
могне на нашов народ, за да го извади од беда и пропаст. Работевме 
со татко ми терзилак по сите охридско-струшки села. Деноноќно 
шиевме машки и женски руби. А другите домашни луѓе фаќаа риби 
по езеро и ги продаваа по селата. Крваво спечалените пари му ги 
праќавме за да му се најдат при школувањето. Но, што се случи? 
Наместо да учи и да се просветува, тој се зачленил во дружината 
на четничкиот војвода Дража Михајловиќ и со оружје го убиваше 
сиромашниот народ кој беше на страната од партизаните и другарот 
Тито. Нам ни нанесе огромен срам. Сите во Охрид, со децении, со 
презир нè гледаа. Татко ми на власта ѝ рече: Вие сте власт – фатете 
го, а јас сум му татко – јас ќе го осудам! Татко ми намераваше на 
чинарот во Охрид јавно да го обеси... Другите дена се спријателив 
со Павле, кој носеше фотографија со себе, на која со шмајзери, за-
брадени и со кокарди на капите, беа сликани тој, Дража и еден друг 
четник. Но убаво рекле старите: волкот го менува влакното, но не и 
ќудот! Ако ни се придружеше во разговорот и некој Србин, Павле 
разговорот го вртеше од македонски на српски јазик. Тој отворено 
пропагираше дека Македонија без Србија не може да опстане!? Со 
познавањето на англискиот јазик тој се стекнал со претприемничка 
работа, па како ѓуптин бараше виски или ракија од секој кој сака да 
одработи осумчасовна прекувремена работа.

Покрај сопругата Нада за Австралија се јавија да ги земам 
и зет ми Борис, газдата Петар Дуноски, волинецот Тоде Лабоски, 
шура му на фотографот Жика Рафтоски, Трајко Тодоров од Стру-
мица, колегата Мисим Зеќировиќ од Белград, пријателот Стево Ја-
вориќ од Загреб, брат му на давеникот во Дрим, Ајрудин, Башким 
Лена и други.

На 17.12. со газдата Трајче и неговата сопруга Трајанка бевме 
на маратонската автомобилска трка која се одржуваше од Лондон 
до Сиднеј. Во Сиднеј пристигна прв автомобилот на американска-
та фирма „Хилман“, втор излезе автомобилот од австралијанската 
фирма „Форд – Фалкон“, а трет излезе автомобилот на англиската 
фирма „Би-еМ-сИ“. Со нас на пречекот на победниците беа уште 
Андон Стоески и Богоја Бочески.
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ПРВ ИЗЛЕТ ДО ГРИНГИЛА

Католички Божик во Австралија се празнува многу свечено. 
Тој е две недели пред православниот Божик. Дома дојде од Грин-
гила Ванчо Лошкоски, па рече ако сакате ќе ве прошетам до Чика-
го. Грингила, поради големите чадови кои деноноќно летаат над 
неа, ја викаат Чикаго. Со Богоја Бочески и со автомобилот Холден, 
модел 1962 година, сопственост на Ванчо, а управуван од Богоја, 
тргнавме на пат за Грингила. Тој пат е долг околу 80 километри. 
Попатно се смеевме, евоциравме спомени од детството поминато 
во нашето родно Волино. Овие места не се како кај нас. Дрвата ви-
кани Гам, се интересни. Огновите им ги изгореле лисјата и кората, 
но тие не се мртви, тие повторно ќе оживеат. Тревата не е сочно 
– зелена, таа е пепеласта, дива, пластична. Наближувањето кон Во-
лонгонг го забележавме од планинскиот врв. Оттука како на дланка 
се гледа прекрасен град распослан на брегот на Пацифичкиот Оке-
ан. Волонгонг е населен со европски народ, без поголеми индус-
триски потенцијали. Главната улица на градот му се вика Креон. 
Тука се сместени најпотребните продавници, кафеани, коцкарни-
ци... Во населбата веднаш до Волонгонг, Конистон, живеат повеќе 
македонски семејства. Во неа живее и брачната двојка Даница и 
Сергија Секулоски од Волино. Тие живеат на улица Унион број 6. 
Нашето возило на пат за Грингила најпрво застана пред овој маке-
донски дом. Од вратата на монтажната куќа се појави познатиот 
волински активист Сергија, кого пред две години го испративме 
итно, неиз бричен и неподготвен за патување во Австралија. Кај 
нив живее брат му на Сергија, Ѓорѓи, вујко и на Даница, Науме Ја-
кимоски (Димитриоски) од Биџево и неколку Дебрчани. Куќата му 
беше полна на Сергија со станари – затоа тој во смеа велеше: не-
мој да ме жалите, мене и петлите ми несат јајца. Утрото со Богоја 
со такси се одвозивме од Конистон до Грингила. Слеговме пред 
единствениот бар во Грингила, во кој најмногу од пијачите се еми-
гранти од Охридско-струшкиот регион. Тука самците слободното 
време го минуваат во јадење и пиење. Сите тие лебот го вадат во 
најголемата светска ливница на железо во фабриката Стлворк во 
Порт Кембла.
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СЛУЧКА НА АНДОН И ДАНУШКА
 
Еве и еден интересен настан. Андон имаше девојка која се 

викаше Данушка. Таа беше од полско потекло. Една празнична ве-
чер Андон нѐ покани нас со Перо Сидороски од Опеница, Охрид-
ско, да излеземе заедно, со ветување дека Данушка ќе ни плати за 
вечера и пијачка. Речено – сторено. Појдовме да ја земеме. Живе-
еше во богатата населба Бонти Бич. Потоа отидовме во рајската 
населба Кингс Крос. Таму влеговме во еден ноќен ресторан каде 
имаше турбо музика и жмигаво осветлување. Ниту можевме убаво 
да се видиме, а уште помалку да се слушнеме. Андон порачуваше 
предјадење, јадење, пиење, слатки-благи... Ние со Перо само по 
шише кока-кола се напивме и не сакавме ништо друго. Всушност, 
не сакавме да ја задолжиме Данушка да плаќа и за нас. Кајде наста-
на кога келнерот побара да му се плати за сето зајре со сè сервис. 
Андон ѝ вели на Данушка за да плати. Таа му вели дека не зела 
плата и дека има само два долари со себе. Андон поцрвена како до-
ждовна глиста и почна да се пребарува по џебовите. Ние му се сме-
еме на Андон, дека има изгледи да го напушти ресторанот гол и со 
клоца в газ. Тој собра нешто по џебовите, но немаше ни за полови-
на од сметката да ја плати. Цените во ноќните ресторани, особено 
во овој дел од Сиднеј, се трипати повисоки од локалните. Перо му 
вели на Андон, извини, но јас не носам пари со себе, зашто ти ни 
вети дека вечерашниве трошоци ќе бидат на сметка од Данушка... 
Видов не видов, извадив пет долари, му дадов да ја намират сумата 
за да не се случи најлошото. Перо по овој гест си појде дома, а јас, 
Андон и Данушка појдовме на стриптизети, каде ги потрошивме и 
преостанатите мои десет долари, по што немавме пари превоз да 
си платиме за да си одиме дома. По долгиот пат кој го минавме пеш 
од Централ до Мериквил, повремено му се исмејував на Андон: 
„Ех, Андоне, Андоне, мој другаре, каков кавалер си кога си тргнал 
со девојка, а без пари в џеб!?“

Во писмо од татко ми и уште некои новости. Ги доби парите, 
а и подароците: џемпер за Петрушица Андроникоска и кошули за 
дедовците Целе Спироски и Косте Иваноски. Многу молитви сите 
ти испратија. Фати животинска болест и многу кокошки на волин-
ци им пцовисаа, а на Љубе Митрески и на Богоја Мочароски им 
пцовиса по еден вол. На вадење детелина во месноста Под Лозје го 
нашле умрен Климе Силјаноски. Пазариштето во Струга го обно-
виле, а Киното го срушиле и на неговото место изградиле Стоковна 
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куќа. Го проширувале и аеродромот во Подмолје, го правеле за да 
можат да слетуваат поголеми авиони...

На 17.7.1969 година доплови во Сиднеј „Галилео“. Од него 
излегоа стотици патници, меѓу кои беа и брат ми Диме и неговиот 
шура Трајан Кожески. Ние со Андон Стоески ги зедовме Диме и 
Трајан и ги одвезовме во ресторан во Мериквил. Таму со кокошки, 
пржени компири и со ладно пиво ги почестивме овие волински гас-
тарбајтери на кои жешкотијата во планинските предели на Западна 
Австралија им досадила, па побараа пристоен одмор во родното Во-
лино. Со брат ми Диме не бев виден шест полни години, а не бев ни 
на неговата свадбена веселба. При потсетувањето на минатото, на 
двајцата ни извираа солзи од очите. Вечерта седавме до полноќ, а 
потоа тие преспаа кај мене, додека утредента заминавме за Гринги-
ла. По патот се изнаприкажавме спомени, и тукашни и роднокрајни. 
Во пабот во Грингила се видовме со повеќемина волинци: Сергија 
Секулоски, Вангел Трпкоски, Ѓорѓи Спироски, Диме Јанкулоски и 
други. Таму се сретнавме и со Томе Наумоски од Велгошти и Томе 
од Лакочереј, како и со Науме и Тоде Ситникоски од Горенци.

Мојот предработник, Марко Пленца, му сугерирал на шефот 
да ми бара некоја полесна работа, дека сум бил писмен, интелеген-
тен... Другите дена шефот ме прати на курс за инспектор. Курсот го 
положив и почнав да работам на новата должност, која не беше теш-
ка но беше одговорна. Јас морав да дадам гаранција за квалитетот на 
шишињата кои ги пакуваа сортерите. Ако беа добри заминуваа кај 
купувачот, а ако беа лоши тогаш ни се враќаа назад за да се пресор-
тираат. Ако одеа на пресортирање, шефот ги малтретираше сортери-
те за да ги опулат очите подобро. По прекорот, обично јас бев омало-
важуван од сортерите, особено од Македонците, кои ми велеа: сега 
ти порасна к..от, па почна да не е..ваш. Мене ми беше жал бидејќи и 
јас од тие редови израснав. Почнав да ја пуштам и лошата стока, која 
по неколку недели ми се враќаше назад. А по враќањето, кога ќе им 
речев на моите: сега дали ви е арно што јас се црвенеам пред шефот? 
Тие просто ме игнорираа со зборовите: кој ти е крив, опули си ги 
очите! Еднаш мојот шеф, инаку Германец по потекло, ме повика в 
канцеларија, каде ме предупреди со следниве зборови: „Ти си добар 
и добар ракопис имаш и не сакам да те вратам на старата работа, но 
послушај ме што ќе ти речам: Ти мораш да одбереш една од двете 
добрини, добар за компанијата или добар за другарите?“ Нависти-
на, не знаев што да правам. Ми беше мачно што моите довчерашни 
колеги почнав работно да ги малтретирам. Се премислив: ги вратив 
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инспекторските алишта, книгите, моливите и повторно се вратив на 
потешката работа, со сортерите. Од овој момент никогаш повеќе не 
посакав да бидам одговорен, да командувам, душа да им вадам на 
вработените, низ чии машински редови мачно сум израснал и јас.

Нада во облека испратена од мене од Сиднеј на 27.5.1967 год.

Во меѓувреме Нада ми јави дека добила пермит за патување 
во Австралија, па од радост, вели: мислев дека ќе се побудалам! 
Уште истиот ден јас појдов во Емигрешиун, каде од властите поба-
рав дозвола за да патува на сметка од државата, само за 25 долари. 
Овој закон од неодамна стапи на сила. Со оваа владина одлука Ав-
стралија ќе ги повлече семејствата на сите оние кои до сега одеа и 
повторно се враќаа сами. Со оваа владина мамка ќе се доиспразни 
кутра наша татковина. Што Македонија ќе биде без Македонци?

На 3.9.1969 година газдата Трајче Спироски го избрка од стан 
брат му Благоја Марически поради тоа што жена му не можела по-
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веќе да го гледа него в куќа. Тој се пресели кај средниот брат Крсте 
Ѓорѓиоски. Тројца браќа со три различни презимиња. Кога сме кај 
нив да го спомнам и следниов настан. Дојде писмо од нивниот вујко 
Панде Ѓоршоски од Завој, Охридско, кој со брод требаше да допа-
тува во Австралија. Нему му гарантираше најстариот брат Трајче. 
Затоа писмото дојде на негова адреса. Еве дел од неговото писмо: 
„Драги и мили мои внучиња. Јас го оставив родното село Завој и 
мојата фамилија во него со плачење. Сега ево тргнувам со брод од 
Џенова за Сиднеј. Ќе патувам по мориња и океани триесет дена, па 
се плашам кога ќе стигнам во Сиднеј да не ме оставите сам како 
пусто говедо на пристаниште. Мили мои внучиња, ве молам и пак 
ве молам, немој да дозволите со вујко ви да се смее народот сид-
нејски. Јас не знам ниту јазик ниту ништо...!“ А јас, пак, ова писмо 
ви го претставувам еве зашто: Загрижениот нивни вујко Панде, им 
го знаел многу убаво ќудот на внуците!? Отидовме да го пречека-
ме со газдата Трајче и со неговиот помал брат Благоја. Се израдва 
кутриот Панде кога не виде на дочекот, па се прекрсти и му се за-
благодари на Господ што не му се случи најлошото. Сопругата на 
Трајче, Трајанка, имаше подготвено ручек. Ручавме сите заедно и 
се посмеавме за содржината на неговото писмо. Квечерината дојде 
средниот брат Крсте со сопругата Нада и, само што се поздрави со 
вујко му, без да седне, го грабна куферот и му вели на Панде: „Ајде 
вујко со нас, тебе не ти е местото овде да живееш...!“ „Море, браче 
Крсте, остави го сам нека си одбере кај сака да стои!“ ‒ му велеше 
Трајанка на деверот. Крсте не сакаше ни да слушне што мувелат. 
Тој молкум го изнесе куферот, а Нада го зеде Панде за рака и на 
сила го извлечкаа од куќа. Сите домашни, а и ние, станарите, ос-
танавме занемени од настанот. Епилогот од настанот е следниов: 
Трајче и Крсте станаа познати бизнисмени со компанијата за пре-
хранбени производи „Марко Поло“ и „Спироски Фуд“, но поради 
богатството, муабетот меѓусебен, а и со најблиската своина, го за-
боравија. 

И уште една работа паметам од спомените со Панде: Кога 
ќе нѐ здогледаше на фудбалските натпревари како доаѓаме заедно 
сите четворица браќа со едно возило, радосно ќе прокоментираше: 
„Браво Трповци, ви завидувам на вашата братска слога. Нема вак-
ви случаи многу. Еве јас имам две деца, па со две возила од дома 
излеговме, а не уште тројца, а да не зборувам за четворица браќа 
да патуваат заедно!“
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На 10.9. дојдоа Јордан Тупанчески и Ристо Бавтироски од 
Грингила, кои одморите за кеш сакаа да ги одработат во Сиднеј. 
Со нив почнавме заеднички да се храниме. Но не за долго. На 
19.9.1969 година братучед му на Јордан, Пере Тупанчески, со такси 
допатувал од Волонгонг и под итно го зел Јордан со себе. Дознав-
ме дека брат му на Јордан, Илија Тупанчески кој чукал кавтици на 
оревот од Никола Иваноски (Трајкоски), во расправија го удрил со 
тупаница в глава Никола, кој паднал на земја и не станал повеќе. 
Поради страв да не стапат во одмазда, син му на Никола, Војсе и 
зет им Костадин Ѓоршоски кои живееја недалеку од нас, Пере до-
шол и го прибрал Јордан со себе. Другиот ден појдов на стан каде 
што живееја Војсе и зет му Костадин, кај кои ги затекнав и брат 
му на Костадин, Науме Ѓоршоски, Мирко Јончески од Мешеишта 
и Андон Стоески. Тие не веруваа во приказната што им ја кажав, 
туку Војсе си продолжи со армониката и понатаму да дрнка. По 
два дена кај нив дошол Крсте Јанкулоски и тој им кажал дека при-
казната за смртта на Никола е вистинита.

На 5.12.1969 година почина нашата соселанка Зарина Чалдр-
моска-Стоеска. По напорната борба за спас, се предаде во рацете 
на божјата судбина. Еве, оваа жена е втор волинец, по нејзиниот 
свекор Науме Стоески, чии мошти ќе почиваат во оваа далечна 
австралиска земја. Таа успеа да ѝ се оствари нејзината желба, по 
шесте ќерки, да роди син ‒ Пере, но овојпат смртта беше посилна 
од нејзината желба, за среќни да ги упати седумте свои деца во 
идниот нивни живот. 

На нејзиниот погреб на 9.12.1969 година, учествуваа околу 
триесетина луѓе. Опелото беше извршено во грчка црква и од грчки 
свештеник, а закопот се изврши на гробиштата во Ботани. Не треба 
да ставаме националистички кантар кога ние во ова време немавме 
ниту своја црква, а ниту свој поп. Ако не одевме кај Грците, ќе тре-
баше да одиме или кај Србите или кај Бугарите, со еден збор кажа-
но, каде сакаме да одиме, мораме да влеземе во волчји заби. Сепак, 
православните обичаи беа презентирани мошне достојно.

Глетката беше мошне трогателна, кога скокаа шесте ќерки и 
единствениот машки потомок како попарени кокошки околу дрве-
ниот мртовечки сандак. Веднаш се потсетив на покојна ми мајка и 
на нејзиниот закоп, по што повторно ми се растекоа солзи.

На 22.12.1969 година од жешките планински предели на За-
падна Австралија, од градот Том Прајс, дојде шурата Јонче Ива-
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носки. Ми кажа дека за две години спечалил осум илјади долари. 
Беа добри пари во тоа време, но тој беше исушен и пожолтен како 
лимон. Јадовме, пивме и се прошетавме наоколу. Другиот ден Јон-
че го испративме за Македонија ‒ со авион од аеродромот Маскот 
во Сиднеј. За сопругата Нада пратив шеесет австралиски долари 
за да ѝ се најдат за по пат, а на татко ми Науме дваесет долари и 
кошула со кратки ракави.

На 28.12.1969 година на игралиштето во Мериквил, ние 
Македонците ги одмеривме силите со Грците во фудбал. Еве го 
нашиот состав: Трајче Спироски од Завој, ИванТрпоски, Андон 
Стоески, Коче Скепароски од Волино, Трајче Шапкароски од Вел-
гошти, Кире Пановски од Новаци, Наумче Алексиоски од Скребат-
но, Димче Чепујноски од Струга и други. Победивме ние со 6:5, а 
четири голови постигнав јас, по еден Чепујноски и Алексиоски.

На 25.2.1970 година во писмото од Нада прочитав мошне 
жолчни зборови: „Иване, или земај ме ‒ или не, вака само ми ре-
диш вереми во душава. Не ми се живее повеќе сама овде!“ Веднаш 
другиот ден отидов во патничката агенција „Адрија“ и го раскинав 
договорот за земање семејство само за 25 долари. Веднаш го пла-
тив патот, кој ме чинеше 490 долари. Спрема билетот, таа требаше 
да тргне од Белград на 28.3.1970 година, со авион до Џибути, а от-
тука со бродот „Патрис“ да допатува до Сиднеј. По притисокот од 
Нада, не можев повеќе да чекам на онаа цена која ја предложи ав-
стралиската влада за носење на фамилија за само 25 долари, цена 
за која имаше страшна турканица и многу чекање.

Предолго писмо од сопругата Нада, а во него, покрај другото, 
и следното: Тоде Лабоски тргна од Волино на 27.3.1970 година, а 
од Џенова ќе патува со бродот „Галилео“, во Сиднеј ќе допатувал 
по триесет дена. Зетот Борис го удри камион и, тешко повреден, 
се наоѓа во охридската болница. Вујко ти Благоја со дрво го удрил 
брат му Крсте и му нанесол тешки повреди по главата. Од амбу-
ланта вујко ти Крсте и татко ти Науме дојдоа кај мене во Струга на 
ручек. Во писмото таа ме прашува уште дали можам да ѝ гаранти-
рам на другарка ѝ, на учителката Велика Ѓуроска од село Годивје, 
која сакала сама да си го плати патот до Австралија. Пишува дека 
невестата Горица останала бремена.

На 10.4.1970 година се случи необичен настан. Дојде Војсе 
Иваноски и посака да појдиме до ресторанот „Европа“ во Њутеон 
за да се напиеме по некоја чаша пиво. Му реков да го земеме и 
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Андон Стоески со нас. Тој одби со образложение дека гледал лош 
сон во кој сме биле присутни сите тројца, па затоа инсистираше 
да одиме сами. Пред ресторанот видовме голема гужва, а меѓу 
нив и Андон. Само што се паркиравме и појдовме кај гужвата, 
кога гледаме Андон го тепаат црнец и белец и четири женски. Тој 
беше со грбот потпрен на еден автомобил и со раце и нозе храбро 
се бранеше. Но тепачите, како стрвни оси, го имаа обиколено и не 
му даваа шанса да побегне. Се затрчав и без многу размислување 
го удрив црнецот со тупаница по глава. Тој ми се подопули и по-
чна да трча по мене. По кратко трчање, ме остави мене и повтор-
но му се врати на Андон, кого белецот, со сериски удари, сè уште 
го држеше во мат позиција. Женските го маваа со чевли и торби. 
Јас повторно се вратив во метежот. Овојпат црнецот беше навед-
нат и со рафално брзи тупаници сакаше да го докрајчи Андона. 
Тогаш јас со силна клоца го погодив право в лице, по кое црнецот 
изгуби контрола и се пласна на земја. Тогаш неговите пријатели 
побрзаа да му помогнат на црнецот, а јас успеав да го извлечкам 
Андона од пеколот. Тука дојдоа многу полицајци за да ги смират 
разгневените тепачи, кои навалуваа на кој било од случајните ми-
нувачи. Се прашувам, зошто од толку нашинци што мирно гледаа 
во тепачката, никој не се осмели да му помогне на Андон? А, 
Андон влегол во беља за некој босански емигрант.

Дента добив писмо и од Тоде Лабоски, кој ми се јавува по-
патно од Дурбан и ми благодари што сум направил една добрина 
што никојпат во животот нема да ми ја заборави.

На 26.4.1970 година свечено го пречекавме и Тоде Лабоски. 
На неговиот пречек бевме јас, Андон Стоески, Војсе и Трене Ива-
носки и Ѓорѓи Роштанковски со автомобилот. Тоде изгледаше како 
пораснат, поправен, проубавен... Тоа беше најизмаченото дете во 
цело село, па ќе видиме што ќе направи Австралија од него? На 
стан остана кај Лазор Стоески, а со Трене ги вработивме кај нас со 
Андон во „Аустралиан глас мануфактури“, но во друга смена. 

Тоде ми ги донесе следниве работи кои Нада му ги дала: јам-
болот, единствениот мајчин и татков подарок, тритомната „Исто-
рија на македонскиот народ“, малку пипер, кутија карамели, а од 
зет ми Борис кутија бомбони. Од Слободанка Шкуртеска добив 
половина литар ракија.

На 26.5.1970 година добив писмо од Јованка, сопругата на 
Богоја Бочески, која пишува: „Богоја го затвори полицијата во Кан-
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бера поради тоа што се степа со баџанак му Крсте, мажот ѝ на сес-
тра ми Вера, па нема кој да ми помогне за да го извадам од затвор. 
Иван, види со Андон и со другарите, соберете околу 80 долари и 
донесете ги или пратете ми ги, јас ви гарантирам дека за два до три 
месеци парите ќе ви ги вратиме“. 

По ова писмо, се договоривме со Ѓорѓи Роштанковски да 
отпатуваме за Канбера. Тоа го направивме другиот ден уште во 
шест часот утрото со Ѓорѓи и неговиот автомобил „Холден“ ку-
пен за 19 долари, тргнавме на пат долг 300 километри. По пат 
видовме едно чудо фарми и плантажи. Го видовме и фамозното 
езеро Џорџ, од кое водата повремено целосно некаде истекува, 
а понекогаш таа повторно се враќа. По тричасовно возење, еве, 
стигнавме и во австралиската престолнина Канбера. Град со зе-
ленила и убаво уредени дрвореди. Со убави споменици, фонтани 
и не многу високи згради. Глетката вистински пленува. Во овој 
град лежат даноците на сите вработени од цела Австралија. Тука 
се наоѓаат сите амбасади и меѓународни претставништва. Неда-
леку од Канбера се наоѓа и населбата Квимбијан, во која живеат 
многу Македонци, меѓу кои и волинецот Богоја со својата сопру-
га Јованка Бочески. Се израдува Јованка кога нѐ виде пред нив-
ниот стан. Богоја во меѓувреме го извадил од затвор некој негов 
поранешен пријател, Хрват. Нѐ пречекаа убаво, нѐ нагостија и нѐ 
прошетаа низ Квимбијан и Канбера и нѐ испратија за Сиднеј. Па-
рите им ги дадов под услов кога ќе заработат да ми ги вратат. 

Во најновото писмо Нада ми пишува дека го добила патниот 
билет за Австралија за на 16.6.1970 година. Истиот ден ги добила 
и 50-те долари, па од радост ќе паднела во несвест. Била кај брат 
ми Диме на нова куќа, однесла лустер, а Горица родила и втора 
ќерка, која ја крстиле Робертина, па била и кај неа со виѓе. Јордан 
Тупанчески ѝ се заблагодарил што сум го хранел кај мене два дена. 

На 8.6.1970 година со Војсе и Трене Иваноски, Тоде Ла-
боски и Србинките Ќана и Савка тргнавме за Волонгонг. На не-
колку километри пред Волонгонг полицијата нѐ запре и на Војсе 
му побара возачка дозвола. Тој рече дека ја заборавил во Сиднеј. 
По радиоконтакт полицијата установи дека Војсе нема дозвола и 
сите нѐ истераа надвор. Нѐ испрашуваа, но ние сите бевме „дупе“ 
за англиски. На женските им ги зедоа пасошите и им пребаруваа 
во нивните торби. Потоа еден од полицајците нѐ возеше нас во 
Војсевиот автомобил, а другиот го возеше Војсе со полицискиот 
автомобил. Војсе го затворија во полициската станица во Волон-
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гонг, а нас ни рекоа да донесеме 40 долари и човек со возачка доз-
вола за да ни го пуштат Војсе и да ни го дадат возилото. Нѐ фати 
чиле, нема што, ќе мораме да се снаоѓаме. Фативме такси и се 
одвезовме до пред пабот во Грингила. Внатре волинци полно, но 
ниту еден не се посегна по паричникот. Пере Велјаноски ни вети 
дека со неговата возачка дозвола ќе го земе возилото, но за пари 
ни збор. Крсте Мочароски ни даде 20 и Сисоја Митрески 10 и јас 
имав 10, значи, имавме доволно пари. Па така, доцна вечерта го 
извлековме Војсе од полицискиот затвор во Волонгонг. Другиот 
ден тој беше осуден со 120 долари парична казна и со шест месе-
ци да не смее да вози. 

На 1.7.1970 година добив писмо од зет ми Борис, кој ми 
пишува: „Ти ја испративме сопругата Нада од Волино, Диме ја 
префрли до Охрид, неа, мојата фамилија и стрина Крстејца. Татко 
ти отиде да ја испрати до Белград. Ристана и децата мои плачеа 
многу на разделбата. Дојде ʻФото Жика’ од Струга во Охрид за 
да ја слика Нада на разделба со нас. Кога се вративме во Волино, 
пристигна твое писмо и твоја слика во него. Ајде, по плачење се 
роди и радување...“

По неколку дена добив писмо од Нада, ми се јавува од Аден 
(Џибути). Пишува дека по патот од Белград до Џибути со авионот 
убаво поминала, па се прашува, којзнае како ќе поминам со бродот 
„Патрис“ од Џибути до Сиднеј. Татко ти плака многу на разделбата 
во Белград, а и јас исто така...

Мене, пак, одморот од на работа ми го дадоа од 11.7. до  
8.8.1970 година. Стан најдов кај волинецот Бошко Николоски, 
кој штотуку ја купи куќата на улица Бриџ број 25 во населбата 
Темпи. Беше до парк, но многу блиску до железничката линија. 
Покрај големата возна фреквентност до нас, над нас одлетуваа и 
долетуваа интернационални авиони. Предметите ги префрливме 
со автомобилот на Војсе Иваноски. Со Божин се погодивме да му 
плаќам по осум долари на недела за користење на соба, со заед-
ничка кујна, купатило и со сите други потреби. Нада требаше да 
дојде на 12.7.1970 година, а сопругата на Божин, Борјанка треба 
да дојде на 16.8.1970 година. 
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ДОАЃАЊЕТО НА НАДА ВО АВСТРАЛИЈА

За пречекот на Нада најпрво зедов годишен одмор, потоа ор-
ганизирав стан, а најпосле морав да организирам и нејзин пречек. 
Богоја и Јованка Бочески ветија дека тие ќе дојдат и со нивниот 
автомобил ќе ја превозиме Нада од пристаниште до дома. Босан-
скиот Србин Мијо вети дека ќе ја донесе жена му за да подготви 
ручек. Така, дента пред да дојде Нада, јас си ги накупив сите по-
требни намирници и пијалаци.

Нада се збогува со мајка ѝ Мара, прва од лево, стрина ѝ Трајанка  
и маштеата Менка Трпоски во Охрид (1970 год.)

Утрото на 12.7.1970 година точно во 7.00 часот тропнаа на 
врата Богоја и Јованка, а веднаш по нив, Војсе Иваноски ги довезе 
Мијо, неговата сопруга и трите нивни деца. Па така, најпрво наз-
дравивме за светиот празник Св. Петар и Павле (Петровден), кој се 
совпаѓаше дента, а потоа и за Надиното доаѓање во Австралија. И 
покрај богатата гардероба што ја поседував, а имав да не претерам, 
околу петнаесет чифта чевли и што уште не друго. Сум купувал сè 
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што ми се допаѓало, бидејќи немаше кој да ми прави програма во 
купувачката. За тој ден одбрав модерен англиски костум со џелат-
ка, убава вратоврска со чапрак на неа, а на ракавите од кошулата 
опалски копчиња. Повторно ќе се правам зет, само овојпат за ис-
тата невеста. Се прекрстив и се замолитвив кон Господ Бог, што 
здрава и жива ќе ми ја донесе сопругата. Некој ќе се засмее за оваа 
молитва, но не е за смеење. Луѓе сме. Таа е млада и патува подолго 
време со разни луѓе, наеднаш ќе ја удрат хормоните в мозок и ќе 
заборави дека треба некој да ја пречека во Сиднеј. Па, ако не ја нај-
деме таму, ќе испадне по онаа народната: Бендисан, не целиван! А 
бев сведок и видов што се случуваше кога патував со бродот. 

Еве сме подготвени и тргнуваме за на пристаниште во Пир-
монт. Уште од далеку го догледавме на бродското пристаниште и 
грчкиот брод „Патрис“ кој веќе беше засидрен. Луѓе како испуште-
но улиште се раздвижуваа по морските кејови. Меѓу нив ги забе-
лежавме најновите волински гастарбајтери Тоде Лабоски и Трене 
Иваноски, а со нив и коселчанецот Никола Трајчески. Тие ми ка-
жаа дека Нада ја виделе на бродските тераси. Ми ја покажаа каде 
е застаната. Ми тропна нешто радосно во душата, па посакав вед-
наш со мимика и викотници да ѝ покажам дека сум тука. Погле-
дите ни се сретнаа. Ја видов милата моја сопруга како ми мавта 
со раката. Имаше рамна фризура, која послушно ѝ се крепеше на 
рамената. Облечена беше во синкаст волнен фустан кој немирно ѝ 
го притискаше бујното младо тело, прекриен со бело лесно џем-
перче. Еве, по толку допишување, сега и физички ни се сретнаа 
нашите погледи. Не ја кријам радоста. Заемно бевме среќни. Пред 
да излезе Нада, луѓето во шеги ме искапија. Тешко тебе, ми велат, 
ти ќе си знаеш вечерва што ќе те снајде. По двегодишна осаменост, 
засушените алати во плуски ќе ви се претворат...!

Најпосле, еве ми ја сопругата. И таа стапна на австралиското 
копно. Се затрчуваме еден кон друг и низ весела смеа се слеавме во 
силна прегратка. Ја милувам по лицето, по косата, по телото. Срце-
то силно ѝ тупоти. Очите ѝ се влажни. Целата е втурната во мене.  
‒ Мислев дека ќе умрам пред да се видиме – со прекинувања на збо-
ровите милно ми шепоти. Пријателите дојдоа да се поздрават со неа, 
а претходно дофрлуваа шеговити зборови упатени на наша сметка. 
Меѓу пречекувачите беа и братучедите на Нада, Науме и Климе Три-
фуноски од Ливоишта, Трајче Шапкароски од Велгошти, Мијо и 
многу други. По поздравите и фотографирањето, со автомобилите 
се упативме дома. Тука нè пречекаа домаќинот Божин Николоски, 
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Мијовата фамилија и соседите кои потекнуваа од ресенските села. 
Се наздравуваше со алкохолот што го донесе Нада: ракија и вињак, а 
и со австралиските пијалаци, виски, пиво, вино и разновидни безал-
кохолни пијалаци. Грамофонот што го купила во Џибути трештеше 
со најнови македонски песни. По неговиот замор Мијо продолжи со 
неговата излитена виолина да дрнка и пее. Беше весело. Не кријам, 
ќе признам. Еднаш кога влегов в соба за да земам некакви работи, 
внатре влезе и Нада. Нејзините очи просто ме молеа за да ѝ ја сми-
рам љубовната вртоглавица. Јас ја помилував по лицето, по косата и 
страсно ја бакнав. Таа се запали, ме држеше за раце, целата залепе-
на во мојата прегратка. Нема што да чекаме. Ја заклучивме вратата 
и се грабнавме како крадци за да ѝ се оддолжиме на љубовта. Низ 
рафалните бакнежи, придружени со силни стисоци на истакнатите 
љубовни облици. Побрзавме со расфрлување на долните облеки, а 
насетот на оргазмот обострано беше мошне брз. Овој крадливски 
љубовен настан беше многу краток спрема оној што ќе треба да се 
одржи вечерта, а на кој ќе треба да се допре секое видно и скришно 
мевце на двете наши запалени тела.

Иван, со повеќе роднини и пријатели, ја пречека Нада  
на бродското пристаниште во Сиднеј (1970 год.)

По претераното консумирање алкохол, Хрватот Френк почна 
да јаде стакла од чаши, подоцна ќе се истепаа со Војсе, потоа со 
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Мијо и на крај со Тоде. Нему маицата во крв му ја натопи. Ги сми-
рив некако па почнаа повторно да се гушкаат, пеат и играат. 

Вечерта ни дојде на посета поранешниот газда Трајче Спи-
роски со сопругата Трајанка и децата Ленка, Љупчо и Гордан. Трај-
че нè покани на свадба од некој негов роднина. Прифативме. Па 
така, Војсе со својот автомобил нѐ одвози со Нада, Тоде и Френк на 
свадбениот церемонијал на кој беше мошне весело. Во тогашните 
времиња во Австралија, на веселбите беа добредојдени и непока-
нетите гости. 

Нада кога дојде во Австралија почна да ги збира моите па-
рични заеми. На Зарко Бочески му имав дадено 100 долари, на Боге 
Бочески 100 долари, на Андон Стоески 110 долари, на Тоде Ла-
боски 60 долари, на Соколе Донески 30 долари, на Војсе Иваноски 
10 долари, на Андон Стоески 115 долари итн.

Нада веднаш се вработи во фабрика за проверување на што-
фови. Фабриката се викаше „Глобе“, а се наоѓаше во населбата Ен-
море. На работа одеше и се враќаше пешки, а патот ѝ одземаше пет 
до осум минути.

Во писмото од татко ми имаше кратко писмо од маштеата 
Менка, а наменето за Нада. Еве неколку цитати од тоа писмо: „Здра-
во несто Иванице, писмото ваше го добивме и научивме дека све 
добри, здрави и живи и све среќни што све заедно. Несто Иванице, 
со ногу голем поздрав од мене свекрвати Менка, несто писмово ти 
го пиша и плача како за ќерка, ми е жаљ за тебе и затва несто олку 
плача, а и за Иван, ако не су го родила ама ве сакам несто како свои 
чеда. Несто да ми кажиш како ти е животот таму дали се навикна 
или уште неси. Да ми пуштиш една слика со Иван, ногу сака да те 
гледа, ми се чинит од некаде пак ќе дојш и ќе ми се смејш како ми 
се смејше кога беше овде. Несто не ти бара ништо, ќора дода, само 
слика и ќе чека да ме израдвате со друго. Ние сме здрави ко воуци 
и кај мајка ти Мара се арни сношти бев и им однесов шамија за да 
е клат на чатија, брати Јонче е крена куќата. Несто Иванице сега да 
ти кажа Горица и Диме станаа и си се вселија во нивната куќа. Се 
шо најдоа пајнци лајци кренаа одовде. Сега несто создравје да ве 
најт писмово мое ве поздрвјам ја мајка ви Менка.“

Другиот ден им вративме одговор и им пративме слика и 53 
долари.

Деновиве на стан кај Божин дојде Цветко Димоски од Из-
деглавје. Добар по душа, но неписмен по ука. Писмата за прија-
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телите и за сопругата му ги пишував јас. Најмногу скршен се чув-
ствуваше кога сакаше тој нешто љубовно да ѝ напише на сопругата, 
па се срамеше од мене тоа да ѝ го каже. Јас како човек од доверба 
му стоев на расположение и во строга дискретност. И денес, по 40 
години, таа обврска ја чувам.

На барање од татко ми, му испратив уште 50 долари за да ги 
измири трошоците. 

Во писмото од брат ми Спаско читам: Во Перт не слегувам 
јас за да го пречекам помалиот брат Ангеле, бидејќи ќе потрошам 
многу пари. Ангеле ќе дојде кај мене со еден мој пријател. Овде 
работат следниве волинци: Науме и Ристе Кожески, Ѓорше Лош-
коски, Никола Војданоски, Димитри Маркоски, Диме Велјаноски, 
Љубе и Томе Јакимоски и Илија Илинкоски.

Препорачано писмо добивме од татко ми и од братучедот 
Кристафил. Еве ги новостите: Трпо ви испраќат извод на родени, 
сакат да го земете и него во Австралија. Тој е малолетен, па не знам 
дали ќе успеам или не, но ќе пробам. (Документите од Трпе со 
плачење ги поднесов на 15.12.1970 година. Ја проколнував и суд-
бината и самиот себе, зошто се откорнавме од татковината сите, 
особено еве и ова младо дете, кое нема ни 18 години.)

Кристафил ми јавува дека се свршил за Вера Мартиноска 
од Мислешево, студентка на ВП во Битола. На свршувачката било 
многу весело, но на Кристафил не пошле да му честитаат неговите 
најмили: дедо му Никола, стрико му Љубе и сестра му Веса. Дедо 
му Никола и стрико му Љубе останале затворени во одајче и не 
излегле и по молбата на Кристафил упатена до нив. 

НА ПРОБНА РАБОТА

Од 26.1.1971 година ми почнуваше одморот, па се обидов и 
јас како сите Македонци за кеш, барем за две недели да работам 
во друга фабрика. Војсе Иваноски и зет му Костадин Ѓоршоски 
работеа во кожара во Ботани, па ми понудија да појдам кај нив за 
да ја пробам среќата. Уште при влегувањето во фабриката ме удри 
еден неподнослив мирис на лој и вештачко ѓубре. А, кога ги видов 
суровите кожи од кои требаше маснотијата машински да се отстра-
нува, а по нив лазаат илјадници бели црви, ми се згрози и за малку 
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што не повратив. Војсе и Костадин ми велат: „Ебати мажот, си се 
уплашил од црвчињава. Овие црви Абориџините ги јадат, а ти се 
плашиш од нив!“ Клозетот до кој појадуваа беше без врата и секој 
кој ќе вршеше нужда го гледаа сите, а тој целиот беше офарбан со 
нечистотија. Тоа беше мојот прв пробен работен одмор, на кој само 
10 минути останав за да видам како работат колегите и никогаш 
повеќе, во мојата 37-годишна работна кариера во Австралија, не 
посакав да работам за време на моите годишни одмори.

За време на одморот, со Нада појдовме до Конистон за да ги 
посетиме Даница и Сергија Секулоски. Таму ги најдовме Слобо-
дан Терзиоски и Лазе Короскоски. Лазе ми ги даде подароците кои 
му ги пуштиле моите роднини: Од зет ми Борис – половина литар 
вињак Давид и кутија цигари, а од татко ми – кутија наполитанки. 
Ми ги даде и писмата од татко ми, од братучед ми Кристафил и 
братучед ми Трајан Петрески. Кристафил пишува дека имал по-
тешкотија околу делбата на имотот од кој само една третина му 
дале нему, а другото го зеле дедо му Никола и стрико му Љубе. Во 
писмото од Трајан, кое го почнува и завршува во патриотски стил, 
покрај другото вели дека сиот товар за да се справува со узурпато-
рите на селските имоти сум му го оставил нему. Така, сега активно 
делувал и против црпењето на речната песок од Сатеска, која со 
камиони ја носеле на патиштата покрај реката Црн Дрим во Дебар. 
Ги организирал волинци, со кои им приредил протест на машини-
стите и на нивните претпоставени и успеал да ги спречи насилни-
ците, кои ги запустиле патиштата а никаков надомест не сакале, 
ниту да поправат, ниту да платат. Овој настан го потврдува со фо-
тографија која ми ја испрати со писмото. 

ГРОЗЕН ТЕПАЧКИ НАСТАН

На 7.2.1971 година, со Нада, Тоде Лабоски и Ѓорѓи Роштан-
ковски појдовме во паркот Енморе, каде што секоја недела поплад-
не се збираа Македонци за да се провеселат со свирки и тапани. 
Таму видовме чудо. Едно опнато Грче задеваше неколку момчиња 
Македончиња. Бараше да се тепа со кој било од нив. Тупкајќи ги 
тупаниците една од друга и заканувајќи им се дури на сите насо-
брани нашинци, бараше тепач за да ја испроба својата непобеди-
вост. Едно време дојдоа неколку автомобили. Од нив се истоварија 
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десетина момчиња со железни цевки во рацете, со синџири од ве-
лосипеди, со крикетски палки, па го заградија непобедливото Грче. 
Додека тоа вџашено се извинуваше дека нема повеќе никого да 
провоцира, момчињата молчеливо му се приближуваа сè поблиску 
и поблиску. Немаше ниту време, а ниту место за бегање. Па кога ре-
коа момчињата безмилосно да мават, цевки да плуштат, синџири да 
ѕвецкаат, палки да штракаат – по глава, по грб, по рамена, по нозе 
и насекаде каде ќе стигнеа. Со силни болки од ударите, Грчето се 
испружи на тревата и почнаа крвој да му ѕрѕаат од телото и главата, 
а пењи да испушта од уста. На Нада ѝ се смагли во главата и ме 
тргна настрана, не можеше да гледа таква глетка каква што немаше 
во животот видено. Момчињата си се прибраа и со автомобилите 
за неколку минути исчезнаа. Народот се насобра околу момчето. 
Запреа свирките. Дојде полиција, а потоа и амбулантно возило, 
кое со силни пискотници го одвезе Грчето во една од најблиските 
болници. Никој не знае што се случи со него. Нашите беа во тоа 
време најопасни за расчистување со такви непобедливи задевџии. 
По тој настан ние отидовме во луна парк за да се разонодиме и за 
да ги избришеме лошите глетки од нашата памет.

На 17.2.1971 година, Нада ги пречекала Соколе Колоски и 
неговата сопруга пред фабриката во која работеа. Тие тогаш зеле 
плата, па со молење одвај му ги зела 30 долари што ми ги должеше 
година и половина. Со тие пари Нада ја купи машината за шиење 
од Лазе Прентоски.

Во писмото кое го добивме деновиве, за првпат татко ми 
ни се заблагодари за пуштени пари. Спасе и Ангеле му пуштиле 
50 фунти, јас 60 долари и тој што го подигнал вишокот од Нада 
36.000 динари или вкупно од сите нас добил 340.000 динари. Ми 
се заблагодари и на мојата четврта кошула која му ја испратив по 
Ѓорѓи Донески.

На вториот ден од католички Велигден, 10.4.1971 година, со 
сопругата Нада и со Тоде Лабоски отпатувавме во Грингила, каде 
разбравме дека настрадал баџанакот Богоја Ѓорѓиоски. Појдовме 
дома му за да ја провериме веста дали е вистина. Со Нада и со Тоде 
и со сопругата на Богоја, Илинка, отпатувавме во Волонгонгската 
болница. Го најдовме Богоја легнат на кревет и, како Исус Христос, 
распнат со тегови на рацете и нозете. Му го тегнеа ’рбетот. На-
страдал возејќи го вилушкарот, кој се превртел во реката што носи 
секаков фабрички измет. Одвај го спасиле. Додека тој ни кажу-
ваше, за несреќниот настан, Нада привика: Иван, Тоде – Тоде!... 
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Кога погледнав кон Тоде, тој веќе паѓаше во бесвестие. Илинка ми 
вели „шлакни го“, Нада ми вели „со бокалчето полиј го“, а Богоја 
офкајќи вика: „не, не, не!“ Дојдоа сестрите. Го зедоа Тоде, го раз-
движија и повторно го вратија назад. Тоде, посрамен од случајот, 
му вели на Богоја, друг пат и да умираш не идам да те видам! А Бо-
гоја, во смеа, му вели: Море, ако те полиеја со бокалот јас ќе умрев 
од смеа, зашто тој е полн со моја мочка!

Ѓорѓи Роштанковски задоцни да ја плати казната за брзо во-
зење. Појдовме по два дена за да го сториме тоа. Во полициската 
станица во Мериквил полицијата го притвори Ѓорѓи дека задоцнил 
со плаќање и дека требало по два дена да се јави на суд во Њутеон. 
Мене ми рекоа да донесам 40 долари кауција ако сакам да го ос-
лободат Ѓорѓи од затвор. Во паботги најдов Трифун Короскоски и 
Војсе Иваноски. Намиривме толку пари и отидовме во полициска-
та станица за да го ослободиме Ѓорѓи од затвор. Тој се задржа само 
два часа внатре, а велеше како цела вечност да одлежал.

На другарка ѝ Устијанка Дузлеска, Нада ѝ пушти 5 долари и 
неколку наши фотографии. Во писмото кое ни го пишува вели сли-
ките им ги покажував во фабриката „Стружанка“, па сите велеле, 
се гледа дека Нада е среќна штом е изнасмеана по фотографиите. 
Од парите купила за спомен толчник и вазна за цвеќа. Ни кажува 
дека во штедната книшка сме имале 860,05 нови динари (пари што 
ќе ни пропаднат). 

Димитри Маркоски, во писмо ни бара да му пуштам повтор-
но 20 шамии со реси, 10 перничиња и 40 шамии различни. Веднаш 
му ги испративме. А тој, по добивањето, ни испрати 130 долари, 
колку што чинеа шамиите и плус 5 долари за да се напиеме за не-
говата новоизградена куќа во Волино. 

Ѓорѓи Роштанковски и неговата љубовница Џејн Вилијамс 
нѐ поканија да појдеме на море, на капење. Појдовме во месноста 
Брајтон, во заливот во кој пред 200 години допловил англискиот 
капетан Џемс Кук со својата флота. Еве, и по неколку години поми-
нати од настанот, вистински кажувам: „кога се раслече Џејн, умот 
ми се саштиса“. Тоа тело нејзино беше како вајано со раце. Таа ги 
поседуваше сите женски квалитети. Имаше долги и прави нозе, 
руса коса, дебели усни низ кои блескаа два реда бели заби, а бики-
ните одвај да покријат дел од нејзиниот задник и бујни гради. Секој 
кој ќе поминеше во близина, за миг погледот мораше да го сврти 
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кон неа. Нада ме предупреди: немој да зрчиш многу да не фатиш 
назабици! Се капевме и слушавме музика до кај зајдисонце.

На 25.10.1971 година добив писма од браќа ми Спаско и Ан-
геле, кои меѓу другото пишуваат, Спаско ќе градел куќа во Охрид, 
па нѐ кани на ручек. Ни објавија радосна вест. Горица, сопругата на 
брат ми Диме, родила син кој го крстиле Жарко.

Другиот ден добив писмо од најмалиот брат Трпе. Се јавува 
од Рим, Италија, каде бил на чекање за да оди во Канада. Се нажа-
лив, ама нема друг излез, нека проба и таму.

Истиот ден ми се јави Велко Илинкоски од планините на За-
падна Австралија. Бара да му испратиме 60 шамии и 10 перни-
чиња, за пари вели, око да не ви клепнува!

Деновиве од Волино допатувал Тоде Николоски и донесол 
подароци од Иван и Ташка Иваноски. За мене чорапи, а за Нада 
комбинезон. Појдовме да си ги земеме од Тоде, кој живееше кај 
Славе Короскоски во Грингила. Тоде ни рече дека куќата на брат 
ми Спаско што ја градел бесправно во Охрид, полицијата со булдо-
жери му ја турнала. Исто и на Пере Чалдрмоски.

Во пресрет на Новата 1972 година се ожена Тоде Лабоски. 
Невеста е Родна од Стење, преспанско, сестра на Роза, сопруга-
та од Трифун Короскоски. Тодета и Родна ги венча прота Владо 
Попоски, а кум е Крсте Маринчески од Требеништа, а девер им 
беше брат ми Трпе.

На 2.1.1972 година во сообраќајна несреќа животот го изгу-
би нашиот драг колега, 23-годишниот Димче Чепњоски од Струга. 
Неполна година беше во Австралија. На видување бевме на 12, а 
на 15.1.1972 година телото со авион му беше префрлено во Маке-
донија. Ех, кутри родители и кутра Македонија што ќе пречекаат?! 
Зет му Илија и сестра му Љуба Филеви збираа пари за авионскиот 
билет. Јас дадов 10 долари, Никола Тајчески 5, Андон 10 итн.

На 17.1.1972 година сопругата на газдата Божин Николоски, 
Борјанка, дефинитивно го напушти Божина.

Од писмото на татко ми Науме дознавме дека на брат ми 
Спаско и по вторпат му ја срушиле куќата што ја градел во Охрид. 
По оваа вест не останав рамнодушен за да не се запрашам: „Ех, 
колнати пусти пари, а крваво ги заработи по пеколните планински 
рудници во Западна Австралија. Толкава мака за миг да му појди 
фира!“ Татко ми дополнува, викнавме луѓе со коли материјалот да 
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си го донесеме в село. Ако остане таму веднаш ќе го искрадат. На 
крајот ни ја јавува и веста дека се свршила братучедата Мара Ми-
лошоска за Цветко од Драслајца.

На 7.2.1972 година, Ќирко Велјаноски го донесе братучед ѝ 
на Нада, Никола Иваноски, во Сиднеј за да му бараме работа. Во 
Волонгонг не можеле да го вработаат, бил малолетен.

Другиот ден останав од работа и цел ден шетавме по фабрики-
те. Но никаде не ни даваа работа поради неговата малолетност. Најпо-
сле, од заводот за вработување му најдоа работа, но со помала плата.

На 13.2.1972 година допатува од Македонија во Сиднеј брат 
ми Спаско со Благоја од Пештани. Ни донесе вињак од зет ми Борис 
Јанкоски и крушковац од татко ми. Јас одморот го имав земено од 
12.2. до 12.3.1972 година. Десетина дена, колку што преостанаа од 
одморот, му другарував на Спаско. За тоа време двапати појдовме 
до Грингила. Спаско зеде возачка дозвола, најпрво за автомобил, 
а потоа и за камион со приколка. Вкупно пет класи. А јас извадив 
ел-пермит за да полагам, за дозвола за автомобил.

Од бушевите во Западна Австралија ми пишува Андон Сто-
ески, вели: „Иване, што курела барав во овие пеколни пустиње. 
Овде е тешко и жешко. Страдам за слива!...“ А, за паричниот долг 
ништо не ми кажува. 

На 15.2.1972 година добив прво писмо од братучеда ми 
Трајанка Целакоска. Ни кажува дека татко ѝ Ѓоре се наоѓал во ду-
шевната болница во Демир Хисар, а и мајка ѝ била многу болна. 
Таа ни имаше испратено нејзина слика, а бараше да ѝ испратиме 
наша слика и 5 долари за да си купи нешто. Веднаш ѝ вративме 
писмо со наша фотографија и со 10 долари во него.

Од 1.3.1972 година свечено почнав да подготвувам часови по 
возење со авто-школата „Вардар“. Инструктор ми беше колегата 
на брат ми Спаско, Благоја Попоски од Кукуречани. Со него се до-
говоривме за сума од 80 долари да ме научи да возам и да земам 
возачка дозвола. По дваесет дена свечено добив и возачка дозвола.

Во писмото од татко ми, пак, се вели: „Трпе и Богоја од Љубе 
наш заминаа за Австрија со син ми Диме. Трпе пред тоа беше на 
преглед во Белград со Илија Илинкоски и успешно го помина пре-
гледот за да дојде во Австралија. Љубејца наша падна од плевна и 
си го скршила ’рбетот па неколку недели одлежа во костно-болната 
болница во Охрид. Болни се: Никола, Љубе и Крстејца, Вера, сопру-
гата на Кристафил, е трудна, а Кристафил треба да замине во ЈНА...“
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На 17.3.1972 година му испратив телеграма на Божин Спиро-
ски во Канбера за да дојде на вечера на 19.3.1972 година. Тој ден 
дојдоа од Волонгон, Пере Печоски со сопругата и Ѓорѓи и Божинка 
Николоски со девојчињата. Прво отидовме во Енморе Парк. Сви-
реа наши оркестри и ги забавуваа Македонците. Потоа сите дојдоа 
дома на вечера. Другиот ден за Македонија го испративме Божин 
Спироски, по кого на татко ми му испратив убава кошула. 

На 31.3.1972 година, на католички Велигден, со сопругата 
Нада, газдата Божин Николоски, Тоде и Родна Лабоски и Војсе 
Иваноски, во еден автомобил, а Лазе Короскоски и Никола Ива-
носки во друг, отидовме на Сиднејскиот велигденски фестивал 
(Саем). Имаше да видиш сè што душа ти сака. Животни, машине-
рија, натпревари, играчки, храна итн. Ние се прошетавме наоколу, 
се возевме на брзи рингишпили и вртешки, патувавме со жичара, 
наздравувавме итн. Дури во ситните саати се вративме дома.

На 4.4.1972 година се случи пресудниот момент на мојата ра-
ботна кариера. Со достигот во технологијата, беа поставени елект-
рични сортери, кои заменија стотици работници. Во таа бројка бев 
и јас. Ме префрлија во другата фабрика за стакло, во која се про-
изведуваа џамови за сите потреби, а таа се наоѓаше во населбата 
Александрија. Моето работно место беше помошник на управува-
чот на дигалката (кранот) со кој џамовите се пренесуваа од едно 
место на друго или се товараа во камионите како порачана стока. 
Работата не беше тешка, но беше многу страшна. Крановите кои ги 
пренесуваа стаклата патуваа над нашите глави. Едно мало парчен-
це ако се откинеше од предолгите стаклени платна можеше голема 
рана да ти отвори. За тоа ние моравме да носиме: шлемови, очи-
ла, заштитни палта со железни нитни на нив, ракавици, глежњаци, 
заштитни чевли и што ти уште не. Сведок бев кога едно мало парче 
откинато од долгите платнени стакла на еден Малтежанец ушето 
му го откина. Јас не можев да ја поднесам оваа војничка дициплина 
и во клозет и насекаде низ погоните да бидам како робот облечен. 
Но колку време ќе издржам на оваа работа, за тоа ќе видиме. 

Оваа година беше многу лоша за вработување, не само во 
Македонија и во Австралија, туку и во целиот свет. 

На 17.4.1972 година фабриката, во која работеше сопругата 
Нада, ѝ се префрли во Мелбурн. Така подобрите работнички ги 
префрлија во други погони, а лошите ги испуштија. Нада ја оста-
вија во еден погон кој се наоѓаше во Енмор Парк.
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Утредента отидов на операција за отстранување на носниот 
синус. Се оперирав во приватната болница „Пацифик“ во населба-
та Брајтон. Болницата е беспрекорно чиста и зафаќа добра место-
положба. Во собите има само по два кревети. Мене цимер ми беше 
некој си Џеф кој имаше мозолки во носот, па сака да ги отстрани. 

Во писмото од татко ми: Умре Злате Спироски, кого го зако-
павме во село Мешеишта. На закопот, покрај свештеникот, имаше 
уште 6 луѓе. јас, шурејте Крсте и Благоја Спироски, вујко му на 
Злате, Апостол Иваноски, зет му на Злате, Ристо Бавтироски од 
Слатино и еден мешеиштанец.

На 29.4.1972 година Ѓорѓи Роштанковски нѐ покани на 21-от 
негов роденден. Вечерта појдовме со Тоде Лабоски и сопругите, 
со пригодни подароци. Таму надојдоа Италијанци, Шкотланѓани, 
Австралијанци... Весело и бучно. Неговата Џејн беше облечена во 
кратко розево фустанче, со кое дојдоа до израз нејзините прави 
нозе. Извонредна глетка за присутните. Вистински женски ангел 
кој лесно ги занесува машките погледи, а уште полесно им ги оси-
ромашува нивните воздишки. Којзнае од какви побуди, кутрата 
Џејн падна во занес. Некои велеа дека се возбудила од радост, а 
други дека фатила на очи... Ја полија со вода и таа се освести, па 
почна повторно да лудува до малите утрински часови.

На 1.5.1972 година се венчаа Сандре Спироски и Љуба од 
село Смилево, Битолско. Со сопругата Нада појдовме со подарок 
за да им честитаме.

На 1.5.1972 година, повторно шетав по фабриките за да му 
барам друга работа на шура ми Никола Иваноски. Му најдов во 
фабриката за автомобили „Морис“, каде што платата ќе му биде 
12 повисока од првата (30 долари), сега чиста плата неделна ќе му 
биде 42 долари.

ВО НОВА РАБОТНА КОМПАНИЈА

Во стакларницата сакаа да ме сменат од денска да работам во 
попладневна смена за цело идно време. Денес е 8 мај 1972 година. 
Јас и онака бев револтиран од робовската работна дисциплина, па 
си ги побарав парите и веднаш завршив. На сјодвење се пријавив 
во Бирото за вработување во Њутеон, каде ми рекоа за кратко ќе 
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морам да причекам. На улица го сретнав Перо Сидороски од село 
Опеница, Охридско. Ми рече да појдам кај нив, примале работни-
ци. Фабриката во која работеше Перо се викаше „Вин Фуд Про-
дукт“, а се наоѓаше во населбата Мериквил. Во таа фабрика се пре-
работуваа цреши и други овошни плодови, кои по преработката се 
извезуваа по слаткарските продавници. Другиот ден, во фабриката 
појдов точно во 7.00 часот и шефицата, г-ѓа Вајт, ми даде формулар 
што го исполнив и веднаш ме пушти да работам на машина со една 
убавка 18-годишна Либанка, Марија. Со неа над светлото ги над-
гледувавме црешите. На црешите им ги вадевме семките (коските), 
на кои машината не успеала да им ги истисне. Тука работеа око-
лу педесетина жени и десетина машки работници. Платите ни беа 
пониски отколку во претходните фабрики. По неколку дена Перо 
Сидороски ја напушти работата, со образложение дека платата му 
била многу ниска. Овде се запознав и се спријателив со повеќето 
од вработените, особено со предработникот Тони Јаковчевиќ кој 
почесто ме оставаше да работам прекувремено. Прекувремената 
работа обично се состоеше само во чистење, односно миење на 
подот. Подоцна тој ме превезуваше со неговиот автомобил од дома 
до работа и обратно. Му плаќав според цената на возниот билет.

На 19.5.1972 година во писмото од татко ми Науме пишува: 
На свадбата од Лазор и Младенка Иваноски некој возач со автомо-
билот го удрил Ристе М. Стоески и му ги повредил ногата и раката. 
По повредата веднаш бил префрлен в болница. Во давање помош 
најмногу се истакнал Илија Илинкоски, кој целиот бербат се на-
правил од излиената крв. В болница, со повредениот, покрај Илија, 
отишол и татко ми. 

Зорка, сопругата на Павле Андроникоски, по 12 години не-
родство, на свет донесла машко дете – Ѓорше. Трпе го вратиле вла-
стите од Австрија поради малолетност. Сега за 6.000 динари днев-
ница работи со фасадерот Власе Бочески.

На 21.5.1972 година јас и Тоде Лабоски со сопругите појдовме 
во населбата Дапто, 100 километри јужно од Сиднеј, на свадба од 
волинецот Лазор Бочески и ложанката Љуба Танеска.

Од 23.5.1972 година, мојот шеф Бил Вајт ми даде подобра 
работа и платата ми ја зголеми за 4 долари на недела. Владата, на 
сите работници во Нов Јужен Велс ни ги зголеми платите за 2 дола-
ри неделно. Сега ми беше подобро бидејќи имав повеќе слободно 
време за седење. Бев одговорен на 10 казани каде се вареа цреши, 
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издробени репи и лушпи од лимони и портокали. Нив ги затоплу-
вав во две печки, во кои правев сируп од вода и шеќер. Секојдневно 
црешите, репките и ситно исечените лушпи од лимони и портокали 
ги подигнував со сирупот по неколку проценти. Кога ќе ја добиеја 
одредената јачина, нив од казаните ги црпеше друг човек и им ги 
носеше на жените за да ги пакуваат. Додека печките го загреваа 
со пареа сирупот, јас се одморав. Тука работеа педесетина жени 
од кои половината беа распуштеници. Меѓу десетината мажи, пак, 
тука работеше и уште еден Македонец, Вангел од битолско. Тој им 
правеше многу смешки на жените. Кога јадеше, било што да било, 
велеше дека е Маде од Македонија. Еднаш си направи и сендвич. 
На целиот леб му ја ископа средата и лебот го наполни со грав и 
пиперки. Па кога го јадеше, од притискањето на рацете од стра-
ните, грав му течеше по рацете и ракавите. Засмеан и замачкан по 
долгите мустаќи, со оџагарени очи, ќе речеше: Ова е македонски 
сендвич! Па така, покрај него во мензата и мене ми се смееја при-
сутните, прашувајќи ме зошто и јас не јадам македонски сендвич? 
Но Вангел си беше таков, природен македонски патриот. Не може-
ше секој да го имитира. Подоцна тука се вработи за кратко и брат 
му на Ѓорѓи, Митре Роштанковски.

На сопругата Нада два пати ѝ се случија несреќи. Еднаш пад-
нала и со раката се потпрела на стаклото од скршеното шише од 
млеко. Со неколку копци ѝ ја сошија дланката.

 Другиот пат кога сакала да се симне од автобус прстенот и 
се заглавил на некоја метална шипка, па за малу ќе си го откинела 
прстот. Сепак, двете несреќи – среќно минаа.

 Третиот ден со сопругата Нада, со Ѓорѓи Роштанковски и со 
Џејн бевме во зоолошка градина. Беше интересно патувањето со 
брод од Циркулар Кју до Варунга и назад. Погледот кон Сиднеј е 
брилијантен. Во Зоолошката градина нема измени, секогаш е исто: 
животни, птици, риби и изведби.

На 6.7.1972 година купив машина за пишување со латинични 
букви „Оливети“ од Ѓорѓи Роштанковски за 50 долари. 

На 13.7.1972 година бев на забар за да ги поправам забите. 
Забарот беше Кинез и за 4 заби што ми ги пломбира ми наплати 
20, а на сопругата Нада што ѝ го извади катникот ѝ зеде 3 долари.

На 24.7.1972 година добив писмо од брат ми Спаско и во него 
чек на 450 долари. Значи ми го отплати долгот. Овојпат писмото му 
беше читко и уредно напишано, за пример меѓу досегашните. 
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Истиот ден добив писмо, а во него имаа пишувано по некол-
ку реченици: татко ми Науме, зет ми Борис и брат ми Трпе. Велат 
дека пратките по Диме Чалдрмоски и Ѓорше Лошкоски ги добиле: 
цигари и по 5 долари за татко ми Науме и зет ми Борис, за Менка 
шамија, за Трпе мотористичка маица.

Од брат ми Ангеле, од планините во Западна Австралија, до-
бивме писмо и негова работна фотографија.

На 25.7.1972 година добивме писмо, односно покана, од Сер-
гија Секулоски. Еве ја неговата содржина: 

Драги братучед Иван – Нада.
Бидејќи подготвуваме весела фамилијарна гозба – крштев-

ка на нашиот долго очекуван син Самоил, се поканувате на фа-
милијарната свеченост да присуствувате во недела на 30.7.1972 
година.

На 15.8.1972 година Ѓорѓи Роштанковски нѐ покани на ве-
чера, зашто другиот ден ќе отпатува за Македонија. Мораше на 
ваков трик да замине. Сам ќе се пријави да служи во ЈНА, за да ги 
избегне австралиските закони, со кои сè уште таа испраќаше свои 
војници во Виетнам.

И ТРПЕ ВО АВСТРАЛИЈА

На 10.8.1972 година, враќајќи се од работа, ме пречека Нада 
и ми вели: давај мужди! Јас ѝ велам, во шега, да не дојде некој чек 
со пари? Таа вели не, туку нешто друго. Тогаш јас на смеа ѝ реков: 
Да не дојде брат ми Трпе? Таа се изнасмеа и рече: Да! Се зачудив 
зошто да не ни каже оти доаѓа, за да го пречекаме. Јас сум пречеку-
вал не знам ти кого, а брат ми да доаѓа, сам и со страв, тоа е за мене 
срам. Но како било, еве го пред мене, на сиднејски синор стапна и 
петтиот наш брат, петтиот наш печалбар. Четири години не го имав 
видено тоа палаво детенце, кое почесто ѝ ја претресуваше торбата 
на Нада. А еве го сега, тоа е целосно друго, витко, сувкасто момче, 
со смеѓа долга коса и секојпат ист насмев, кого го прегрнувам брат-
ски над ова парче австралиска земја. Требало да оди кај Спаско и 
Ангеле во Западна Австралија, но авионот го променил курсот и се 
симна во Сиднеј. Ни донесе две шишиња со вињак и половина ли-
тар ракија, а и едно кесетче полно со јатки кои ги испраќа маштеа-
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та Менка. Покрај спомените за поминот во Италија и Австрија, тој 
ни раскажа и една ваква случка. На Ѓурѓовденскиот празник бев 
расположен, па за првпат во мојот живот сакав да одиграм едно 
оро напред. Свирачите почнаа да ми свират, а гледам друга група, 
за инает, сакаа орото да ми го преземат. Бев упорен и сакав јас да 
играм. Но, наеднаш ми се насобраа физички да ме спречат следни-
ве лица: Славе, сопругата Костадинка и Љубан Тупанчески, како и 
Роза Короскоска, за на крај Костадинка да ми го искине првото мое 
спечалено палто, што си го купив во Австрија... Другите денови, 
на аеродром, зедовме билет за Перт, за на 15.8.1972 година, што ме 
чинеше 130 долари. Пред да го испратиме брат ми Трпе за Перт, му 
го спакувавме куферот од брат ми Спаско кој целиот беше графи-
ран, со цртежи и срамни зборови. Јас бев сам за да го испратам на 
аеродром. Ми се ледеа нервите кога го гледав како оди кон авионот 
и застанат на врата со рака мавтајќи, ми отпоздравува. Солзи ми 
потекоа по лицето и сам се прекорував, а и судбината, прашувајќи 
ја: што е криво ова нејако дете да биде осудено за да ги мери ав-
стралискиве меридијани. Дали ќе може тој млад организам да ги 
поднесе највисоките температури и тешки физички работи низ ру-
дниците на пеколна Западна Австралија!? И додека така умствено 
бладав, авионското летало се вивна во небото и го однесе Трпе со 
себе, на спротивната страна од австралискиот континент.

Коселчанецот Никола Трајчески ми прати писмо, а во него и 
статија објавена во весникот „Нова Македонија“ од 2.12.1972 годи-
на, со наслов „Трговија со младинскиот дом во село Волино“. Се 
изреволтирав од статијата и веднаш копијата со напишано протест-
но писмо, ги испратив до Македонското собрание во Скопје. 

На 23.1.1973 година пристигнал од Македонија Иван Ива-
носки и им кажувал низ Волонгонг дека, дефинитивно, Домот им 
припаднал на волинци. Браво! 

На 26.1.1973 година добив писмо од братучед ми Кристафил. 
Тој се јавува од ЈНА, од касарните во Вараждин, каде и јас служев 
шест месеци. По осум месеци ми јавува дека имал син, кого го 
крстил Гоце. 

19.1.1973 година. Св. Богојавление – Водици. Со сопруга-
та Нада, брат ми Трпе, кој веднаш од Перт се врати назад, Митре 
Роштанковски и неговата девојка Хелен, сме во Волонгонг. Ќе се 
фрла крстот во море. Беше прекрасно пред отворените синила на 
Пацифичкиот Океан да се извршува еден ваков христијански чин. 
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Водите се спојуваат преку Средоземното, Јадранското, па преку 
реките Бојана, Дрим и Црн Дрим со Охридското Езеро. Од другата 
страна, преку Егејското Море и Вардар со Македонија. По вакви-
те замисли душата ми пладнува во мир. Си замислувам дека овој 
воден контакт со Македонија, Охрид, дури и со Волино, за миг 
ме прави среќен, како да сум во роднокрајските простори. Меѓу 
скокачите по крстот е и волинецот Димитри Маркоски, но немаше 
среќа да го фати крстот. Водата од овој ден влева здравје во душите 
на живите суштества. За тоа се полнат шишенца и водата се носи 
дома за лек.

 
 И БРАТ МИ АНГЕЛЕ ВО СИДНЕЈ
 
Другиот ден веднаш му испратив телеграма на брат ми Анге-

ле во Перт со следнава содржина: Трпе е дома, ќе ти пишам пооп-
ширно! Јас телеграмата само што ја испратив кон полден, по не-
полни пет часа еве го Ангеле тропа на врата. Ајде поздравувања, 
прегрнувања, солзења... Значи, еве и Ангеле официјално го стапна 
најголемиот австралиски град Сиднеј.

На 9.5.1973 година пазаривме куќа на адреса: улица Бриџ број 
52 во населбата Белмор. Куќата ја погодивме на 26.350 долари.

На 13.5.1973 година, со сопругата Нада, брат ми Ангеле и 
Спиро и Милица Роштанковски бевме на сретсело во Енмор Парк, 
а после Ангеле сакаше да појдеме да ги види мостот Хаба и прочу-
ената Опера Хаус. Таму направивме по неколку снимки. 

На 5.6.1973 година добивме писмо од татко ни, во кое кажу-
ва дека и физички имотот го поделиле. На делбата се испокарале 
маштеата Менка и сестра му на татко ни, Устијанка Велјаноска.

На 18.6.1973 година, јас почнав со пишување поезија. 
На 1.7.1973 година, вечерта, спроти заминувањето на Стојан 

Ситникоски и фамилијата за Струга, Македонија, бевме да му од-
несеме подароци за нашите во татковината: за мајка му Веса ‒ бом-
бониера, за татко ми‒ кутија цигари, за Ајрудин Лена ‒ моторис-
тичка маица, за мајка му од Ајрудин ‒ црвена шамија, за татко му 
‒ цигари, за од брат му Башким ќерката ‒ шарпа, за Миле Блажески 
од Биџево ‒ цигари, за сопругата Устијанка ‒ белегзија и блуза, за 
ќерка им Митра ‒ панталончиња...
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На 29.7.1973 година со сопругата Нада отпатувавме до Во-
лонгонг на крштевањето од вториот син на Даница и Сергија Се-
кулоски, Јане. Таму ја затекнавме истата слика како и за крштев-
ката од првиот син Самоил. Сергија зашетан некаде, некои луѓе 
беа дојдени за да му ја варосуваат куќата. Прасињата беа донесени 
нескубани, децата плачат, Даница се нервира, лом... Ајде се запрег-
навме и ние. До доцна вечерта завршивме повеќе работи. Сабајле-
то појдовме во црквата „Св. Димитрија“ во Волонгонг со кумовите 
Лилјана и Пеце за да го крстиме Јане. Сергија снимаше со видео 
камера. Дента му надојдоа пријатели и беше многу весело. Татко 
му од кумот, свиреше на гајда.

На 8.8.1973 година, го добив списанието „Македонија“ од 
Матица на иселениците од Македонија со првообјавени мои сти-
хотворби и моја фотографија. 

Неодамна, по повод купената прва наша куќа во населбата 
Белмор, на татко ми му испративме 20, а на брат ми Ангеле му 
испративме 40 долари.

На 26.8.1973 година, точно пет години откако ја напуштив 
родната куќа во Волино, еве нè, се вселуваме во прва своја куќа 
во Австралија, која се наоѓа на адреса улица Бриџ број 52 Белмор, 
само 13 километри оддалечена од центарот на Сиднеј. Ги средивме 
работите, а браќа ми Ангеле и Трпе дојдоа со воз и со себе во кар-
тонски кутии ги донесоа двете кокошки и петлето и ги пуштија во 
малата градина на задниот дел од куќата.

На 9.8.1973 година добив писмо од Матица на иселеници 
од Македонија, во кое ми пишуваат дека ги добиле моите твор-
би, кои ги дале на проверка, а почнале да ми го испраќаат списа-
нието „Македонија“ од бројот 244. Покрај тоа што станав редовен 
претплатник на списанието „Македонија“, почесто и се јавував со 
дописи во него. Другарувањето со списанието, неговите уредници 
и песрсонал ми станаа мое секојдневие. Лицата: Трајан Бавтиро-
ски, Трајан Николоски, Радмила Трифуновска, Димитар Башевски, 
Марјан Велевски, Бошко Нацевски, Лидија Неделковска, Снежана 
Златевска, Драгица Герова, Боге Сотировски, Иван Кантарџиев, 
Димитар Керамитчиев, Васил Зигоманов, Васил Наумов... значи-
телно ми помогнаа во мојата поетско-новинарска афирмација. 

На 6.9.1973 година, сопругата Нада се оперира од женски 
проблеми. Нејзин оператор беше д-р Аткинсон.
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На 15.9.1973 година со сопругата Нада појдовме во Волон-
гонг. Појдовме и во црквата „Св. Димитрија“ да запалиме свеќи 
за здравје. Таму купивме и икона за дома, од Богородица со син ѝ 
Исус за 6 долари. Таа требаше да отседи в црква 5-6 недели. 

Деновиве ми дојде писмо од Врховниот суд на Македонија, 
како одговор на моето писмо испратено до нив. Писмото е потпи-
шано од Томислав Симеоновски, секретар на Врховниот суд. Тој 
ми дава упатства како се постапува во случај на неправилна пресу-
да од Општинскиот и Окружниот суд...

На 2.10.1973 година за неправедната судска одлука во корист 
на тетка ми Устијанка, а против татко ми, испратив препорачано 
писмо и до Врховниот суд на СФРЈ во Белград. Писмото го потпи-
шав од сите нас петмина браќа.

Во почетокот на ноември 1973 година со браќа ми Ангеле 
и Трпе, баџанакот Ѓорше и Димитрија Маркоски појдовме да го 
гледаме фудбалскиот натпревар меѓу Австралија и Кореја, кој се 
играше за квалификации за светското првенство кое идната годи-
на ќе се одржи во Минхен, Германија. Играта заврши нерешено 
0:0. Повторната средба што се одигра во Сеул, Кореја, исто така 
заврши со нерешен резултат од 2:2. Головите за Австралија ги по-
стигнаа Буљевиќ и Барц. На третиот натпревар кој се удигра во 
Хонг Конг, Австралија ја победи Кореја со 1:0. Голот го постигна 
Џим Мкај. Да спомнеме дека селектор на репрезентацијата беше 
Србинот Рале Рашиќ. Така за првпат Австралија се квалификува во 
првите 16 земји на светот, кои ќе си ги одмерат силите во Минхен, 
Германија. Англија пак, за првпат нема да биде на светско првен-
ство. Неа ја исфрли Полска.

На 26.11.1973 година за во планините на Западна Австралија, 
кај братот Спасе, заминаа и браќа ми Ангеле и Трпе.

Како што ѝ беше редот за менструација на сопругата Нада да 
ѝ дојде на 9.10.1973 година, еве повеќе од два месеци како ѝ доц ни, 
па Нада се јави на лабораториско испитување. Од резултатот ѝ било 
речено дека е останата бремена. Таа од радост заборавила да им пла-
ти, туку побрза да ми ја пренесе радосната вест што ја очекувавме 
полни осум години. Кога ѝ текна што направи, веднаш се врати за да 
им плати за услугата, по кое вработените се насмеале и ѝ честитале. 

 За дочек на Новата 1974 година, со Нада заминавме да ја до-
чекаме заедно со фамилијата Секулоски во Волонгонг. Домаќините 
веднаш ни предложија да појдеме на игранка во црковната сала 
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во Волонгонг. Но, ненадејно Нада се пожали на болки во стома-
кот. По извршената физиолошка потреба се врати со плачење дека 
породот го пометнала. Сигурно од предолгото возење со стариот 
меѓуградски воз. Ете, тоа беше причина за да ја дочекаме оваа го-
дина во жалост. Цела ноќ не заспа Нада, малку и од болките, но и 
од непотребното патување во бремена ситуација. Како било, греш-
ката бидна и не може да се поправи, може само поука од неа да се 
научи. Им се извинивме на домаќините што ги задржавме и нив да 
не учествуваат на дочекот. 

По несреќата што ѝ се случи на Нада, во писмото татко ми 
ни ги кажува своите проблеми. На рентгентско снимање му нашле 
диво месо собрано под папокот (тумор), а на друго снимање и чир 
на желудник, кои морал хируршки да ги отстрани. 

На 30.1.1974 година дојдоа Спиро, мајка му Донка и сестра 
му Милка Роштанковски за усно да ни ја пренесат радосната вест. 
Нè канат да им бидеме кумови. Да ја крстиме нивната ќерка и вну-
ка. Поканата веднаш ја прифативме. Другиот ден прво појдовме 
дома му кај Спиро, а потоа и во болницата за да го видиме бебето 
и мајка и Милица. Со заедничка спогодба девојчето ќе се вика Ли-
дија. Име на Македонка запишано во најстарите библии.

Во другото писмо од татко ми, што го добив на 26.3.1974 го-
дина, ми пишува: Полјакот Вангел Спироски (стрико на мајка ми) 
ги нашол нашите прасиња во детелината од Костадин Силјаноски 
во месноста Сокаче и им рекол дека ќе ве тужам! Маштеата Менка 
му рекла; Аман бре Вангел, немој да го слушаш Влада Велјаноски 
(кмет во Волино, а имотно збогатен со наша земја), тој те тера тебе 
за нас да нѐ тужиш. Тој Бузлија не е за фамилијата, а не пак за се-
лово...! За ова клевета, ќе му кажам на Владо, ‒ ѝ рекол Вангел. И 
навистина му кажал, а Владо ѝ поднел тужба на маштеата Менка. 
Па татко ми, ми вели: синко Иван, видете, замолете го син му на 
Вангел Спироски, Божин, да го убеди татко му да не сведочи во 
корист на Владо. Веднаш појдовме со Нада кај Божин Спироски 
кој живееше во населбата Ерскинвил. Таму дојде и братучед му 
на Божин, Ламбе Петрески со сопругата Марија (Словенка). Му 
кажавме на Божин за случајот. Напиши му телеграма, ти, на татко 
ми, во мое име, а јас подоцна ќе му се јавам и со писмо. Телеграма-
та што му ја испратив на Вангел беше со следнава содржина: Тате, 
те молам немој да сведочиш против зетот Наумета Трпоски, ако ме 
сакаш. Твојот син Божин Спироски. По ова наздравивме и за ново-
роденчето на Божин и Елена Спироски, Даниела.
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Добивме писмо од брат ми Диме кој најавува желба за пов-
торно да дојде во Австралија. Бидејќи визата ја пропушти, ќе мора 
на некој друг начин да се проба.

На 14.5.1974 година браќа ми Спаско и Ангеле најавија дека 
ќе отпатуваат за Македонија, со нивниот пријател Никола Митрес-
ки од Лешани, преку Атина и Солунско Поле за Волино. Тие ги по-
бараа да им ги испратиме во Перт алиштата што ги имаа оставено 
кај нас. Им ги испративме нив и две џемперчиња за децата од зет 
ми Борис, а Трпе испрати маица за внукот Сашо.

На 12.5.1974 година, со сопругата Нада, како кумови бевме 
да ја крстиме првата наша крштеничка Лидија Роштанковска. Ги 
направивме сите обичаи за крштевката и во црквата „Св. Кирил и 
Методиј“ во Розбери и во ресторанот во Рогдаел каде се одржа ве-
селбата. Дури ми дадоа збор за да ги поздравам присутните. За овој 
настан имав испратено запис и фотографија кои беа објавени во 
списанието на Матицата на иселеници, „Македонија“. На крште-
вањето од Лидија беше присутен и брат ми Трпе.

Од 27.5.1974 година станав член во рагбијашкиот клуб Кен-
тербери ‒ Бенкстеон. За прва година претплата беше 27 долари, а 
понатаму секоја година требаше да плаќам по 7 долари. 

Во писмото од брат ми Диме, покрај другото, пишува: Бевме 
на свадбата од братучедата Мара Милошеска, која се мажеше 
за Цветко од нивното село Драслајца. Немаше многу народ. На 
Ѓурѓовден се истепаа Славе Тупанчески и Трајан Шкуртески. Беа 
пијани двајцата. Започна со асфалтирање патот Охрид ‒ Кичево. 
Диме ми имаше испратено и формулари и три фотографии за да му 
извадам нов пасош во Австралија. 

Документите од брат ми Диме за визирање ги поднесов на 
16.5.1974 година.

Со сопругата Нада бевме во Бенкстеон за да го гледаме фил-
мот „Македонска крвава свадба“ и фудбалскиот натпревар меѓу 
Југославија и Шпанија, одигран на 13 март, кој заврши со 1:0, голот 
го постигна Јосип Каталински во 14 минута.

Во писмото од татко ми се зборува за несреќата што му се 
случила. Кравата која требало да се отели пред 19 дена пцовисала. 
Викнал ветеринар, но веќе било доцна и телето во неа го нашле 
мртво. Па, како што е тој на перис, неопходно му е да има крава. 
Во спротивно, ќе треба секој ден да купувал млеко. За да купи кра-
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ва која чинела околу 1.000.000 стари динари, од нас со Трпе бара 
пари. Ние веднаш му пуштивме 200 долари.

На 27.7.1974 година, со сопругата Нада и Димитри Маркоски 
појдовме во еден југоресторан, Коштана, во Њутеон, за да вече-
раме и да слушаме музика. Таму обично свиреше оркестарот на 
Панде Петровски. Во еден миг дотрча млада шпанска танчерка. Се 
претстави дека е Розита, се качи на нашата маса и почна да изведу-
ва стомачни танци. Со Димитри не останавме равнодушни, туку ѝ 
ставивме во гаќичките по една средна банкнота.

Татко ми Науме ни се благодари во писмото на испратените 
пари. Купил крава со две телиња. Полицијата им ги одзела пасоши-
те на сите печалбари кои не се служени во ЈНА. Таква несреќа ги 
снашла и браќата Спаско и Ангеле. Само Трене Иваноски успеал 
скришно да се врати во Австралија. 

На католички Божик Дарвин го зафати невреме. Од силните 
ветрови на циклонот Трајси начисто беше разрушен. Имаше и чо-
вечки жртви. Претседателот Гоф Витлам кој се наоѓаше во посета 
на неколку европски земји, меѓу кои и Југославија, ја прекрати по-
сетата и веднаш се врати во Австралија. Се збираа и доброволни 
прилози. И ние подаривме 100 долари за помош на Дарвин.

По неколку денови се случи и друга несреќа. На столбот од 
мостот Тасман во Тасманија удри брод кој го урна средниот дел. 
Автомобилите што се најдоа на тој дел од мостот паднаа в море. 
Во седум автомобили погинаа 13 луѓе. Во новото писмо татко ми 
кажува дека го купил местото до нивата наша во месноста Сокаче, 
па ни бара под итно 160 долари. Веднаш му ја испративме побара-
ната сума пари. 

На 9.1. во приватната болница во Гринајка се оперирав од 
чешање на задникот, односно дебелото црево. Оператор беше д-р 
Хадсон. За 4 дена што лежав платив 198 долари. Храната беше ав-
стралијанска, а персоналот добар. Тие денови повторно во Европа 
отпатува претседателот на Австралија Гоф Витлам. Во Југославија 
престојуваше за првпат еден австралиски претседател. За таа посе-
та почесто бевме информирани од вестите кои ги слушавме преку 
радио, а почесто ја нагласуваа средбата Витлам ‒ Тито. Витлам му 
дал на знаење на Тито, дека нашето пријателство не сакам да го ис-
користиш во експлоатација на Австралија, како што им ја правиш 
на арапските држави!



Ова е мојот живот

209

На 18.1. повторно дојде брат ми Трпе од Македонија. Одвај 
се спасив од полицајците, вели. Скокнав низ задната пенџера од 
вториот кат на куќата и со пасошот в џеб побегнав во Охрид, а 
оттаму во Скопје и од Скопје право за Сиднеј. Ни донесе само 
две шишиња со вињак и рамка за на ѕид. Другиот ден беа Водици, 
па јас, сопругата Нада и брат ми Трпе отпатувавме во Волонгонг, 
каде управата, свештениците и верниците од црквата „Св. Дими-
трија“, по традиција, го фрлаа крстот в море. Глетката беше пре-
красна. На крајбрежјето имаше преку 3.000 верници кои будно го 
очекуваа тој верски чин. Меѓу сите нив, настанот го следеа и ТВ 
екипи од каналот ВИН-4 од Волонгонг, кои обично го прикажуваа 
во вечерните вести.

Брат ми Трпе седа без работа скоро месец и половина, а тука 
дојде на стан и братучедот Богоја Секулоски од Волонгонг. Тие 
меѓувреме беа пријавени во Социјалниот завод за невработени од 
каде земаа дотација по 31 долари неделно. Богоја полагаше возач-
ки испит, прво за вилушкар, а после за камион со приколка. Тогаш 
и јас го користев одморот, па само сопругата Нада работеше. Одвај 
ја чекавме да дојде од работа за да ни направи јадење, дури и пани-
ците да ни ги измие. 

По шестнеделно одморање, брат ми Трпе замина во Дам-
пиер, каде се вработил во работничката менза во која работел и 
Митре Роштанковски. Богоја се вработи на патот што се градеше 
меѓу Волонгонг и Сиднеј.

На 9.4. во соработка со Ѓорѓи Бушиноски, дома го довози по-
ранешниот учител во Волино, а сега секретар на Матица на иселе-
ници од Македонија Трајан Бавтироски. Средбата беше мошне ср-
дечна, особено помеѓу Трајан и мојата сопруга Нада, која му беше 
ученичка во учебната 1953/54 година, односно во трето одделение. 
Се поведоа разговори и за наглото иселување на Македонците, за 
лабавата политичка платформа на владините чиновници кои ги за-
боравија Македонците во соседните земји и за многу други теми кои 
не тиштат нас откорнатиците дојдени во оваа втора наша татковина.

Добив писмо од шура ми Јонче Иваноски. Бара да го земам 
повторно во Австралија. Ако не иселенички, да го земам барем за 
една година ‒ туристички. Под исти услови бара да го земам и брат 
ми Диме повторно. Тој вели поради криза за вработување го врати-
ле од Австрија.
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На 13.7.1975 година, за првпат во историјата на македонско-
то радио во Сиднеј започна со емитување македонски радиочас. 
Тоа се случи на етничката радиостаница 2ЕА, која беше спонзо-
рирана со државни пари. На овој ден македонските слушатели 
ги разбудија звуците на кларинетот, тапанот, гајдата, кавалот... 
ги разбудија гласовите на македонските песнопејци Васка Или-
ева, Никола Бадев, Александар Сариевски... Емитувани беа од 
македонските спикери: Јован Кокаловски, Загорка и Борис До-
бросавлеви, Ѓорѓи Бушиноски, Перо Кикиреков, а подоцна им 
се приклучија Љуба Ѓореска, Љупчо Ристевски, Радица Бојков-
ска-Димитриовска, Боби Поповски... И по три децении, секогаш 
со спикерите стоеше првиот координатор на овој македонски ра-
диочас д-р Васил Тулевски.

На 31.7.1975 година со сопругата Нада бевме да ги испратиме 
на аеродром за Волино, Зарко Бочески и Божин Николоски. По нив 
на татко ми му пративме ‒ костум, за дедо Косте ‒ кошула, за баба 
Мара ‒ чорапи, за шура ми Јонче ‒ кошула, за шурните Клименти-
на и Милица ‒ шамија и блуза, за девојчињата ‒ белегзии, за дете-
то спортска блуза и по кутија цигари за брат ми Ангеле и Благоја 
Терзиоски.

Пред извесно време забележав дека од левата страна на ви-
лицата и левата страна на главата ми испадна брадата и косата со 
пречник од три сантими. Мојот доктор ме упати на специјалистот 
Џорч Палмаст, кој ми направи мала масажа на главата. Вториот 
пат, докторот беше на телефон, па за да ми стави инекција и рече 
на секретарката. Таа се колебаше, но тој со мимики ѝ заповедаше 
да го стори тоа. Ми потекоа крвишта по лицето и кошулата. А си 
реков нема да ме видиш ти повеќе во твојата ординација.

Појдов кај Хрватот д-р Босниќ, на лаф муабет, бидејќи немав-
ме тогаш македонски доктор, па поради јазикот сакав да побарам 
научно објаснување за настанатиот проблем. Тој ме ислуша, па ми 
вели: Иване, седи си раат, за шест-седум месеци, ако не ти порасне 
коса, дојди. Повторно ќе пробам да те лекувам, а знам дека тоа е 
нервниот систем кој избил тука. Па јас сум доктор, еве немам коса, 
зарем ако има лек јас не ќе си се излекувам... И навистина по 6-7 
месеци почнаа тенки влакненца да ми раснат. Се израдував и појдов 
да му се заблагодарам на д-р Босниќ, кој со збор ме излекува.

На лекарскиот преглед д-р Аткинсон на сопругата Нада ѝ ре-
кол дека е останата повторно бремена. Се израдувала кутра жена, 
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па му купила шише виски. Тој не сакал да го земе, па таа да не го 
враќа назад ѝ го дала на неговата секретарка.

Добив писмо од брат ми Ангеле, кој покрај другото, кажува 
дека го зеле во ЈНА и служел војник во Скопје.

На 1.11.1975 година со сопругата Нада бевме на свадбата од 
Милка Роштанковска и Рон Ипавиз (Италијанец). Тие се венчаа во 
Католичка црква, а веселбата се одржа во пригодна просторија во 
Рокдаел во присуство од 250 луѓе (Италијанци и Македонци).

Брат ѝ на Милка, Митре Роштанковски беше дојден од руд-
ниците на Западна Австралија па ни кажа дека брат ми Трпе бил 
добар и збирал пари. А кажа и една жална вест: Велко Илинкоски 
кој по сообраќајната несреќа останал со мани, зел бензин, се по-
лил и се запалил во Кингс Парк во Перт. Брат му Илија дошол 
од Македонија, кој со Волинци и со други Македонци доброволно 
присобрале пари и телото го зел со себе за да го закопа во родното 
свое Волино.

 На 27.10.1975 година се одржа општонароден собир во 
Рогдаел, на кој бев со Ѓорѓи Бушиноски и Арсе Бујароски. На овој 
собир беше критикувана управата на црковната општина „Св. Ки-
рил и Методиј“ во Розбери. Многу критики беа упатени на името 
од свештеникот Владимир Попоски, кој не бил примерен, зборувал 
срамно, барал пари... Исто така беа упатени критики и до тогаш-
ниот претседател Мик Веловски, за кој се рече дека не знаел добро 
да зборува македонски, бил грчки шпиун, не бил активен во заед-
ницата... Беа предложени неколку работи, меѓу кои да се преземат 
мерки против свештеникот Попоски и против управата, да се по-
чне со реновирање на старата црква „Св. Кирил и Методија“, да 
се купи место во населбите Бенксија или Рогдаел за изградба на 
Културен дом... 

Од сето тоа само се реализира купување на стари куќи, на 
кои по нивното уривање се изгради црквата „Св. Петка“ во Рогда-
ел. Оваа црква беше изградена со благослов на југовластите, зошто 
другата, „Св. Кирил и Методиј“ се третираше како Егејска, па во 
неа не можеа да се стационираат конзулите и југоносталгичарите.

На 11.11.1975 година се случи многу интересен настан за 
Австралиската политичка историја. Претставникот на Англиското 
Кралство Џон Кер го избрка од власт Австралискиот претседател 
Гоф Витлам, лидер на Лабуристичката партија кого го избра на-
родот на Австралија. А за нов претседател беше именуван лиде-
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рот на Либералната партија Малколм Фрејзер. Каков национален 
скандал?! Шефицата на женските работнички во нашата фабрика 
госпоѓа Вајт бакнувајќи го Гоф на новината панично плачеше.

Иван и Нада со неколкумесечното неродено бебе (Билјана)  
на свадбата од Рон и Милка Ипавиз на 1.11.1975 год.

 Во писмото од татко ми Науме дознавме една жална вест 
дека нашата баба, стрина на тато ми Науме, Бисера (Николица) 
Трпоска од неизлечива болест починала. А радосна вест дека 
внука ѝ на Бисера, ќерка на Елена и Љубе, Ќира Јовческа, ја ро-
дила ќерката – Маријана. 

На 19.12.1975 година нашата фабрика Вин Фуд Продукт за-
врши со своето постоење. Мене ми понудија за да почнам во нивна 
филијала Мери Брадес Продукт во населбата Енфилд на 22.12.1975 
година. Досегашната фабрика ни приреди богата гозба, на која се 
јадеше, пиеше, веселеше, но и се плачеше. Некои луѓе во оваа фа-
брика лебот за својата фамилија го вадеа по неколку децении, а јас 
само три и пол години, па разделбата беше жална и трогателна.

Новото работно место ми беше физички лесно, но два дена 
во неделата беше смрдливо и неподнесливо. Тука се филтрираа 
обоени сирупи за кока кола, кафиња, чајеви, ликери... Готовите 
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обоени сирупи со цистерни ги одвозуваа. Вработени бевме петми-
на филтрирачи и уште толку административни работници. Еве и 
овде се прославуваше во чест на католички Божик. И овде ни беше 
приредена богата трпеза со пијалаци. Овде беше лошо што само 
една женска беше млада, другите беа во одминати години.

За време на католичкиот Божик слушнавме дека починал 
Лазор Стоески од срцев напад. Тој ќе биде трет Волинец, после 
татко му Науме и сопругата Зарина чии мошти за навек ќе останат 
во оваа далечна австралиска земја.

На 21.1.1976 година брат ми Трпе повторно нè остави и за-
мина во рудниците на Западна Австралија. Тој вети дека ќе збира 
пари за да соѕида куќа во Волино.

На 26.1.1976 година, со Лазор Стојоски, Крсте и Петко Бе-
лески и Владе Војданоски бевме да го гледаме фудбалскиот нат-
превар помеѓу Австралиската репрезентација и тимот Вележ од 
Мостар. Натпреварот заврши 2:2. За време на натпреварот неколку 
хрватски екстремисти со запалени југословенски знамиња скочија 
во игралиштето и трчаа низ него. Некои пак се растрчаа низ иг-
ралиште со развени транспаренти: Смрт за Југославија. Смрт за 
диктаторот Тито... Полициските службеници екстремистите ги 
пофаќаа и ги приведоа. А еден најмен авион над игралиштето вр-
теше десетина минути со развеана плаката по себе: Босна и Херце-
говина е Хрватска – живели.

На 6.3.1976 година, со Лазор Стојоски и Ѓорѓи Бушиноски 
бевме да го гледаме бокс-мечот меѓу хрватскиот боксер во по-
лутешка категорија Мате Парлов и јапонскиот боксер Сенетики. 
Мечот се одржа во Кошаркашкото игралиште во Александрија во 
присуство од 1.000 посетители. На поени победи Парлов. По завр-
шување на мечот ние се поздравивме со Мате, најдобриот боксер 
на СФРЈ за сите времиња.

РАЃАЊЕТО НА БИЛЈАНА

На 17.3.1976 година, во попладневните часови, со сопруга-
та Нада и со Мирче и Донка Симоновски отпатувавме во болни-
цата Кинг Џорч во Њутеон поради породилни болки. Утрото на 
18.3.1976 година, точно во 8.35 часот, Нада со царски зафат ја роди 
нашата прва и единствена ќерка Билјана. Овој датум е најрадосни-
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от датум во нашиот заеднички живот. Ова мала искра ни го осветли 
нашиот деветгодишен заеднички живот, кој го минавме во моно-
тона темнина. Нашата среќа е неизмерна. Со нетрпение чекавме 
за да го видиме ова мало наше створение, оваа наша лоза и наша 
иднина. Така, по веста за породувањето, со младата брачна двојка 
Донка и Мирче Симоновски, најпрво купивме букет свежо цвеќе и 
некои производи за родилката, потоа појдовме за да ги посетиме 
Нада и малото наше бебе. Нада сè уште спиеше. Да не ѝ го нару-
шуваме сонот, ние појдовме да ја видиме малечката убавица. Сес-
трите ни го покажаа бебето, кое имаше црна коса, собрани очиња 
и прчесто носе. Телото ѝ беше прошарано со сè уште свежа крв и 
безгрижно мирно си спиеше. Наеднаш ми се стемни во главата, ме 
фати некаков јад, мислите ми заталкаа некаде далеку, далеку преку 
мориња и меридијани. Па, обвинувајќи ја судбината, се запрашав: 
зошто сме осудени да живееме вечен номадски живот. Зарем ова 
прва наша рожба, што будно ја исчекувавме полни девет години 
не заслужува неа да ја видат и нашите најмили во татковината. Но 
мислите ми ги прекратија Донка и Мирче Симоновски кои стис-
кајќи ми ја раката, ми ја честитаа радоста со зборовите: Нека ти 
е жива ќерката, таа на тебе наликува! Ја оставивме Нада да спие. 
Јас се поврткав низ пазариштето во Њутеон и во 12.20 часот на 
пладне повторно се вратив во болницата. Нада кога ме виде почна 
да плаче. Ми вели што се случи со бебето. Мене не ми го покажаа? 
Добро е, здраво е, живо е! Имаме ќерка. Ѝ го подадов букетот. Се 
прегрнавме. Бебето се роди на 18.3.1976 година, само еден ден по 
изградбата на сиднејскиот мост Хаба, кој свечено е пуштен во упо-
треба на 19.3.1932 година, чија изградба траела 8 години, а на кој 
работеле 1.600 работници од кои 16 погинале и во чија конструк-
ција е потрошено 52.000 тони челик. Таа се роди со 50 см. должина 
и со 3 кгр и 5 грама тежина. Веднаш за радосната вест им кажав на 
Трајанка и Трајче Спироски, на Марија и Ламбе Петрески, на фа-
милиите од Крсте, Спиро и Митре Роштанковски, на Дана и Сер-
гија Секулоски и на други пријатели. Секако телеграфски веста им 
ја јавив и на нашите најблиски во Македонија. Нада во болницата 
седа десет дена за кое време мене ми дојдоа на пиење неколку де-
сетици луѓе од Сиднеј и Волонгонг, а братучедот Насте Терзиоски 
со својата колешка дојде дури од Мелбурн. На 26.3.1976 година со 
Лазор Стојоски, неговата сопруга Стојна и син им Денис, поминав-
ме низ продавниците во Мериквил каде купиме креветче, облека 
и се што е потребно за женско бебе. Другиот ден, кон квечерина, 
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ни ја пуштија Нада од болница. Медицинска сестра ни го донесе 
бебето надвор, на која јас ѝ дадов 10 долари. После со автомобилот 
на Лазор се одвозивме до дома. Но пред да излезе Нада од болница 
дојде Сергија Секулоски со фамилијата кој со видео камера сни-
ми неколку кадрови од овој многу важен наш фамилијарен настан. 
Кога сјојдовме дома таму нè пречекаа Донка и Лилјана Војданоски 
кои имаа наредено на масите мезе и пијалаци, а со балони и кук-
лички го имаа декорирано креветчето на бебето. Вечерта и другите 
вечери повторно почнаа да навраќаат и други пријатели. Нас со 
Нада првата вечер со трето лице во нашиот дом ни беше мошне 
необична. Бебето кога ќе заплачеше, Нада го нудеше со млеко од 
своите гради, но понекогаш тоа бараше нешто друго, тоа не знае да 
ни каже, а ние не знаевме што да му правиме. Но, полека потребите 
нè научија, па така си почнавме нов живот, среќни, весели, насме-
ани. Нада повеќе нема да ја проколнува судбината и себе што девет 
години ги мина во молитви и плачења. Еве, среќата ни се насмевна 
и нас, па ајде да зачекориме напред, зашто сега сме веќе тројца, а 
можеме да бидеме и повеќе. Господ нека ни е на помош нас и на 
сите добронамерни луѓе – амин!

Во писмото од брат ми Диме кој го има пишувано на 18.3.1976 
година, (на роденденот од Билјана), пишува дека татко ми Науме 
во Струга се оперисал од диво месо во стомакот, односно тумор, па 
бил многу загрижен за своето здравје.

Во првото писмо што ни го испрати вујко ми Благоја Спиро-
ски се вели: Внучко Иване, сите бевме весели кога ја слушнавме 
радосната вест за вашето првороденче. Јас ја разбрав веста од тат-
ко ти Науме кога го посетив во струшката болница. Ми кажуваше 
и плачеше. Ваква новост од вас тој чекал девет години. Ваквата 
прекуокеанска вест многу го импресионирала та почесто од радост 
плачел. Весел е и дедо ви Целе Спироски. Весели се сите роднини 
и пријатели. Еве во знак на пријатно расположение на бебето му 
испраќам банкнота од 5.000 динари, завршува вујко ми Благоја.

Во второто писмо од брат ми Диме се вели: Три дена и три 
ноќи во куќата од татко ми Науме се јаде и пие. Тоа ни го јавува и 
сестра ми Ристана, која вели дека цело село дојде да ни честита, 
таа наброја само две-три фамилии кои не пошле за да им честитаат. 

Во писмото од татко ми Науме се вели: Не жалев за да ги на-
пијам пријателите, оваа вест за мене е богатство. Чувајте ја малата!
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А во писмото од маштеата Менка се вели: Му благодарам на 
Господ што ви подари ќерка за да бидете смешани во луѓе. И по-
желувам весело детство и долг и среќен живот. Во писмото од брат 
ми Трпе разбравме дека веста за раѓањето на нашата ќерка, а него-
ва внука, многу го развеселила, па таму, во пеколните предели на 
Западна Австралија, на своите соработници по број вели дека биле 
12 ги почестил со голема пијачка, а на Билјана и имаше пуштено 
10 долари, и за нас со Нада по 2 долари за да се напиеме. Честит-
ки добивме и од баџанакот Ѓорше Лошкоски. Писмо добивме и од 
братучед ми Кристафил, кој вели: веселата новост за раѓањето на 
вашата ќерка Билјана ни отвори мотив за да продолжиме со допи-
шување...

На 2.4.1976 година, по долгото чекање за да ѝ одбере име 
на малата, кумот Танас Калајџиески од Струга, ние не дочекавме. 
Така. во детската амбуланта во Белмор Нада им ја пренесла нашата 
желба бебето да се вика Билјана. Ете. од тој момент на ќерка ни ѝ 
остана вечно и вековито тоа име охридско и македонско.

На нашите најблиски роднини им испративме писма со по 
една фотографија од Билјана и парично по 5 или 10 долари за на-
пивање. 

На 25.4.1976 година, Велигден, со сопругата Нада и ќерка ни 
Билјана, Стеван и Мара Војданоски нè одвозија во црквата „Св. 
Кирил и Методиј“ во Розбери, каде што попот Владимир Попоски 
ѝ отпеа молитва на Билјана. На враќање појдовме кај Стеван каде 
поручавме и ги вративме Нада и Билјана дома, а јас зедов шише 
виски и со Стеван и неговата фамилија се вративме повторно в 
црква. Запаливме свеќи за здравје и излеговме надвор каде што со 
напивање и кршкање на црвени јајца си го честитавме најголемиот 
христијански празник воскреснувањето на Исус Христос и за мо-
литвата на ќерка ми Билјана. Така надвор се изнајдовме со многу 
Охриѓани, Стружани и други познати Македонци. Спрема бројот 
на посетители во овој храм, за овој ден, се поминати десетина илја-
ди Македонски верници. На вториот ден од Велигден дојде дома за 
да ја прегледа Билјана д-р Аткинсон придружуван од една убава, 
млада девојка. Рече дека бебето убаво напредува. Нада им даде по 
неколку црвени јајца. 
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Билјана веднаш по раѓањето во Њутеон (1976 год.)

На 6.5.1976 година, на ден Ѓурѓовден, дојде брат ми Трпе од 
Западна Австралија за да ја види Билјана. Се изненадивме, зашто 
тој на ненајавено ни дојде. 

Документите што ги испратив во Емигрешиун, од брат ми 
Диме и шура ми Јонче Иваноски, ни ги вратија со негативни од-
говори; Австралија повеќе не прима неквалификувани работници!

На 27.6.1976 година се одржа крштевката на ќерка ни Билја-
на. Крштевката се одржа во црквата „Св. Кирил и Методија“ во Роз-
бери, а неа ја изврши свештеникот Владимир Попоски. За кум при 
крштевањето го овластивме брат ми Трпе. На веселбата учествуваа 
150 гости, а се одржа во просториите на Вик Петерс Меморијал Хол 
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во Елвуд. Имаше музички оркестар кој ги разонодуваше присутни-
те. Беше многу весело, особено кога играа постарите луѓе Крсте 
Роштанковски и Науме Јакимоски. Сергија со својата видео камера 
успеа со неколку кадри од настанот да остави вечен белег од овој 
наш фамилијарен историски настан. На веселбата имавме присут-
ни: Хрвати, Италијанци, Грци, Австралијанци... но најбројни беа 
Македонците. Поради работни обврски на веселбата не ни дојдоа 
тетиновците Милан Стоески и Живко Тупанчески и првите брату-
чеди од Нада, Илинка Ѓорѓиоска и Лазор Иваноски со фамилиите.

Веднаш по крштевката од Билјана, другиот ден си одеше за 
Мешеишта кумот на Нада Ристо Војданоски. Отидов на аеродром 
за да го испратам. По него за татко ми пратив – 50 долари, за брат 
ми Спаско – кутија цигари, за мајка ѝ на Нада, Мара Иваноска – 
шамија.

Во писмото, татко ми, покрај другото вели: на ден Иванден 
по неколкумесечно лекување, почина вашиот дедо, стрико и на 
мајка ви Љуба, Вангел Спироски. Веднаш му јавивме на братуче-
дот Ламбе Петрески, со кој отидовме кај син му на Вангел, Божин 
Спироски за да му изразиме сочувство.

На 4.7. подоцна вечерта, за Западна Австралија замина и брат 
ми Трпе, кого го испратив на локалниот аеродром.

Билјана на својата крштевка во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во 
Сиднеј со попот Владо Попоски, кумот Трпе и таткото Иван (27.6.1976)
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Нада со Билјана на нејзината крштевка  
во „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери (1976 год.)

На 15.8. од Македонија допатува брат ми Спаско по четврти 
пат во Австралија. По тричасовен престој тој веднаш заминаа за 
Западна Австралија.

Од писмото на татко ми научивме дека на ден Богородица 
починал нашиот дедо, татко ѝ на мајка ми Љуба, Целе Спироски. 
За злото да биде поголемо три дена по него починал и син му, вујко 
ни Крсте Спироски. Крсте добил преплет во цревата, па жолтица, 
а и други стомачни болки и во скопската болница на 55-годишна 
возраст тој починал.

На 1.11. по барање на брат ми Трпе да му извадиме возачка доз-
вола на неговиот пријател Никола Митрески од Лешани, тоа го сто-
ривме со Ѓорѓи Роштанковски и дозволата веднаш му ја испративме.

Добивме писмо од брат ми Ангеле кој се јавува од ЈНА, а слу-
жи во Скопје. Пишува: Уште 75 дена, па цивилна храна! 

Во писмото од татко ми се вели: Куќата на Спаско била по-
криена, а од Трпе до половина крената. Волинци се чуделе, како 
собрал Трпе толку пари за да гради куќа, кога само шета без работа?

На 27.11. ме побараа од општината Кентербери за да ми 
дадат австралиско државјанство. Па им јавив на Богдана и Љубе 
Стоески на кои рокот од визата им завршуваше, ако сакаат и тие 
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да пробаат за да земат државјанство, за да не живеат на црно. По 
нивното барање, властите веднаш ги прифатија. Тогаш властите 
на Австралија ги молеа емигрантите за да земаат австралијански 
државјанства. На Австралија ѝ беше потребен млад кадар за да 
го одржува индустрискиот пулс во оваа млада, но многу далечна 
земја. И, така, од тој ден, јас, Нада, Љубе и Богдана станавме ма-
кедонски Австралијанци. Ние го задржавме и југодржавјанството.

Вечерта, за дочекот на Новата 1977 година имавме договоре-
но повторно со фамилиите: Лазор Стојоски, Ангеле Алексиоски, 
Крсте Белески и Софроние Ѓорески да ја дочекаме во домот на 
Стеван и Мара Војданоски.

Другиот ден сите заедно се прошетавме до најголемата брана 
на Австралија, во Варагамба. Од водите на оваа огромна брана се 
напојува Сиднеј со своето 5.000.000 население, индустрија и зеле-
нило. Многу убаво место за излет.

На 3.1.1977 година на Билјана ѝ излезе првиот заб, а по еден 
ден почна со страв и да чекори. А по три дена ѝ излезе и втор заб.

На 18.1. во населбата Гренвил се случи тешка несреќа. Возот 
полн со патници удрил во бетонскиот столб, а бетонската плоча од 
мостот, тешка 200 тони, ги смачка неколкуте вагони. Во несреќата 
животите ги изгубија осумдесетина патници, а подоцна од раните 
починаа уште три лица.

На 30.1. со Лазор Стојоски, Ѓорѓи Бушиноски, Владе Војда-
носки, Петко Белески и Науме Алексиоски, бевме да го гледаме 
натпреварот помеѓу австралиската репрезентација и белградска 
„Црвена Звезда“. Незапамтена горештина од 46 степени Целзиу-
сови нè изгоре нас, а да не зборуваме за играчите, кои на секои 
десетина минути ја прекинуваа играта за да се изладат со вода. Ние 
одевме во редици пред отворените тоалетски чешми цели да се ка-
пеме. За дваесетина минути сонцето ќе ги исушеше алиштата, а ко-
жата ќе ни ја изгореше. Пред околу дваесетина илјади посетители 
„Црвена Звезда“ победи со 3:1. Головите ги постигнаа Богиќевиќ 2 
и Савиќ 1, а за Австралија – Абони 1.
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 ВРАБОТУВАЊЕ ВО ДРЖАВНАТА
 ЖЕЛЕЗНИЦА НА НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС

По кажување на волинецот Љубе Стоески дека примаат ра-
ботници во Државната железница на Нов Јужен Велс, појдов во 
главниот уред за вработување во оваа гигантска фирма, за да си 
ја пробам среќата. Канцеларијата за вработување се наоѓаше во 
зградата од аголот меѓу улиците Горч и Пит во строгиот центар на 
Сиднеј. Секојдневно тука чекаа по неколку стотини невработени 
луѓе, кои бараа да се вработат во државните транспортни работи, 
кои ги опфаќаа возовите, автобусите и бродовите. Застанав на ред 
и по неколкучасовно поместување дојдов до еден од работодавате-
лите кој ме праша: „Каде сакам да работам?“ Му реков во желез-
ницата на НЈВ. А дали некој од шефовите на тие филијали имаш 
прашано дека му требаат работници? Му реков, не! Тогаш појди и 
прашај некој од нив, ако сакаат да те примат кај нив, тогаш дојди со 
нивните писмени побарувања и ние ќе ги решиме понатамошните 
работи! Е, сега си реков, кај кој к.. да одам да прашувам. Но, Љубе 
ми спомна дека канцелариите од нивната филијала се наоѓаат во 
населбата Сиднеам, та без размислување појдов таму за да се рас-
прашам. И еве, среќа во несреќа. Пред бараките се врткаше црно-
мањест кус човек со издаден стомак пред себе. Го прашувам, дали 
се тука канцелариите од Градежништвото на железницата? Ме из-
мери од земи до теме и ми вели: „Дали си ти Македонец?“ Веднаш 
смешкајќи се му реков, да! И тој во смеа ме прашува; „Што среќа 
те донесе овде?“ Му кажав што ми бараат за да понесам во Глав-
ниот уред за вработување. А му спомнав кој ме прати овде. А рече, 
го знам Љубе, Љубе ‒ Белиот, тој работи во 45 бригада, во Хом-
буш. Ако сакаш ќе те пратам на работа кај него! Се олабави малку, 
па низ смеа ми вели: „Јас сум Коста Христов, ги возам шефовите, 
еве, инженерот денес не е тука, но тука му се формуларите за вра-
ботување. Еба му мајката, ако не можам да ти услужам за некоја 
луксузна работа, за работник, јас ќе ти го исполнам формуларот.“ 
Го пополни, стави печат, го копира потписот од инженерот и ми 
го даде формуларот. Другиот ден јас повторно застанав во ред за 
вработување. Но овој пат со формулар в раце. Без сигурност се 
движев во редот, се плашев да не ме откријат со ваков фалсификат. 
Кога дојдов на ред, вработениот во главниот уред за вработување, 
ме повика за да го види формуларот, за каде ме бараат за на работа. 
Прочита, се насмеа, и весело изусти: „Еве, уште еден работник ни 
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бараат за на градилиштето во Хомбуш! Пушти го на лекарски пре-
глед!“ ‒ му рече од зад него едно постаро човече со ниско спуште-
ни очила на носот. Јас веднаш се олабавив. Ми дојде малку душа. 
До тој момент рацете ми се испотеа, а образите оган ми се сторија. 
Тестот го минав без никакви проблеми, бидејќи јас бев млад и мош-
не витален, па не се ни сомневав во некакви телесно-здравствени 
недостатоци. По тестот ми рекоа утредента да појдам пред гради-
лиштето од електроцентралата во Хомбуш и таму да му се јавам на 
лицето Лен Престон. Утрото се видов со Љубе и неговите другари, 
му кажав што и како се случи со моето вработување. На кое тој ми 
вели: „А бе најважното ти си го поминал, за овде не мисли му ја. 
Овде никој не знае кој јаде и кој пие“. Предработникот Лен Прес-
тон беше сув, висок човек со црвено лице и мали очи. Подоцна раз-
брав дека боледувал од чир на желудник, па почесто ги мрдаше ви-
лиците како гума да џвака. Типичен Австралијанец. Ми го провери 
упатот за вработување и гласно самиот за себе вели: „Абре, тие во 
Сиднеам, немаат памет во главите. Секој ден ми праќаат работни-
ци, а јас не знам кај да ги носам нив? Ме погледна и ми вели: Ајде 
земи клешти и одај со Бил Прингас (Васили ‒ Грк), врзувај армату-
ра!“ И ете, така почнав со фалсификат да работам во железницата 
на Нов Јужен Велс, во која ќе останам полни 28 години. На првата 
работа работевме неколку месеци, градевме трафостаница. Првиот 
мој шеф се викаше Роберт Кеон. Тој беше самобендисан човек. Се-
когаш одеше подведен и со рацете ставени во џебовите. Не сакаше 
многу да се шегува. Понекогаш, кога ќе немавме работа, нè тераше 
да ги прекопуваме каналите и повторно да ги покриваме. За пиење 
вода имавме торба, како ранец, од конопно платно, на дното имаше 
чеп. Торбата ја бесевме на дрво или бандера. Таа не беше исчисте-
на од кој знае кога. Кога ја видов, на дното ѝ се имаше наталожено 
талог од глинена земја два прсти длабок, па се зачудив што вода 
сме пиеле. Кога се прекревавме на другите работи, кои обично беа 
краткотрајни, возачот со камионот остатокот од материјал обично 
им го носеше на шефовите дома. Но за нас беше добро што, иако 
работата беше физичка, неа ја немавме редовно, а бевме повисоко 
плаќани од оние кои работеа по фабриките. Кога се ставаше бетон, 
тогаш моравме да се запрегниме и машки да ја сториме работата, 
бидејќи бетонот не сака играње, тој брзо се суши. Приватни беа 
возачите и пумпите, па така ако се направеше работата без пречки, 
возачот ни купуваше тешка јадачка и пијачка. Тогаш не беше заб-
рането да се пие на работните места. 
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Вториот мој шеф се викаше Нил Хопсон. Тој беше Англича-
нец. Нѐ не сакаше нас новите Австралијанци, па обично нѐ тера-
ше на потешка работа. Но и ние се стекнавме со искуство, па се 
снајдувавме на друг начин за да го победиме. Во тоа време син-
дикатите зедоа сила, па целосно ги заштитуваа работниците. Хоп-
сон беше против Синдикатот, па затоа имавме и многу собири и 
штрајкови. Почесто се случуваше и физичка пресметка меѓу ше-
фовите и делегатите од синдикатот. Овде ќе го споменам моментот 
кога делегатот од синдикатот, Боб Прингал, му го прегриза показа-
лецот на инженерот Боб Форд, кој долги години имаше последици 
со прстот. Во тие бурни времиња се појде на генерален штрајк, кој 
ја зафати цела Австралија. На нив се бараше од работодавците пла-
тите да се зголемуваат спрема животните трошоци и да се премине 
на 35 часовна работна недела. Хопсон, за да не седиме без рабо-
та, нѐ тераше да ги пренесуваме железничките прагови, од едно 
на друго место, за потоа да ги враќаме повторно назад. Истото го 
правевме и со градежниот материјал. Но и ние бевме свесни дека 
нешто мора да се работи, па молчешкум ја извршувавме работата 
без да му откажеме послушност. Обично меѓу вработените посто-
еше парола дека: „Железницата ги плаќа работниците за времето, 
а не за работата!“ За времето од Хопсон бевме на курс за флагмени 
(контролори на возовите), со Љубе Стоески и со неколкумина од 
нашата бригада. Иако не знаевме ниту да пишуваме, ниту да чита-
ме, работата имаше потреба од таков работен кадар, а ние имавме 
пракса, па курсот сите го положивме.

Третиот шеф се викаше Питер Лајон. Тоа беше младо кусо 
момче со кусо вратче и со циничен змиски насмев. Со него ја из-
вршувавме работата под градскиот паркинг, меѓу улиците Голбурн 
и Пит. Столбовите кои го крепеа петкатниот паркинг беа танки и 
високи, па повремено од тежината на автомобилите столбовите се 
тетеравеа. За да се заштити нивното поместување, околу столбови-
те им ѕидавме ѕидови од два метри височина и метар и половина 
широчина, кои ги полневме со арматура и бетон. Работевме само 
ноќна смена полни три месеци. Денски не можевме поради брзи-
от термин на возовите, кои ни минуваа на метар до нозете. Тука 
предработник ни беше Боб Макмилан. Тој сакаше да се исполни 
нормата што побрзо за да си одиме порано дома. Така почесто ќе се 
испотевме машки, за да одиме, или за да ги запоседниме баровите 
уште од малите утрински саати. Единствена работа во железница-
та што ја завршивме пред време беше оваа. Поради тоа шефовите 
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ни приредија изненадување. Нѐ однесоа во најфреквентниот ноќен 
живот Кинкс Крос на вечера, а потоа на стриптизети. Таму голите 
девојки без срам ни влегуваа во прегратки... По овој настан по-
долго време си префрлувавме кој што правел со девојките. Убаво 
е да спомнам дека Макмилан беше Англосаксонец и повисоките 
функционери му гледаа низ прсти за честите пропусти и киксови. 
Поради тоа нашата бригада, составена од седум луѓе, бевме како 
ждрепци, салма пуштени. Сите знаеја дека сме непослушни и за 
време од ручек во пабовите пиеме по седум чаши пиво, по што нѐ 
нарекоа: Севен скунес генг ‒ Бригада што пие по седум чаши (од 
375 мл.) пиво за работно време. Железницата од нас повеќе имаше 
штета отколку корист. Но, поради честото пиење и нашите џебови 
брзо се празнеа. Работата беше државна, па никој не ни забележу-
ваше за штетите што ги чиневме. 

По оваа работа нашата бригада ја дадоа на изградба на мо-
стот пред станицата во Миранда. Таму привремен шеф ни беше 
Боб Вилијамс. Овој човек, еден наш Македонец по име Тито Еле-
ниновски од Цапари, со метална цевка го има претепано додека се 
бањал во работничките купатила. Тито имал малечки деца и жена 
му не работела, па го молел Вилијамс да му дава прекувремена 
работа за да зема повеќе пари. Но тој намерно го игнорирал него-
вото барање. Тито беше осуден три години викендите да ги мине во 
затвор, а од понеделник до петок да биде на работно место. Мостот 
на кој работевме одвај се доврши за четири години. Почесто поста-
рите луѓе во шега ќе ни префрлеа: кој знае дали тие ќе доживеат да 
го видат неговото свечено отворање?

Четврти шеф ми беше Роналд Тернбол. Крупен дебеличок, 
јавашлив човек, со проќелавена глава и дебели образи. Во почето-
кот беше ѕидар кого јас го снабдував со материјал. Ѕидаше по 200 
до 300 тули на ден, а вистински ѕидар ѕида по 1.000 тули на ден. 
Поради познавањето на јазикот и со додатни курсеви успеа да до-
турка до шеф. Бидејќи го знаев како ѕидар, тој од мене се срамеше 
и не ме тераше на валкана работа. По повредата што ми се случи 
во почетокот на февруари 1987 година, оттогаш па сè додека завр-
шив со работа на 18.2.2004 година, бев поставен за сајфти офицер 
(заштитник на работниците од возовите). Ги променив како шефо-
ви и Рон Тернбол и Боб Форд, и Брус Лишмен. 

Боб Форд е инженерот на кого прстот му го касна делегатот 
од нашиот синдикат, па за тоа ги предупредував колегите да припа-
зат на оваа личност. Тој ќе ни даде сѐ и сешто, само не сака да му го 
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спомнуваме синдикатот. Така, остатокот од мојата работна кариера 
го минав со шефовите Тернбол, Форд и Лишмен и со предработни-
ците Том Солт, Алан Маден и Марк Хелсон.

Интересно е да го спомнам и петтиот шеф Брус Лишмен. 
Многу младо момче, со бело англосаксонско лице и зацрвенети об-
рази. Него повеќе го контролираа неговите двајца вработени дру-
гари Питер Тарнер и Џејсон Монтгомери, за што беше изложен се-
когаш на одговорност. Тие беа млитави и непослушни дрогераши. 
Почесто мене ме праќаше со нив, зашто знаеше дека јас ќе бидам 
на работното место, но не и тие. Нив им даваше први да бираат 
работа, а мене ми велеше: „Иван, за денес, само ова работно место 
го имам за тебе!“ Следуваше општа смеа. Па да, му одговарав ше-
говито, јас не сум овдешен, јас сум дојденец. Но, рака на срце, со 
нив поминав многу убаво. И убави спомени оставив, а и понесов. 

Нашата работа се состоеше најчесто за одржување заштита 
на работниците (контракторите) кои изведуваа некакви работи на 
станичните простори или за краток премин на камиони преку же-
лезницата. Ние со вработените на железничките семафори со во-
ки-токи апарати, подоцна и со мобилни телефони го контролирав-
ме возниот ред. Повеќе пати патувавме надвор од Сиднеј само за 
неколкучасовна работа. Некогаш останувавме по недела или две во 
пооддалечните градови во Нов Јужен Велс, каде што користевме 
сместување и теренски додатоци на трошок од железницата. Имав-
ме бесплатни годишни возни билети за возови, автобуси и бродо-
ви. Еднаш годишно и фамилијарни билети за низ цела Австралија. 
Ниту еднаш таква фамилијарна карта не искористив. Ако речам за 
последните десетина години дека повеќе од работното време бев 
дома, ќе се засмеете, но тоа беше така. Вработените беа сите Ан-
глосаксонци кои ме почитуваа, а и јас нив ги почитував. Земавме 
убави пари, а малку или, како што реков, ништо не работевме. Да 
спомнам еден настан: еднаш кога ручавме и кога завршив со ру-
чекот на смеа реков „Thanks God for the job, thanks Australia for 
the food“! (Му благодарам на Господ за работата, а на Австралија 
за храната). Каква смеа, со какви зборови не ми изгрдија!? Многу 
рискантен беше предработникот Марк Хелсон. Сакаше да имаме 
кратка работа, особено за викендите или ноќните смени, а повеќе 
саати да бидеме платени. Покрај него, мои колеги беа следниве 
лица: Алан Маден, Том Солт, Џејсон Монтгомери, Питер Тарнер, 
Роберт Вајт, Глен Смитерс, Џорџ Џозеф, Дејвид Браун, Антони Ка-
цаду и други. За последниве двајца ќе спомнам некои од нивните 
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случувања. Антони беше многу љубоморно момче, за кого инжи-
нерот Брајан Вилијамс во шега велеше: Антони е дете во машка 
кожа. Тој користеше и препродаваше марихуана. Го карав, но без 
фајде. Полицијата го фати и приведе на испитување. Бев на суд 
за да го бранам. Но без успех. Железницата го избрка од работа. 
А Дејвид, беше момче израснато без родители, по прифатилишта. 
Поради кражби, тепачки и препродавање дрога беше осуден на по-
веќегодишен затвор. Успеал да побегне од главниот сиднејски за-
твор, во Железницата се вработи на друго име и презиме. Парите 
никогаш не му достигаа. Него детективи го фатиле кога со пиштол 
в рака, вперен во главата од случаен минувач, барал пари да му 
даде. Детективите го совладале и притвориле. Дејвид ги признал 
грешките, но Железницата го испушти од работа, а судот му од-
реди повеќегодишен затвор. Тоа е само краток дел од мојата мно-
гугодишна работна одисеја во државната железница на Нов Јужен 
Велс, во која одработив полни 28 години или временски период од 
14.2.1977 до 18.2.2004 година.

На 12.3.1977 година, дојде од Македонија Гаврил Стојчески 
и донесе кондурчиња за Билјана, кои ѝ ги испрати дедо ѝ Науме. Во 
писмото, покрај другото, тој се жали дека се болни двајцата со со-
пругата Менка. За Менка вели дека имала камен во левиот бубрег, 
па бараат треви од Сиднеј за да го исфрли без да се опериса. Ние го 
знаевме докторот што лечеше со треви. Тој беше од полска нацио-
налност, па веднаш лекот ѝ го испративме на Менка.

На првиот роденден од Билјана (18.3.1976) купивме прасе од 
30 кгр и го испековме во фурна. Имаше и многу други јадења, а за 
пиења и да не зборуваме. За да ѝ го честитаат роденденот дојдоа 36 
роднини и пријатели. Билјана на тој ден имаше шест заби и трчаше 
по дворот.

Деновиве дојдоа од Волино братучед ѝ на Нада, Никола Ива-
носки, сопругата Зорка и синот Гоце. Тие ни донесоа ‒ пола литар 
ракија од дедо Косте Иваноски и литар вињак ‒ од брат ми Ангеле.

Славе Короскоски со фамилијата се врати повторно во Ав-
стралија. Тој ми ги донесе следниве работи: од шурната Славка 
Лошкоска ‒ ѓезве и чорапи, а од брат ми Диме ‒ кондурчиња и 
хулахопки за Билјана. Тој ми го имаше пуштено и пасошот за ви-
зирање.

На 10. на ден Велигден, фамилијарно бевме во црквата „Св. 
Кирил и Методија“ за да запалиме свеќи за здравје. Црквата беше 
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во тек на изградба, па поради материјалот и скелињата имаше голе-
мо безредие. Во паркчето имаше свирачки оркестар, а тапанџивка 
беше девојка ‒ Канаѓанка.

На 21.4.1977 година во Австралија дојде шура ми Јонче Ива-
носки. Тој ни донесе: за дома ‒ шише ракија, за мене ‒ чорапи, а 
ситни работи за Билјана. Од Слободанка Шкуртеска за Билјана ‒ 
кондурчиња и од брат ми Ангеле ‒ половина литар вињак.

На 14.5. бевме на концертот што се одржа во сиднејскиот 
Теон Хол, на кој присутните 1500 луѓе за првпат ги забавуваше 
трубадурскиот состав „Билјана“ од Охрид. Гостин на групата ѝ 
беше познатиот македонски тенор Ѓорѓи Божиков. Водач на гру-
пата ѝ беше главниот уредник на списанието „Македонија“ од Ма-
тицата на иселеници на Македонија, Радмила Трифуновска. Беше 
весело. За мене беше многу важна оваа средба, на која за првпат 
јас се сретнав со еден македонски писател каков што беше Радмила 
Трифуновска.

А другиот ден го испративме за Мешеишта Ѓорѓи Бушино-
ски, кореограф на КУД „Илинден“ од Рогдаел и спикер на етничко-
то радио 2ЕА. По него за татко ми ја испративме видео лентата од 
крштевката на Билјана и 50 долари.

За Трајан Бафтироски во Скопје пак, вратоврска, мермерен 
пепелник и мастилница, а шамија за неговата сопруга.

На 17.7. бевме на аеродром да го испратиме за Волино Богоја 
Секулоски. По него пративме: за татко ми ‒ кошула, за маштеата 
Менка ‒ шамија, за шурната Милица ‒ фустан, за од брат ми Диме 
децата ‒ блузиња со слики на нив, а за зет ми Борис ‒ 10 долари.

На 7 август 1977 се отвори и втората Македонска црква „Св. 
Петка“ во Рогдаел, Сиднеј.

Во почетокот на октомври, со Љубе Стоески, Васили-
ос Прингас, Армандо Фоко, Петрос Киприос, Раде Стојановиќ, 
Трајан Митревски и Антонио Кампионе нѐ стационираа пред Же-
лезничката станица Кентербери за да го подготвуваме просторот 
за изградба на надвозник. Тука три месеци ништо не фативме да 
работиме. Еве што правевме: појди си таму, прочитај весници, по-
гледај порно магазини, најади се, напи се, поиграј карти, прошетај 
се наоколу и оди си дома. На таа работа, на која требаше само бе-
тонски надвозник да се постави, работата се растегна до Новата 
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1978 година, кога тој за два дена беше завршен. По Нова година 
почнавме на нова работа во возното депо во Флемингтон. Тука тре-
баше да се изгради автоматски мијач на возовите, работа која беше 
предвидена да се заврши за 18 месеци. 

Во писмото од браќа ми Спаско и Трпе се вели: „Поради 
штрајкови, компанијата нѐ избрка од работа, намераваме да си 
одиме во Волино. Испратете ни ги во Перт нашите работи кои се 
кај вас и пуштете ни по 50 шамии или вкупно 100 шамии. Еве ви 
испраќаме чек од 300 долари.“

На 22.1.1978 година на свечен начин ја осветија македонска-
та православна црква „Св. Кирил и Методија“ во Розбери, Сиднеј. 
Отворањето го изврши првиот поглавар на возобновената МПЦ г. 
г. Доситеј, во сослужение со владиката Михаил (Методи Гогов). 
На церемонијата учествуваа и митрополитот американско-канад-
ско-австралиски г. Кирил, четворица свештеници кои службуваат 
во Австралија и еден католички свештеник. Од австралиската јав-
ност беа присутни водачот на Лабуристичката партија Гоф Витлам 
и неколку локални министри. Свечениот чин се изврши во прису-
ство на над 3.000 верници и под многу висока температура.

По напорното притискање на брат ми Диме за да дојде пов-
торно во Австралија, колку што можев толку сторив. Фалсифика-
тот на неговата виза ме чинеше 900 долари, а брат ми Ангеле за 
авионски билет 700 долари. Диме, како што ми јави во последното 
писмо, дошол до Сиднеј и со двајца други Македонци од Битол-
ско, од сиднејскиот аеродром веднаш ги депортирале за Македо-
нија. Причина бил потписот кој не се сложувал со неговиот и, на 
прашањето: „Каде работеше во Австралија?“ го спомнал името на 
компанијата во која работел некогаш: Пун Броз во Дампиер. Кога 
провериле царинарниците, виделе дека такво лице со соодветно 
име и презиме во таа компанија работело пред десетина години.

Ме погоди болно оваа вест од Диме, но што можев друго да 
очекувам од фалсификат, за кој на два три наврати го прекорував.

Добив прво писмо и од последниот наш брат Трпе. Се јавува 
од отслужување на воениот рок во Целје, Словенија. Нему му ис-
пратив 10 долари.

На 18.2. купивме прв телевизор во боја, марка „Национал“, а 
цена 750 долари од продавницата „Фриско“ во населбата Сан Пи-
терс, во која работеше македонскиот активист Никола Ристевски.
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На 18.3. свечено го одбележавме и вториот роденден на ќер-
ка ни Билјана, за кој ѝ порачавме и роденденска честитка преку 
радио 2ЕА. 

Поради временското растојание од саат до саат и половина, 
кога сопругата Нада требаше да оди, а јас да се вратам од работа, 
месец и половина Билјана ја чуваше Стојна Стојоска, а потоа еден 
месец ја чуваше една либанска жена од соседството. За тоа кратко 
време што ја чуваше Либанката, ќе ја најдев каде плаче и повраќа. 
Ми плачеше и се молеше за да не ја носиме повеќе кај Либанката. 
На Нада ѝ реков да прекрати со работа, ако сака да не го фрлиме 
детето за пари. Нада најде друга работа и почна да работи ноќна 
смена, па така јас ја чував во вечерните, а таа во денските часови. 

На 3.4. дојде Трене Иваноски од Македонија и ни ги донесе 
сите работи кои брат ми Диме ги носел за да ни ги даде: полови-
на литар ракија, чоколада и опинчиња, а од татко ми‒ половина 
литар вињак, селски опинчиња и гума за џвакање и од стрина ми 
Елена ‒ џемперче за Билјана. Во писмото од татко ми разбрав-
ме дека починале: попот волински Методија Ристески и Аставка 
Мочароска, а се свршил Ристе Чалдрмоски за Вера од Ботун. Во 
истото писмо татко ми ни пишува дека за учесник во војната во 
1943, кога бил и тој, можел да добие пензиски надомест, но за 
тоа му требале тројца сведоци за да му потпишат. Власе Бице-
ски од Требеништа му потпишал, но од Волино требало еден од 
двајцата негови противници Владо Велјаноски (зет од сестра со 
кој го загубивме судот и третина од имотот) и Томо Шкуртески 
(зет од прва братучеда, со кој од детство не се мирисаат). Му 
пишав, батали се од понижување, да сме здрави и живи ние ќе 
те догледаме!

По Ѓорѓи Бушиноски кој си одеше за Мешеишта, на татко 
ми му пративме 10 долари, на зет ми Борис за вселување во ста-
нот 100 долари, а на братучед ми Кристафил‒ слика од Билјана и 
2 долари.

Појдовме во Волонгонг. Таму гледавме и два фудбалски 
натпревари: Волонгонг Јунајтед ‒ Конистон 3:2, а другиот ден 
Волонгонг Јунајтед (македонски тим) ‒ Арис (грчки тим) 5:3. По 
натпреварот на кој меѓу гледачите беше присутен и грчкиот вла-
дика, кој пред натпреварот одржа молитвена беседа за да победи 
нивниот тим. Македонските навивачи приредија шеговито шоу во 
игралиштето пуштија прасе обоено во грчките национални бои: 
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сина и бела и гласно повикаа: кој ќе го фати ‒ прасето е негово! 
Наеднаш настана невидена трчаница по прасето, а грчкиот вла-
дика и официјалните клубски претставници најостро го осудија 
овој национален скандал. Јас напишав запис за овој натпревар, 
кој го објави српскиот весник „Новости“ од 11.8.1978 година, а 
потоа следеше остра критика од грчката заедница. 

Деновиве од Волино допатувала Аргилица Стојаноска (Пе-
чоска), па таа кажала дека Мара Трпкоска (Стоеска) ја удрил ками-
он и наместо мртва останала.

На 29.11. за првпат допатува еден македонски фудбалски 
претставник во Австралија, а тоа беше ФК „Вардар“ од Скопје. По 
турнејата низ Австралија, Вардар постигна убави резултати. Јас и 
брат ми Спаско го следевме натпреварот против „Маркони“, а се 
сретнавме со некои од фудбалерите, меѓу кои со Васил Рингов, ко-
селчанецот Ристо Глигороски и други.

Конкурирав на наградниот конкурс што го имаше распишано 
новоформираното Литературно друштво „Григор Прличев“ од Сид-
неј, со песната „Илинденски белези“. Ова ми беше и мое прво крште-
вање на поетски натпревар. По објавените резултати од конкурсот 
на 2.12.1978 година, во просториите на Коронешион Хол во Анклиф, 
мојата песна не доби никаква награда, но прославата беше извон-
редна. Јас бев во друштво со Трене Иваноски, Љубе Стоески и Ѓорѓи 
Бушиноски. На свеченоста имаше и две танчерки, од кои едната се 
качи на маса и во најкратка блискост почна да се превиткува и раз-
голува. Програмата ја водеше Борис Добросавлев. Оваа свеченост за 
мене е многу важна, бидејќи вечерта се запознав со организаторот 
и претседател на Литературното друштво „Григор Прличев“, Душан 
Ристевски. Тој ми предложи редовно да му испраќам песни за да ги 
објавува во списанието „Повод“ кое го издава Друштвото, а ме пону-
ди да станам и негов член. Јас тоа го прифатив веднаш, за годишна 
претплата на списанието платив 5 долари, а и за членство платив 
уште 5. Душан немаше со себе признаница за зачленување и за прет-
плата за списанието, туку тоа го стори дури на 6 јануари идната 1979 
година, па поради тоа јас доцнам со зачленувањето за цела година. 
Што не е фер. Тука се запознав и со уредникот на југословенскиот 
неделен весник „Ново доба“, Хрватот Фрањо Хармат.

Многу е важно да го спомнам и следното: со зачленувањето 
во ова мошне реномирано друштво, јас не помислував дека ќе би-
дам негов член преку 40 години, дека исто толку години ќе ги отво-
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рам вратите на неговата библиотека, ќе прибирам стотици записи и 
уште толку фотографии за него и за неговите членови, со што ќе му 
донесам и огромна афирмација во австралиската и македонската 
јавност. Тука ќе се закитам со многу Прличеви награди за поезија и 
проза, кои ќе ми ја отворат вратата и за други награди и признанија 
за моето долгогодишно творештво.

Почесто за оваа моја поетска афирмација го спомнувам име-
то на претседателот на Македонското литературно друштво Душан 
Ристевски. Тој инсистираше најпрво да се зачленам и редовно да пи-
шувам поезија, која тогаш се печатеше во списанието „Повод“, а по-
доцна и во други списанија и весници во Австралија и Македонија. 

По Лидија, Милица Роштанковска на свет донесе и втора 
ќерка, Кате, на кои ние со Нада сме им кумови.

На 24.12. по сите православни обичаи се одржа крштевката 
на ќерката од Милица и Спиро, Кате ‒ Кети Роштанковска. Како 
кумови ние ги направивме сите наши задолженија.

По Крсте и Митра Белески кои си одеа на одмор во Климешта-
ни, на 25.2.1979 година, за татко ми пративме ‒ 20, а за татко ѝ на 
Нада, 14 долари. 

Во март 1979 година во Австралија повторно престојува-
ше секретарот на Матицата на иселеници од Македонија, Трајан 
Бавтироски. Со Ѓорѓи Бушиноски на неколкучасовен престој дојде 
и кај нас дома.

Трпе се јави од Волино дека конечно и тој (петтиот наш брат) 
го отслужил воениот рок и сега слободно можел да доаѓа во Ав-
стралија и да се враќа во Македонија.

На 31.4. одборот од МЛД „Григор Прличев“ ме покани за 
да присуствувам на нивниот состанок, кој се одржуваше на улица 
„Трамвај аркајд“ број 2 во Рогдаел. Во оваа просторија активности 
извршуваа и активисти од Либанската заедница. Зборувавме за 
збогатување на списанието „Повод“ и Библиотеката која го носи 
истото име. Убаво е да спомнам дека јас сум член во ова Литера-
турно друштво веднаш по неговото формирање, односно од 2 де-
кември 1978 година кога и се претплатив, а не како што сум запи-
шан од следната година.
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ПРВО ПАТУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1979)

Овде ќе цитирам само дел од пристигнувањето во родното 
село Волино, посета на градови, цркви и средби со луѓе од ли-
тературата. Повеќе за одморот во Македонија имам запишано во 
книгата „Македонија ‒ моја татковина“, објавена во 2002 година.

Еве, се приближуваме кон најпосакуваното светско подне-
бје, кон нашето село Волино. При пристигнувањето, нешто како да 
ме стегаше во душата, некаков немир ме обземаше при помислата 
дали селото ќе нѐ прими во себе нас откорнатиците, кои пред цела 
декада го напуштивме него и своите родителски огништа и поба-
равме друго живеалиште на крај од светов? Селото нѐ прегрна со 
својот шарм, во својата прегратка. Ни прости за нашето отсуство. 
Сеќавањата на детството наеднаш се стркалаа пред нашите очи. 
Покрај најмилите, нѐ прегрна и родната стара куќа со целата своја 
измачена душа. На роднините и на родната куќа им се пофаливме 
со најскапоцениот наш медалјон, кој како награда од еднодецени-
ското наше гастарбатарење и од нашата љубов во Австралија ни го 
подари Господ, а тоа е тригодишната ќерка Билјана...

Од посетите, најпрва беше прославата на Денот на борци-
те, 4 Јули, во село Белчишта. Потоа го посетивме „Балканскиот 
фолклорен фестивал“ во Охрид, петровденскиот панаѓур во Ме-
шеишта, учествувавме на Иселеничката средба во манастирскиот 
комплекс „Св. Наум“ во Охрид, а ги посетивме и следниве цркви: 
„Св. Богородица“ во Волино, „Св. Климент“ и „Св. Софија“ во Ох-
рид, „Св. Никола“ во Требеништа, „Св. Петка“ во Струга, „Св. Пе-
тар и Павле“ во Мешеишта, „Св. Богородица“ во Калишта и други. 
Учествувавме на илинденскиот собир во Крушево, имавме дводне-
вен излет до македонската престолнина Солун и моето учество на 
поетската манифестација „Млада Струга“ ‒1979 во Струга, на која 
се запознав со поетите Науме Радически, Крсте Чачански, Илија 
Велев, Катерина Андреевска, Раде Силјан, Јован Павловски, Живко 
Андрески и други. Со свои творби настапив пред војниците на гра-
ничниот премин Ќафасан, пред работниците од фабриките „Борис 
Кидрич“ и „Полипласт“ во Мороишта, пред младите градители во 
Стрежево (Битола) и во Домот на културата во Скопје, каде дадов 
и интерву за Радио Скопје. Последен настан од престојот во Маке-
донија беше манифестацијата на селската слава Св. Богородица, на 
која ѝ подаривме јагне, како жртвен подарок за здравје на нашата 
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фамилија, а од чие месо ќе биде приготвен ручек за јабанџиите кои 
на овој ден традиционално доаѓаат за да ѝ се помолат на св. Бого-
родица за здравје нивно и на нивните фамилии.

Од посетата на Македонија ќе понесеме прекрасни спомени 
кои ќе им ги пренесеме на нашите роднини и пријатели во преку-
океанска Австралија.

 

Иван прв од лево во вториот ред со браќата и сестрата Трпе, Диме, 
Ристана, Спасе и Ангеле во Волино 1979 год.

Иван со Нада и Билјана во народни носии во Волино 1979 год.
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Иван (втор ред, десетти од лево) со поетите и вработените во ф-ката 
„Полипласта“ во с. Мороишта 1979 год.

По повод денот на востанието, 11 Октомври, со Лазор 
Стојоски и сопругите учествувавме на прославата која ја органи-
зира КУД „Илинден“ од Рогдаел, а се одржа на кошаркарското иг-
ралиште во Рогдаел. Свеченоста обилуваше со мошне богата про-
грама. Вистинско освежување на присутните им приредија игра-
орците на КУД „Илинден“, чиј кореограф е нашиот другар Ѓорѓи 
Бушиноски. Се претставија со сплетови од сите делови на Македо-
нија. Гостин на вечерашнава прослава беше генералниот конзул на 
СФРЈ во Сиднеј, Никола Шалваринов.

На 3.11. за првпат во Волонгонг се одржа свеченост по повод 
ослободувањето на Охрид и Струга (7 и 8.11.1944 год.), наречена 
„Охридски јубилеј“. Покровител на церемонијата беше волинецот 
Сергија Секулоски. Програмата ја водеше Лилјана Тошеска, а ре-
ферат за значењето на овие светли датуми прочита Ѓорѓи Буши-
носки. Пред присутните за првпат со своја поезија настапив и јас 
со две свои творби. На свеченоста присутни беа брат ми Трпе и 
снаата Роза, кои пред еден ден допатуваа во Австралија. На снаата 
Роза ова ѝ беше прво видување со градот Волонгонг и волинци од 
предградието на Грингила.

Прогласувањето на наградените дела од наградниот конкурс 
кој го организираше по вторпат МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј 
се одржа во просториите од Коронешион Хол во Анклив. Овојпат 
првонаградената песна „Родени брате“ беше моја, наградата беше 
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во вредност од 80 долари. Неа ја подаруваше „Стопанска банка“ од 
Сиднеј. Расказот „Печалбарска вистина“ беше награден со трета 
награда, односно со ламба за на маса, која ми ја подари претстав-
ничката на фирмата „Горење“ од Сиднеј, наставничката Славица 
Џикова. Убаво е да спомнам дека ламбата за на маса ми е прва 
награда за литературно творештво. Токму со неа ќе ми биде ос-
ветлен и идниот мој творечки пат. Првонаградената песна „Роден 
брате“ ја прочитав пред присутните. На програмата се претставија 
најмладите играорци и музичари до 10 години од КУД „Илинден“ 
од Рогдаел. На оваа свеченост со нас беа и Љубе и Богдана Стоески 
и Димитри и Љуба Шукоски. Записи од овој настан беа објавени 
во „Новости“, „Ново доба“, „Македонски весник“ и во списанијата 
„Повод“ и „Македонија“ од Матицата на иселеници. 

По неколкунеделен престој во нашиот дом, шурата Јон-
че Иваноски на 30.3.1980 година од аеродромот во Сиднеј го ис-
пративме за Волино. По него испративме: за татко ми 30 долари 
и шест шамии (да им ги подели на Менка, Ристана, Македонка, 
Мара, Милица и Славка), за браќа ми Диме, Спаско и Ангеле по 
кутија цигари, како и за вујко ми Благоја Спироски, за татко ѝ на 
сопругата Нада, цигари, за девојчињата од шура ми Јонче ‒ блузи, 
за детето ‒ топка и за децата од шурна ми Славка ‒ маици. А брат 
ми Трпе за татко ми Науме му испрати 20 долари. 

На 28.4. нашата фамилија се збогати уште со еден член, а тоа 
е ќерката на брат ми Трпе и снаата Роза, Александра.

На 4.5.1980 година, сопругата Нада и брат ми Трпе беа да ја 
донесат снаата Роза и внуката Александра од болница. 

На 4.5. членовите од Литературното друштво „Григор Прли-
чев“, во спомен на смртта на најголемиот македонски водач Гоце 
Делчев, одржаа поетско читање. Свеченоста се одржа во салата на 
Католичката црква на улица „Бај“ во Рогдаел. Со свои стихови пос-
ветени за Гоце Делчев пред присутните се претставија Душан и 
Мена Ристевски, Лилјана Тошеска, Иван Трпоски, Јован Кокалов-
ски и Никола Керемелевски.

На истиот ден (4.5.1980), по неколкумесечно боледување по-
чина и југословенскиот водач, маршал и претседател Јосип Броз 
Тито. Австралиските медија му посветија достојно внимание на 
овој југовеликан. Но на ТВ каналите, во најударните термини се 
прикажуваа и радосни инсерти од прославите на хрватските ус-
ташки екстремисти во сите поголеми градови на Австралија. Него, 
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според парламентарните критериуми на Југославија, го замена то-
гашниот потпретседател Лазар Колишевски. Но неговиот мандат 
траеше само две недели, за потоа на секоја година да се менуваат 
претседатели од сите шест републики и двете покраини. 

На 25.5. се изврши крштавањето на внуката Александра. На 
свеченоста, покрај родителите Трпе и Роза и ние кои ја крстивме 
во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери, беа уште Љубе и 
Богдана Стоески и Димитри Маркоски. Дома направивме скара и 
се провеселивме.

На 3.6. од Западна Австралија дојде Диме Чалдрмоски, кој 
отседа во Сиднеј две недели. За тоа време го шетав низ Сиднеј. 
Прво отиде на гробиштата во Ботани, за да им запали свеќи на 
сестра му Заринка и зет му Лазор Стоески, а потоа купи ловечка 
пушка со 5 куршуми, за која извадивме одобрение од австралис-
ката полиција и дозвола за носење во Македонија од конзулатот 
на СФРЈ. 

На 1.8. Литературното друштво и Библиотеката „Григор Пр-
личев“ свечено се преселија во новата просторија на улица „Бел-
мор“ број 5 во Анклиф. Просторијата со димензија 620см х 320см 
или 20 квадратни метри, ни ја додели министерот од регионот Сент 
Џорч Бил Морисон. 

 На 12.8. со Никола Керемелевски и неговиот автомобил ги 
одвезовме во Волонгонг потпретседателот на Матица на иселени-
ци, Димче Трајаноски ‒ Мире и секретарот Трајан Бавтироски. По 
пат разговаравме за економската нестабилност во татковината и 
неслогата во дијаспората. 

Разговорот го сменавме на тема: зошто бројни македонски не-
вини лица се испратени на измачување во најзлогласните југосло-
венски затвори, за на крај да преминеме на случајот Ченто. Мире 
не беше најрасположен да зборува за оваа личност. Едноставно 
рече дека тој (Ченто), со некое си шамарење на српски учители, кои 
Македончињата ги присилувале да зборуваат на српски јазик во 
училиштата и во своите семејства, стекнал голема патриотска по-
пуларност. Тој (Ченто) тежнееше Република Македонија да ја при-
соедини кон некоја од соседните земји (Грција)... Додека зборува-
ше Мире, секретарот Бавтироски со коленото ме потчукнуваше на 
моето колено, инсистирајќи да продолжам со поставување повеќе 
такви прашања. Пред просториите на црквата „Св. Димитрија“ во 
Волонгонг нѐ пречекаа благајникот и питропот. Домаќините им се 
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пофалија на гостите дека купиле место за манастир, голема широ-
чина, на која можеле да бидат лоцирани четири фудбалски игра-
лишта, паркинг за 400 автомобили и место за излет. Малиот број 
книги кои беа сместени во библиотечните штандови претежно беа 
од наставен карактер, а на столот пред библиотеката лежеше венец 
на чија панделка пишуваше ДООМ. Тоа име и плакатите изнапиша-
ни низ црковната просторија, кои беа од патриотски карактер, побу-
дија сомнеж во гостите, па почесто го поставуваа истото прашање: 
зошто никаде не се спомнува името Република, туку само Македо-
нија? Пред да се одржи вечерашниот собир, Бавтироски посака да 
се види со неговиот брат Ристо, кој со сопругата Доксана, ќерки-
те и синот живее во најнаселената населба со охриѓани, Грингила. 
Со нас, кај Ристо дојде и слатинчанецот Трајан Ристанчески. На 
состанокот што се одржа во црковната просторија во Волонгонг, а 
на кој имаше околу седумдесет посетители, на гостите им беа по-
ставувани мошне жешки прашања: „Што сторила досега владата на 
СФРЈ со македонското прашање? Дали чека таа за да се допогрчат, 
допобугарчат, допосрбат Македонците во окупираните македонски 
делови? За да потенцираат дека за македонското национално аси-
милирање најмногу придонесе и едноногиот (се мисли на Тито), 
кого за националното прашање на нашиот народ во посочените 
земји не го заболела глава, а неговиот лик без срам го ставате во 
сите учебници! Зошто картата на Македонија се печати без откина-
тите нејзини етнички територии? Вие не сте и не заслужувате да ја 
претставувате Матицата на иселеници. Вас не ве признаваме како 
такви...!“ Еден од најреволтираните говорници, Ристо Ристевски, ја 
зеде картата од Република Македонија ја промавта пред гостите и 
крвнички ја раскина на парчиња. По ваквите истапи, Мире и Бавти-
роски демонстративно ја напуштија просторијата, а домаќините со 
највулгарни зборови и пцовки ги испратија нив. Неколкумина од 
домаќините со своите автомобили нѐ окупираа пред хотелот во Во-
лонгонг, во кој требаше да преноќиме. Дури и автомобилот на Ни-
кола Керемелевски вечерта му го искршија. За престојот во хотелот, 
утрото сами си плативме по 8 долари на човек. 

Дента појдовме во Грингила за да посетиме едно од најброј-
ните македонски училишта во Австралија, можеби и во светов, 
училиштето „Климент Охридски“, во кое македонскиот јазик, ис-
торија и култура ги изучуваат преку 400 ученици.

На 13.8. гостите од Матицата на иселеници на Македо-
нија, Димче Трајаноски ‒ Мире и Трајан Бавтироски ја посетија 
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библиотеката „Григор Прличев“ во Сиднеј, каде со членовите на 
Друштвото разменија обострани мислења за понатамошна плодна 
соработка.

На 27.8. добивме многу радосно писмо од брат ми Ангеле. 
Нѐ поканува на свадбената церемонија на која со свршеницата Рис-
тана Боческа ќе го кажат судбоносното „Да“! Свадбата ќе се одр-
жела на 3.9.1980 година. Немавме време за подароци, туку веднаш 
телеграма им испративме со желби за среќен брак и добар помин 
на веселбата. А во посебно писмо им испративме 100 долари за да 
си купат подарок за веселбата. Ангеле и Ристана по Сергија Секу-
лоски и неговата фамилија ни имаа пратено дарови за нас со брат 
ми Трпе и нашите фамилии.

На 10.10. допатуваа во Сиднеј брат ми Спаско и втората него-
ва сопруга Трендафилка Игњатова. 

На 8.11. се одржа по вторпат охридскиот јубилеј во цркова-
ната сала „Св. Димитри“ во Волонгонг. Овојпат посетеноста беше 
послаба, имаше околу 200 посетители. Покровителот Секулоски 
изгуби околу илјада долари. Имаше покането доста видни гости од 
македонската и од австралиската јавност. На програмата настапија 
играорците од КУД „Вардар“ од Грингила. На прославата бевме 
тројцата браќа Иван, Спаско и Трпе со фамилиите. Се извидовме 
со многу луѓе.

По јубилејот, волинецот Сергија Секулоски со неколкучле-
на делегација го посетиле федералниот парламент во Канбера. На 
австралискиот претседател Малколм Фрајзер, Сергија му однесол 
подарок, резбана кутија, купена во Охрид. Но поради здравствени 
причини господин Фрејзер бил отсутен, па Сергија бил примен од 
тогашниот министер за емиграција Иен Макфи. 

Во писмото од татко ми покрај другите работи се спомнуваат 
починатите волинци во минатата 1980 година: вујната Васа (Кр-
стејца) Спироска, Крстејца Маркоска, Вангел Секулоски и Нацко 
Маркоски, а веднаш во почетокот од новата година починале Дра-
ган Шкуртески и Анастос Трпкоски.

На 4.1.1981 година, на аеродромот во Сиднеј ги испративме 
за Мешеишта Стеван, Мара и Владе Војданоски. По нив испра-
тивме: за татко ми 20 долари, за брат ми Ангеле и Ристо Војда-
носки ‒ цигари, за наовородениот син на Ристана и Ангеле, Гоце 
‒ алишта, за дедо ми Косте ‒ кошула, за Науме Радически, неколку 
списанија „Повод“, а за син му Невен, 10 долари.
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За нашиот Божик сите тројца браќа (Иван, Спаско и Трпе) со 
фамилиите бевме во црквата „Св. Кирил и Методија“ во Розбери, 
каде запаливме свеќи за здравје, а потоа ручавме дома. Попладнето 
се одвозивме до Грингила каде го посетивме македонското сретсе-
ло. Иако врнеше дожд, сепак тука се видовме со многу волинци и 
познаници од блиските охридско-струшки села. 

На 24.1. во Сиднеј гостуваше Хрватското драмско позо-
риште од Загреб. Тоа во просториите на Сиднејскиот колич во 
Дарлингтон ја изведе драмата „Ослободување на Скопје“, во ре-
жија на Љубомир Ристиќ (на кој мајка му била Македонка). На 
претставата присуствувавме јас и Никола Керемеливски, па во 
име на МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј им подаривме благо-
дарница. Благодарницата лично јас му ја врачив на главниот хр-
ватски артист Раде Шербеџија, кој со најтопли зборови од името 
на нивната екипа ни се заблагодари нам и на нашето писателско 
друштво. По претставата бевме поканети и ние на коктел-прие-
мот кој во нивна чест го организира СФРЈ конзулот од Сиднеј, 
господин Никола Шалваринов.

На 19.2. Стеван и Мара Војданоски се вратија од Мешеишта, 
а син им Владе останал за подоцна. По нив добивме: од дедо ми 
Косте ‒ половина литар мастика, а од татко ми за Билјана ‒ комби-
низонче и бонбонера, а од Науме Радически ‒ два броја на „Сту-
дентски збор“. 

Во едниот број од февруари оваа година, кое го уредуваат 
Науме Радически и Илија Велев имаше објавено кратка репортажа 
за друштвото „Григор Прличев“ со неколку наши песни во него. 
А во другото моја песна посветена на другар ми Андон Стоески, 
„Мајкина порака“.

На 6.4. одвај ја убедивме Билјана да се оперира од крајници, 
од кои подолго време не можеше да ја голта храната. Не сакаше да 
слушне за доктор и болница. Какви маки видовме додека се опери-
ра, ние си знаеме, а посебно Нада, за која моравме дополнително 
да доплатиме за да остане и таа со неа. Да се тепа дете, да скока, 
да пишти, болница да корне. Сепак, сè се сврши успешно. Тие три 
дена и три ноќи ни се видоа како години да минаа. 

На 15.4. се одржа доделувањето на наградите за поезија и 
проза од наградниот конкурс на друштвото „Григор Прличев“ од 
Сиднеј. Наградените дела ги објави претседателот на жири коми-
сијата проф. Перо Кикиреков. Првата награда за поезија ја доби 
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Ацо Силјаноски од Мелбурн, додека јас за песната „Гоцеви факли“ 
ја добив втората награда, односно 60 долари. Доделувањето на на-
градите се одржа во клубот „Југал“, каде имавме бесплатно јадење 
и пиење и бевме забавувани од оркестарот „Распеана Македонка“. 
Пред присутните ја прочитав песната, по што добив многу голем 
аплауз, а песната ми ја зеде за да ја покажува во конзуларните 
простории, конзулот на СФРЈ, Никола Шалваринов. На свеченоста 
бевме јас со Нада и Билјана, брат ми Спаско со сопругата, Љубе и 
Богдана Стоески, Спиро и Милица Роштанковски, а од Друштвото 
„Г. Прличев“ беа: Јован Кокаловски, Душан Ристевски, Никола Ке-
рамелевски и Цане Долевски. 

На 31.5. бевме да ги испратиме за Волино Љубе и Богдана 
Стоески. По нив за татко ми пратив 50 долари, за татко и на Нада 
15, за децата од шурна ми Славка и шура ми Јонче ‒ алишта, за де-
цата од брат ми Диме по 2 и за детето од брат ми Ангеле 2, а за де-
цата од Ристо Секулоски, Павле Андроникоски, Стојан Маркоски 
и за детето од Миле Кожески по 1 долар. За Науме Радически ги 
испратив следниве весници: „Илинденски весник“, „Македонски 
весник“, „Мелбурнски спорт“, „Новости“, „Ново доба“ и списа-
нието „Повод“.

На 27.6. се одржа прослава по повод 38-годишнината од смр-
тта на поетот Кочо Солев Рацин. Пред присутните, со по неколку 
сплетови, се претстави КУД „Китка“ од Сиднеј, а по нив настапија 
и членовите од Литературното друштво „Григор Прличев“, со сти-
хови посветени на овој македонски поет и револуционер.

На 1.8. по повод илинденската прослава, со браќа ми Спаско 
и Трпе и со нашите фамилии бевме на концертот кој го имаше ор-
ганизирано КУД „Китка“ од Њутеон. Концертот се одржуваше во 
просториите на Хај Скул во Енморе. Гледачите беа одушевени од 
настапот на фолклорната група „Китка“, која се претстави со најно-
ви македонски сплетови. По нив, во свој стил, го најавив значењето 
на овој најголем национален македонски празник. Потоа, пред при-
сутните, ја прочитав песната „Илинденски белези“, со која собрав 
долготрајни овации и ракоплескања. Како гостин вечерта пред при-
сутните се претстави и југословенското КУД „Југал“ од Сиднеј, кое 
изигра по неколку ора од сите републики на СФРЈ. По програмата 
започна сеопшта веселба која траеше до малите утрински часови. 

На 16.8. во просторите на библиотеката„Григор Прличев“ во 
Анклиф се одржа годишен изборен состанок. Покрај дискусиите 
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по повод едногодишната работа на Друштвото и Библиотеката, се 
премина кон избор за нов одбор. Во новиот одбор за претседател 
повторно беше избран Душан Ристевски, за секретар Никола Ке-
ремелевски, библиотекар Иван Трпоски, за архивар Иван Трпоски, 
за главен уредник на списанието „Повод“ Душан Ристевски, а во 
редакцискиот одбор влегоа Јован Кокаловски, Иван Трпоски и Бла-
гоја Попоски. Во шаховската секција беа избрани Ристо Попов и 
Димитар Мојановски. По тоа беше приреден коктел-прием.

На 7.11. по третпат беше организирана прославата „Охрид-
ски јубилеј“, која се одржа во црковната сала на „Св. Димитрија“ 
во Волонгонг. Свеченоста беше бојкотирана, па организаторот Сер-
гија Секулоски изгуби многу пари. Присутни, со платени билети 
беа само 90 луѓе, а почесни гости имаше 20, меѓу кои генералниот 
конзул на СФРЈ, Петар Бошковски, директорот на Стопанска банка, 
Ацо Споа и други. Реферати за значењето на Охрид поднесоа Ѓорѓи 
Бушиноски на македонски, а Катрин Хоган на англиски јазик.

Во чест денот на создавањето на втора Југославија, 29.11., на 
истиот датум се одржа концерт кој го организираа Етничкото учи-
лиште од Њутеон и КУД „Китка“ од Сан Питерс. На програмата, 
покрај играорците на КУД „Китка“, настапија и ученици со реци-
тации и монодрами. Од име на Литературното друштво „Григор 
Прличев“, пред присутните се претставив и јас со својата творба 
„Октомвриски белези“. Програмата ја водеше наставникот Тодор-
че Трајановски. На свеченоста продавав и списанија „Повод“ кои 
ги издава литературното друштво. Ќаривме само 9 долари.

Делегацијата на Матицата на иселеници од Македонија, која 
престојуваше во Австралија, предводена од претседателот Живко 
Василевски, а во чиј состав беа уште неговите соработници Наум 
Пеов и Васил Панов, покрај другите друштва и организации го по-
сетија и Друштвото „Григор Прличев“. На состанокот што го зака-
жавме на 7.12.1981 година, а се одржа во просториите на нашата 
Библиотека, дојдоа само Наум Пеов и Васил Панов, додека Живко 
Василевски отишол на средбата со Школскиот одбор. Со гостите 
поведовме дискусија околу потребите од збогатување на библио-
течниот фонд со книги од македонски автори. Беа барани и игра-
ни македонски филмови кои треба да се прикажат на етничкиот 
ТВ канал 0/28. Потоа имавме коктел-прием за гостите. Подоцна, 
неколкумина од нас со Пеов и Панов, појдовме на состанокот од 
Школскиот одбор кој штотуку заврши, па сите заедно појдовме во 
Пица ресторанот на Јосиф Керемелевски за да замезиме и да се 
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освежиме. Тука се запознавме и со претседателот Василевски, во 
чија личност видовме доста зрел и пријатен човек. 

На 9.12.1981 година бев поканет како претставник од 
Друштвото „Григор Прличев“ на коктел-приемот што го организи-
ра директорот на „Стопанска банка“ во Сиднеј, Ацо Споа, а во чест 
на гостите од Македонија. Тука се сретнав и со повеќе претставни-
ци од австралиската и македонска јавност. 

На 19.12.1981 година (Св. Никола), во Теон Хол во Рогдаел 
се одржа прослава по повод 40-годишнината од смртта на македон-
скиот поет и револуционер Коле Неделковски. Прославата ја орга-
низираа Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ и 
КУД „Илинден“ од Сиднеј. За животот и делото на поетот Неделко-
вски, реферат прочита Јован Кокаловски, а со фолклорни сплетови 
на македонски ора пред присутните се претстави КУД „Илинден“ 
од Рогдаел. Јас ја водев програмата, а меѓувреме прочитав и не-
колку мои револуционерни песни. Кон крајот на програмата дојдоа 
(од приватни журки) директорот на Стопанска банка, Ацо Споа, и 
генералниот конзул на СФРЈ, Петар Бошковски, кои имаа несогла-
сувања околу оркестарот кој почесто свиреше српски мелос.

На 26.12. се одвозивме во Волонгонг. Таму се видовме со 
Ламбе Нестороски од Струга, добар активист во општината Волон-
гонг. Подоцна дојде и конзулот Петар Бошковски со кого појдовме 
кај Сергија Секулоски за да ја изработиме програмата околу збра-
тимувањето на Охрид со Волонгонг. Сергија беше иницијаторот за 
збратимувањето, кое на жалост, Бошковски му го одзеде и им го 
препушти на некои преспански послушници од Волонгонг.

На 27.1. бев со сопругата Нада и ќерката Билјана на аерод-
ромот Маскот во Сиднеј на дочек на делегацијата од Охрид. Неа ја 
сочинуваа претседателот на Собранието на општина Охрид, Љу-
бен Баткоски и претседателот на иселеници од општина Охрид, 
Андреја Трајчески. Тие доаѓаа за да ги потпишат документите за 
збратимување на градовите Охрид и Волонгонг. Иницијатор на 
збратимувањето е активистот Сергија Секулоски, но од збратиму-
вањето тој беше отстранет од сите официјални случувања. Гене-
ралниот конзул на СФРЈ во Сиднеј, Петар Бошковски, нив им ги 
препушти на некои преспански послушници. На свечениот цере-
монијал од збратимувањето, без специјална пропусница едвај се 
провре кутриот Сергија, а на балот (30.1.1982) иницијаторот Се-
кулоски мораше да си плати билет за да влезе внатре. А колка-



Ова е мојот живот

243

ва парична сума и телефонски контакти го чинеа тие него. Каков 
апсурд! Да спомнам дека и јас бев отстранет од вечерата која ја 
приреди официјалниот претставник на фабриката „Стилворк“ во 
Порт Кембла (29.1.1982) Питер Мортон, во која цел ден минав за 
да им преведувам на гостите. Таа не беше одлука на Мортон, туку 
беше одлука на Бошковски. Ете, поради ваквите постапки на Бош-
ковски, Сергија Секулоски демонстрираше со испишани револтни 
плакати пред зградата на општината Волонгонг и пред Генерални-
от конзулат во Сиднеј (за повеќе информации прочитајте во книга-
та „Македонските демонстрации во Австралија“ од истиов автор).

На 7.8. се одржа изборен состанок на Литературното друштво 
„Григор Прличев“. Изборот овојпат се одржа со тајно гласање. Пов-
торно за претседател беше избран Душан Ристевски, за секретар 
Лилјана Тошеска, за благајник Благоја Поповски, за библиотекар 
Иван Трпоски, а за нивни заменици беа избрани: Никола Кереме-
левски, Ѓорѓи Донески, Ристо Попов итн.

На 10.4. во просториите на Рогдаел Теон Хол, на свечен на-
чин пред околу 600 посетители се прогласија најдобрите творби 
од четвртиот по ред награден конкурс што го организира Лите-
ратурното друштво „Григор Прличев“ секоја година. Свеченоста 
беше организирана заедно со црквата „Св. Петка“ и КУД „Илин-
ден“ од Рогдаел. Најпрво настапија КУД „Илинден“ и КУД „Танец“ 
со сплетови на македонски ора, а потоа беа објавени наградените 
дела и нивните автори. Мене ми припадна првата награда за песна 
за возрасни со наслов „Билјана“ и третите награди за раскази за 
деца и возрасни: „Појдување на училиште“ и „Спомен откопан по 
петнаесет години“. 

На 19.4. добив писмо од претседателот на општинското 
собрание на Охрид, Љубен Баткоски, кој ми се благодари за помо-
шта што им ја пружив при престојот во Австралија и за написите 
во неделните новини што му ги испратив.

На 31.7.1982 година во организација на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј и КУД „Китка“ од Њутеон, 
во просториите на Теон Хол во Рогдаел и во присуство на над 300 
посетители, беше одбележана 79-годишнината од Илинденското 
востание и создавањето на првата република на Балканот ‒ Кру-
шевската Република. На програмата најпрво членот на Литератур-
ното друштво „Григор Прличев“ Ристо Попов прочита пригоден 
реферат посветен на значењето на празникот Илинден, потоа чле-
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новите на истото друштво Иван Трпоски, Митко Балаловски и Ду-
шан Ристевски прочитаа свои песни посветени на Илинденското 
востание. По нив настапија фолклорците од КУД „Китка“ од Њуте-
он со сплетови од македонски ора. Програмата ја водев јас. 

На 20.11. во просториите на Коронешион Хол во Анклиф, Ма-
кедонското литературно друштво Григор Прличев од Сиднеј свече-
но ја одбележа 120-годишнината од смртта на браќата Димитрија и 
Константин Миладиновци. За нивниот живот и дело реферат прочи-
та поетесата Лилјана Тошеска, која ја прочита и песната „Т’га за југ“ 
од Константин Миладинов. Потоа со македонски песни и ора наста-
пи КУД „Македонка“ кое работи во склоп на црквата „Св. Никола“ 
од Кабрамата. Вечерашната програма ја водев јас.

На 14.12. Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј 
на свеченоста на која присуствуваа писателите Славко Јаневски и Ма-
теја Матевски од Скопје, едногласно беа примени за почесни членови 
во ова најреномирано писателско друштво надвор од Македонија.

На 3.9. во просториите од црковната сала „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ во Розбери, професорот во размена Ѓорѓи Сталев одржа 
предавање на тема „Македонски јазик“. По мојот напис за ова 
предавање објавен во весникот Македонија од Мелбурн настана 
вистински јуриш против личноста на Сталев, кој мораше со свој 
напис да застане во своја одбрана. Во мојот напис спомнав дека 
Словените дошле од кај Карпатите и со нив го донесле словенски-
от јазик, а Сталев оваа грешка ја поправи со: „Словените дошле од 
Заткарпатието...“, во што не гледам некоја голема измена.

На 2.12. во просториите на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј присуствуваше претседате-
лот на Матицата на иселеници од Македонија, д-р Иван Катарџиев, 
кој имаше работна средба со членовите на друштвото.

Во организација на Литературното друштво Григор Прличев 
и Училишниот одбор од Рогдаел, на 13.12. се одржаа промоции на 
делата од Јован Кокаловски ‒ монографија за село Брусник и од 
Ацо Силјаноски збирката песни „Сончево венче“. 

Кон крајот на 1983 година во Сиднеј допатува новинарот на 
весникот „Нова Македонија“ од Скопје Виктор Цветаноски. Тој и 
братучед ми Крсте Трајкоски ме посетија дома, а потоа сите заед-
но отпатувавме во просторите на Друштвото „Григор Прличев“ во 
Анклиф, за да ја види библиотеката, а и за да се сретне со члено-
вите на тоа друштво. Во фељтонот „Македонците во Австралија“, 
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со поднаслов „Меѓу две огништа“, го објави и моето интервју со 
наслов „Од Волино во Сиднеј“.

Веднаш по објавувањето на фељтонот од Цветаноски, во кој 
покрај записот за мене, стоеше и мојата адреса, на која ми се јави 
Ламбе Мартиноски од Охрид, со желба да го земам во Австралија. 
Од тогаш трае нашиот епистоларен и телефонски контакт со него. 
Ламбе е подолго време во Њу Џерси, САД, каде си ја повлече и 
својата фамилија. Тој во неговите 60-тина писма многу густо на-
пишани, на преку 130 страници, опишува сè и сешто. Ламбе е до-
писник на повеќе весници и списанија, а и долгогодишен член на 
Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. 

На 30.3. во ресторанот „Сирена“ во Мелбурн јавно се обја-
вија имињата на авторите од наградените дела од конкурсот на 
југословенските писатели за Австралија и Нов Зеланд. Мојот рас-
каз „Едно необично патување“ беше награден со втора награда. 
Во ова друштво се зачленив од минатата година и со активистките 
Олга Дубочанин, Иванка Шкоф, Вера Хорват и други ќе другару-
вам до 1989 година. Ова друштво ја издаде книгата „Наши патеки“, 
во која со свои творби, покрај повеќе српски, хрватски, словенечки 
автори, ќе бидам застапен и јас како и неколку македонски автори, 
а делата ќе ни бидат објавени на мајчин и на англиски јазик.

На 31.3. Литературното друштво „Григор Прличев“ одржа 
литературна средба по повод 6-тата годишнина од неговото форми-
рање. Покрај другите активности, вечерта беа објавени наградени-
те дела од конкурсот за поезија и проза. Мене ми припадна третата 
награда за поезија за возрасни за песната „Преродбеничка средба“.

На 2.5. во фудбалската сала на ФК „Илинден“ во Рогдаел се 
одржа масовен концерт по повод 81-вата годишнина од смртта на 
војводата Гоце Делчев. Покрај играорните групи на КУД „Илин-
ден“ од Рогдаел, учествуваа и неколку членови на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј со свои стихови посветени 
на македонската легенда Гоце Делчев. Тоа беа следниве поети: Јо-
ван Кокаловски, Иван Трпоски, Димче Џајкоски, Лилјана Тошеска, 
Душан Ристевски и други. Како гости на концертот беаПетар Бош-
ковски, Бил Морисон, Гери Панч, д-р Питер Хил и други.

На 16.5.1984 година Друштвото „Григор Прличев“ го посе-
тија претседателот на Матицата на иселеници од Македонија, Боге 
Сотировски, и главниот уредник на списанието „Македонија“, Ди-
митар Башевски. Со нив дојде и директорот на „Стопанска банка“ 
во Сиднеј, Велко Стојчев.
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На 19.8. во просториите на „Григор Прличев“ во Анклиф 
се избра ново раководство. Истите улоги им припаднаа на истите 
личности. Во редакцискиот одбор на списанието „Повод“ беа из-
брани поетите Душан Ристевски, Лилјана Тошеска, Иван Трпоски 
и Спасе Кароски. Вечерта активистот Јован Кокаловски е прогла-
сен за почесен член на Друштвото „Григор Прличев“.

На 31.8. во просториите на универзитетот „Монаш“во Мел-
бурн се одржа литературна вечер на југопоетите на Австралија 
и Нов Зеланд. Вечерта се прогласени и наградените дела на кон-
курсот. Мене ми припаднаа три втори награди за песните: „Лоза“, 
„Жена неротка“ и „Каење“.

На 6.10. во Градската сала во Рогдаел се сретнаа членовите 
на Литературното друштво „Григор Прличев“ Јован Кокаловски, 
Иван Трпоски, Благоја Поповски, Петар Дамчевски и Благоја Си-
мовски со претседателката на Македонскиот парламент г-ѓа Ката 
Лахтова и министерката за надворешни работи Лина Огњенова.

На 23.11. во просториите на Друштвото „Григор Прличев“ 
се одржа проштална средба со професорката во размена Љубинка 
Андонова од Охрид.

 На 22.2. во големата зграда на Етничката заедница во Сид-
неј, се изврши промоција на зборникот „Видици“, дела на поети 
членови на друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј и збирката 
песни „Полутици“ на Душан Ристевски. Гости на оваа свеченост 
беа директорот на Комисијата за етнички работи д-р Паоло Тота-
ро, министерот за станбени прашања Френк Вока, проф. од Мак-
вори универзитетот Питер Хил, генералниот конзул на СФРЈ Пе-
тар Бошковски и други.

На 30.3. во салата на Темпи Бовлинг клуб се одржа седмиот 
награден конкурс на литературното друштво „Григор Прличев“ од 
Сиднеј, за поезија и за проза. На почетокот од програмата членот 
на друштвото Иван Трпоски прочита реферат „1100 години од смр-
тта на Методиј Солунски“. Потоа со сплетови македонски ора се 
претставија КУД „Кирил и Методиј“ и „Китка“. Гости беа ген. кон-
зул на СФРЈ Петар Бошковски, проф. на Маквори универзитетот 
Питер Хил и други. Во вториот дел од програмата беа објавени 
имињата на авторите од наградените творби. Мене ми припаднаа 
првата и втората награда за песна за возрасни „Гласот на осамената 
мајка“ и „Сонародничка порака“, како и првата награда за песна 
за деца „Летен ден“. За проза ја добив третата награда за расказот 
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„Волинските муштулџии“. Вечерта, Одборот на друштвото „Гри-
гор Прличев“ на повеќе покровители, друштва и вредни членови 
им додели благодарници.

Од средината на јуни допишувањето со новинарот на скоп-
ски „Вечер“ Милан Аџиевски ќе трае околу 4 години, во кој период 
ке се разменат преку дваесетина писма. Тој настојуваше да го зе-
мам во Австралија за да помогне при издавање неделен весник во 
Сиднеј. По подадените документи, Милан беше одбиен од канцела-
ријата на Емигрешион. Преку апелот објавен во Вечер „Со книгата 
до коренот“ со нашето друштво „Григор Прличев“ и библиотеката 
„Климент Охридски“ од Скопје, тој собра преку 24.000 книги. Од 
тие книги нашето друштво доби 780 другите 3.200 беа растурени 
по цркви и друштва по светот, а 20.000 беа префрлени во Мелбу-
рн, со намена да се отвори голема македонска библиотека. Но тие 
останаа да мувлосуваат во нечии приватни подруми. Милан е член 
на Друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј. Со него и со неговата 
сопруга Зорица и ќерката Лидија во летото 1987 година имавме 
пријатни фамилијарни мигови во Волино, Десарет и Скопје.

На 5.8.1985 година од Охрид ми се јави колегата Јован Ко-
каловски. Од ова писмо ќе пренесам неколку цитати: „Иване, со 
радост ти јавувам дека деновиве, во весникот ‘Вечер’ од 2 август 
ја прочитав твојата песна ‘Пророците рекле и пресекле’, со подна-
слов ‘Судбината на Македонија’. И еве, ја читам и препрочитувам 
по неколку пати и си велам: навистина, нашиот Иван со оваа песна 
направи бум досега по однос на болките на Македонија. Иване, ти 
го пишувам писмово и солзи радосници ми се тркалаат по рацеве 
и пресреќен сум што ја сретнав песнава во нашиов весник и тоа на 
ден Илинден, на денот од Македонското востание. 

Иване, Лила (Тошеска) сè ми кажа за работата во друштвото 
(Григор Прличев) и верувај, голема празнина чувствувам овде без 
тоа наше друштво. Навистина не работиме многу, но, тоа е голем 
стожер наш, па треба да се бориме за тој стожер да го дочуваме 
дури душа кочи. Иване, скапи мој пријателе, поздрави си дома. 
Поздрави ги сите другари и пријатели. Тебе ти пожелувам, света 
Софија ‒ со премудроста божја да ти подари дух и сила да твориш, 
да пееш, за Господ да чуе и да му се нажали и да рече Амин, а за 
вистината да ти благодари Македонија!

П. С.: Иване, се сретнав со поетот Панде Шикалоски-Чкалов, 
кој ми ја подари неговата збирка песни‘Лоза на припекот’, со која 
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ме задолжи да му посветам песна. Еве ти ја испраќам за да ја про-
читате и вие во друштвото...“

На 27.9. добив писмо од мојот газда од училишните денови 
во Охрид Сребре Ногачески, кој кажува дека ќе ја обновува куќата, 
па дали сум во можност да помогнам, било во заем, било во пода-
рок. Им пратив пари за подарок, а за заем, знам кога и од каде ќе 
ми го врати.

На 29.9. на моето писмо ми врати одговор колегата Јован 
Кокаловски, овој пат од Врисак, Хвар, Хрватска, каде моментално 
живее неговиот син Бранко.

На 28.10. од Охрид ми се јави со писмо колешката Лилјана 
Тошеска, а на 10.12. ми се јави и од Волино. Ми пишува дека ѝ 
било мошне мило кога влегла во родната моја куќа и кога на на-
собраните роднини и соседи требала да им раскаже за мене, мојот 
живот и творештво во далечна Австралија. 

На 27.1. во чест на доаѓање во канонска визита во Австра-
лија, митрополитот за Австралија и Нов Зеланд г. Тимотеј и него-
виот секретар Ѓорѓи Николоски, претставништвото од Стопанска 
банка од Сиднеј им приреди коктел на високите гости од Македо-
нија во своите простории. На приемот присуствуваа и претстав-
ници од македонската заедница. На таа средба бевме со сопругата 
Нада и со повеќе членови од Литературното друштво „Григор Пр-
личев“. По приемот, претседателот Душан Ристевски му го врачи 
на митрополитот г. Тимотеј новообјавениот „Зборник“ со песни од 
македонски поети што го издаде Друштвото „Григор Прличев“. 

На 25.2. повторно ми се јави со писмо колешката Лилјана 
Тошеска, во кое ми ги опишува средбите со властите од УДБ-а и 
некои интелектуалци, кои ѝ помогнале да се извлече од монструоз-
ниот комунистички лавиринт во кој се заплеткала. 

На 23.4.1986 година во салата на РСЛ клубот во Анклиф, 
пред голем број посетители и гости беше обнароден 8-иот кон-
курс за поезија и проза, кој традиционално го објавува Литера-
турното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. За делото на ло-
вороносецот Прличев зборуваше Јован Кокаловски, а за досегаш-
ната работа на Друштвото зборуваше Душан Ристевски. По нив 
артиските од театарот „Илавара“ од Волонгонг, Олга Николовска 
и Бона Ѓоршеска, прочитаа стихови од поемата „Сердарот“. Про-
грамата ја водеше поетесата Гордана Костадинова на англиски 
и на македонски јазик. Почесни гости беа: директорот на Сто-
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панска банка во Сиднеј Велко Стојчев, конзулот на СФРЈ Илија 
Милановиќ, дописникот на Танјуг Мартин Треневски, координа-
торот на Етничките училишта Питер Дули, професорите од Мак-
вори универзитетот Питер Хил, Рудолф Пренеисторфер и Виоле-
та Кикирекова, таткото на поетот Иван кој дојде од Македонија 
Науме Трпоски и други. Вечерта се промовираа збирката песни 
„Површински корења“ од Иван Трпоски и збирка со раскази „Чу-
вар на детските спомени“ од Бранко Наумовски. Промоциите ги 
извршија професорот во размена Лилјана Миткова и претставни-
кот од Етничката заедница Џифранко Кристијани. По промоција-
та се објавија имињата на наградените дела. Мене ми припадна 
третата награда за расказот за возрасни „Стар мој пријател“.

На 26.5. во организација на Црковниот одбор на црквата „Св. 
Кирил и Методиј“ од Розбери, во просториите на Полис бојс клу-
бот во Рогдаел, свечено беше одбележан празникот на овие двајца 
македонски просветители. Настапија КУД „Даме Груев“ од Сиднеј, 
„Билјана“ од Порт Кембла и „Карпош“ од Њутеон. По нив наста-
пија поетите од Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сид-
неј: Иван Трпоски, Перо Дамчевски и Димче Џајкоски, со стихови 
посветени за браќата Кирил и Методиј.

На 3.6.1986 година добив писмо од колешката Олга Нико-
ловска, вработена во Преведувачкиот центар во Порт Кембла. Еве 
еден цитат: „Сакам од срце да ти се заблагодарам на твојата збирка 
песни. Твојот талент, амбиција, инспирација, солзи... да составуваш 
песни, ме одушевија. Му благодарам на Господ што те створил за да 
твориш, а тебе те молам никогаш да не престанеш со пишување.“

На 1.8. со брат ми Спаско и братучед ми Сергија бевме на 
протестот одржан пред грчката амбасада во Канбера. Тоа беше 
првата македонска демонстрација. Протестантите бараа од грчки-
те власти да им ги признаат човековите права на Македонците во 
Грција. Револтираните демонстранти покрај извикуваните пароли, 
гозапалија грчкото знаме. Мои написи имаа објавено повеќе вес-
ници и списанија во Австралија и Македонија. За овој и другите 
идни протести пошироко пишувам во книгата „Македонските де-
монстрации во Австралија“, објавена во 2004 година.

На 15.9. добив разгледница од Блага Петреска, која ми го пи-
шува следново: „Многу сум воодушевена од вашата збирка. Ваши-
те емоции и чувства ме трогнаа. Уште веднаш сакам да ви заблаго-
дарам на вниманието кое ми го посветивте со посветената песна. 
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Ве поздравувам и ви посакувам многу успех во понатамошната 
работа“ (Песната беше објавена во списанието „Повод“). 

На 11.10. со брат ми Спаско бевме пред бугарскиот конзулат 
во Сиднеј, каде се одржа македонски протест на кој од властите 
во Бугарија се бараше да им ги признаат сите човекови права на 
поробените Пирински Македонци.

На 22.11.1986 година, членовите на Македонското литератур-
но друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, придружени од артист-
ката на МНТ од Скопје, Цветанка Трпкова, која допатува со група 
уметници од Македонија за Деновите на македонската култура, 
кои ќе се одржат од 14. до 24.11.1986 година, одржаа литературно 
читање пред две паралелки во македонските етнички училишта, 
во Хај скул во Когра и во „11 Октомври“ во Јагуна (Сиднеј). По-
крај артиската Трпкова, настапија и поетите членови на Друштво-
то „Григор Прличев“, Васка Дренковска, Иван Трпоски, Горјан 
Маслинковски, Бранко Наумовски и Јован Кокаловски 

Кон крајот на ноември 1986 година во просториите на Му-
зејот во Викторија, во Мелбурн, се одржа промоција на книгата 
„Наши патеки“, во издание на Здружението на југопоетите за Ав-
стралија и Нов Зеланд. Книгата ја промовира уредникот на мел-
бурншки „Ди ајџ“, Леонард Радич. Во книгата на свој јазик и со 
превод на англиски се претставени со свои дела и тројца поети Ма-
кедонци: Виолета Јовановска, Борис Лозановски и Иван Трпоски. 
Во неа сум застапен со три песни и еден расказ.

Кон крајот од февруари 1986 година, на Билјана ѝ беше обја-
вено писмото во детското списание „Наш свет“, за допишување со 
другарчиња од Македонија. Верувале или не на тој нејзин апел ѝ 
се јавија 50-тина другарчиња од сите краеви на татковината. Кол-
ку што можеше, и со колку што можеше ја одржуваше врската со 
допишување. Најдолго другарување имаше со Милица Шкариќ, по 
чија заслуга е и нашето пријателство со фамилијата на Милица, 
родителите, познати општественици проф. Светомир и Олга, а и 
брат ѝ Лазар. Така, во мојата архива се зачувани 10-ина писма исп-
ратени од Олга Шкариќ во период од 1988 до 1996 година.

На 9.1.1987 година во просториите на МЛД „Г. Прличев“ во 
Анклиф, членовите на друштвото имаа средба со директорот на 
Битолски весник, господин Панде Манојлов. Овде стана збор за 
понатамошна соработка помеѓуДруштвото „Григор Прличев“ и 
Битолски весник, која заслужува почит.
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На 9.2.1987 година во просториите на МЛД „Г. Прличев“ во 
Анклиф, членовите на Друштвото имаа средба со митрополитот 
Дебарско-кичевски г. Тимотеј, неговиот придружник Спасе Сте-
фановски од Мелбурн и свештениците Александар Ивановски и 
Митко Мачевски од Сиднеј.

Тимотеј не беше задоволен од односот на кој повеќе од чле-
новите го ословуваа како „Попе“, а не „дедо Владика“. Исто така, 
по добиениот Зборник на песни од членовите, тој се изјасни дека 
не бил симпатизер на поезија... што кај членовите предизвика 
скришен револт.

На 8.6. во просториите од Преведувачката служба во Рогдаел 
имавме состанок со членовите од Просветно-училишниот одбор за 
Нов Јужен Велс, на кој се дискутираше за подобрување на настав-
ните програми.

На 1.8. се одржа протест пред грчката амбасада во Канбера, на 
кој од грчките власти протестантите бараа признавање на човекови-
те права на Македонците во Егејска Македонија. Повеќе во книгата 
„Македонските демонстрации во Австралија“ од истиов автор.

На 16.9.1987 година добив негативен одговор и од Сојузниот 
суд на СФРЈ од Белград за испратената молба за инвалидска бореч-
ка пензија на татко ми.

На 10.10.1987 година бев на протестот пред бугарскиот кон-
зулат во Сиднеј, на кој од бугарските власти баравме целосниправа 
за Пиринските Македонци во Бугарија...

На 8.11.1987 година, по повод верскиот празник Митровден, 
во просториите на црквата „Св. Димитрија“ во Волонгонг се одр-
жа традиционалниот „Македонски фолк фест“ ’87. Фестивалот за 
отворен го прогласи претставникот на премиерот на Нов Јужен 
Велс Бери Ансфорд, спикерот на Парламентот на оваа држава 
Лари Кели. На фестивалот присутен беше и градоначалникот на 
Волонгонг ‒ град збратимен со Охрид, Френк Аркел. Пред повеќе 
од илјада посетители, со натпреварувачки изведби настапија околу 
триста фолклористи од осум друштва од Волонгонг, Њу Кастел и 
Сиднеј. Во жири комисијата беа началникот на полицијата во Во-
лонгонг, Александар Неделковски и Иван Трпоски. Наградени беа 
друштвата: „Билјана“ од Конистон, „Вардар“ од Бенкстеон и „Ма-
кедонија“ од Волонгонг. Со поезија пред присутните се претста-
вија и неколку членови од МЛД „Г. Прличев“ од Сиднеј: Лилјана 
Тошеска, Иван Трпоски и Димче Џајкоски.
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ВТОРО ПАТУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1987)

ЈАТ-овото летало се одлепи од австралиското копно и заплови 
кон Европа, преку Сингапур и Белград за да стигне во Охрид. По 
долгиот и напорен пат, еве се приближивме и до нашата татковина 
Македонија. Авионот, кога ја надлетуваше нашата татковина, очите 
на патниците лакомо крадеа низ прозорските стакла делови од бри-
лијантните, шаренолики, македонски панорами. Кога се симнавме 
на македонското тло, бевме видно возбудени. Така, за да ја скриеме 
таа возбуда, радосно им се обраќавме на нашите деца, кои се родени 
во Австралија, со зборовите: Се сеќавате ли на честите наши кажу-
вања дека и ние имаме една наша прадедовска татковина, која, иако 
била честопати подјармувана, ограбувана, опожарувана, обесчесту-
вана, земја со најкрвава светска историја, таа земја пак и пак опсто-
јувала. Ете, токму таа земја, е оваа земја, на која сега и вие газите. 
Да, оваа земја е нашата Македонија! Веднаш почувствувавме дека 
сме на свое. Чудесија. Овде стапалата како сами да ни се одлепу-
ваа од земјата. Сполајти Господе, крстејќи се, му се заблагодаруваа 
жените на севишниот Бог, благодарни што здрави и живи ги врати 
меѓу своите, во татковината. Се испрегрнавме со своите роднини 
кои беа дојдени да нѐ пречекаат и одвозат до нашето родно Волино. 
Попатната глетка беше прекрасна. Волино нè пречека со насмевка 
и со широко отворени раце. Со иста радост нè пречека и родната 
плитарна куќа, која знае за дел од македонската историја. Овде, еве, 
повторно се истоварија едночудо солзи радосници. Главна личност 
во овој роднински метеж беше ќерка ни Билјана, која сите сакаа да 
ја допрат, погалат, да ја слушнат дали зборува на мајчин јазик... 

При нашиот престој во татковината, ќе спомнеме дека покрај 
поблиските градови и села посетивме и некои подалечни, во кои 
се сретнавме со повеќе видни личности од политичкиот, верскиот 
и интелектуалниот живот, со кои разменавме обострани мислења. 
При посетата на Матицата на иселеници од Македонија во Скопје, 
се сретнавме со претседателот и секретарот на Матицата, д-р Иван 
Катарџиев и Трајан Бавтироски, од кои побаравме да ни испратат 
повеќе лектирни книги за библиотеката „Григор Прличев“ во Сид-
неј, кои редовно ќе ги позајмуваат македонските ученици, кои го 
изучуваат македонскиот јазик во саботните етнички училишта.

При посетата на НИО „Студентски збор“, во која отпатував 
со пријателот Науме Радически, а сопругата Нада и ќерка ми Билја-
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на отидоа во црквата „Св. Спас“, да се поклонат во црквата и пред 
саркофагот на македонскиот револуционер и војвода Гоце Делчев. 
Во „Студентски збор“, на краток разговор, се сретнавме со уред-
никот Томе Груевски и директорот Насте Стојкоски. Јас настојував 
да ми испечатат збирка песни, но нивниот став видно беше нега-
тивен. Во нивните простории се сретнав со д-р Глигор Тодоров-
ски, академик Александар Спасов и други интелектуалци со кои 
позборувавме околу одржувањето во живот на мајчиниот јазик во 
иселеништвото, без кој се губи татковинскиот корен. Секако, на 
заминување за Волино, се видовме и со фамилијата на волинецот 
инж.-архитект Јордан Ристески кој живее во Радишани.

Охрид почесто го посетувавме, не само за да се восхитуваме 
на природната убавина која како ретко кој град во светов ја посе-
дува, туку и да посетиме некои знаменитости и видни луѓе. При 
посетата на Историскиот архив, каде работеше господин Ламбе 
Мартиноски, се сретнавме со директорот на Архивот господин 
Андреја Трајчески, со кого се запознавме при неговиот престој во 
Австралија, кога се збратимуваа градовите Охрид и Волонгонг, 
со д-р Стојан Ристески и проф. Чедомир Ристески. При посетата 
на Ликовната галерија на охриѓанецот Вангел Наумоски, покрај 
домаќинот се сретнавме и со американската гастарбајтерка Вера 
Шврговска, која работи во патничката агенција „Охрид“ во Њу 
Џерси, а го води и македонскиот радиочас. Таму се сретнавме и 
со ликовниот уметник, Димитар Кондовски. Во Охрид го просле-
дивме и Балканскиот фестивал на народни песни и игри, на кој 
настапи и КУД „Гоце Делчев“ од село Волино, во СВР – Охрид се 
сретнавме со службениците од државната безбедност Раде Тупан-
чески, Трајче Јолески и Трајан Ангелески, кои се интересираа за 
активностите на нашинците во Австралија, патриотската разбуде-
ност, екстремизам, антимакедонизам итн. Во Охрид го посетивме 
и заменик директорот на „Жито Лукс“, Соколе Иваноски и негова-
та сопруга Данче, кои престојуваа во истоимениот хотел. Во меѓу-
време дома допатува уредникот на весникот „Вечер“ од Скопје, 
Милан Аџиевски со фамилијата, со кого отседнавме во ресторанот 
„Лагадин“, каде уживавме во изведбите на струшкиот рокенролист 
Славе Ќелешоски. Со канберскиот гастарбајтер Лазор Чалдрмоски 
ја посетивме Кичевско-дебарската епархија, каде се сретнавме со 
владиката г. Тимотеј и со протојереј-ставрофор Ѓорѓи Николоски 
и разменавме мислења околу ширењето на православието и околу 
патриотското јакнење на македонството во далечна Австралија. По 
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покана на уредникот Крсте Спасоски, дадов интервју за саботната 
емисија „Видици“ во Радио Охрид.

Во еднодневна обиколка, од Охрид преку планината Галичи-
ца, ги посетивме Ресен, Претор, Асамати, Стење и други места со 
Богоја Тошески, неговата сопруга и нивниот внук Александар.

Незаборавен беше излетот до Горна Белица што ни го ор-
ганизираа струшкиот фотограф Жика Рафтоски, со новинарот на 
„Нова Македонија“, Виктор Цветаноски и со матичарот на Ме-
шеишка општина Кристафил Трпоски со сопругите.

Излет во Горна Белица со братучедот Кристафил, сликарот Жика 
Рафтоски и новинарот Виктор Цветаноски со сопругите во 1987 год.

СВП И НАСТАП НА МОСТОВИ

Еве ме повторно во Струга. Во градот на Миладиновци и 
на поезијата. Мојата детска желба да бидам поет и да застанам на 
„Мостот на поезијата“ во овој град за да читам своја песна веќе се 
остварува. Пред настапот на „Мостови“, за кои бев предложен од 
Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј и од Мати-
цата на исе леници на Македонија, не можам да не спомнам дека 
учествував на неколку поетски настани кои се одржуваа во рам-
ките на програмата од СВП. Најпрво присуствував на коктел-при-
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емот на кој беа присутни повеќе познати поетски имиња со кои 
се запознав и разменивме обострани мислења. Некои од нив ќе ги 
именувам: Блаже Конески, Кире Неделковски, Димитар Башевски, 
Радмила Трифуновска, Панде Манојлов, Бранко Цветкоски, Еф-
тим Клетников, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Славко Јанев-
ски. Науме Радически, Милош Линдро, Крсте Чачански, Ефтим 
Таковски, Петко Дабески, Цветанка Трпкова, Јован Стрезовски, 
Разме Кумбароски, Мирче Клечкароски и други. А од останатите 
40 земји учеснички се запознав со добитникот на „Златниот ве-
нец“, Полјакот Тадеуш Ружевич, Американката Лора Бос, Финка-
та Кристи Симонсури, Тунижанецот Шериф Ламин, Гвинијанецот 
Абдула Туре, Австралијанците Филип Салом, Вики Рејмонд, Алан 
Верн, Катрин Калагар и други. Од политичкиот живот се сретнав 
со Лазар Мојсов, Драгољуб Ставрев, Јаков Лазаревски, Глигорие 
Гоговски и други. 

Иван на Мостот од  Струшките вечери на поезија чита своја песна во 
Струга 1987 год.

Присуствував на отворањето на поетската манифестација „Па-
лење на огновите“ и претставување на австралиската поезија, за која 
пригода, покрај четворицата поети, присуствуваа и австралискиот 
амбасадор во СФРЈ Џон Хоил и министерот за станбени прашања 
Френк Вокер. По нив учествував на манифестацијата на доделување 
на наградите: „Златниот венец“ на полскиот поет Тадеуш Ружевич, 
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„Браќа Миладиновци“ на Петко Дабески и наградата за најдобра 
книга за деца на Томе Момировски. Учествував на Симпозиумот за 
јазични формации со кој претседаваше академик Матеја Матевски. 
Фамилијарно бевме на традиционалниот поетски пикник во мана-
стирскиот комплекс Св. Наум, по кој веднаш вечерта настапив и на 
манифестацијата „Мостови“. Бев воодушевен кога пред десетина 
илјади насобрани љубители на поезијата, на „Мостот на поезија“ 
одекна името Иван Трпоски, Австралија... Песната „Сонародничка 
порака“ ја прочитав со пиетет, иако во главата ми се преплеткуваа 
разноразни мисли. По завршувањето на манифестацијата, моите 
роднини и пријатели најтопло ми честитаа. Ќерка ми Билјана се ра-
дуваше, а татко ми Науме плачеше. По овој настан, претседателот 
на Републичката комисија за културни врски со странство, д-р Бо-
рис Петковски, имаше приредено свечена вечера во чест на австра-
лиските поети. Така, меѓу нив се најдовме уште: јас, преведувачот 
проф. Саво Цветановски и директорот на СВП Јован Стрезовски. Во 
меѓувреме дадов неколку интервјуа за Радио Скопје, Радио Охрид и 
ТВ Скопје. Последниот ден од програмата беше резервиран за поет-
ски настапи во градовите Скопје, Тетово, Битола и Кавадарци. Јас со 
секретарот на СВП Разме Кумбароски и преведувачот Никола Ма-
тоски, како и поетите; Абдула Туре, Шериф Ламин и двајца банатски 
Срби отпатувавме во Кавадарци. Таму пред споменикот на Жртвите 
на фашизмот, заедно со членовите на Литературниот клуб „Мито 
Хаџивасилев ‒ Јасмин“, пред стотината посетители прочитавме 
свои творби. Еве некои од кавадаречките поетски имиња: Диме И. 
Каровски, Ѓорѓи Михов, Бранко Тодоровски, Гордана Груиќ-Чејко-
ва, Илија Неделков, Зорица Стојанова, Ванчо Мркев и други. Овој 
наш претстој го искористивме и за да го посетиме металскиот ком-
плекс „Фени“, кој подолги години е под државна хипотека. 

По селската слава Св. Богородица, каде што со многу родни-
ни и пријатели поминавме незаборавни мигови, повторно се збогу-
вавме со своите најблиски, со родните стреи и со македонското по-
днебје и тажни се вративме во втората наша татковина, Австралија.

Во пресрет на 21. Струшки вечери на поезија, кои се одржу-
ваа во Струга, Литературното друштво „Григор Прличев“ на нив-
ниот Одбор им испрати поздравна телеграма со следнава содржи-
на: „Поезијата нема граници ‒ ве поздравуваме“.

Од другарувањето со австралиските поети, посебен впечаток 
ми остави поетесата Катрин Галагар, која живееше во Лондон и од 
која, во период од 1987 до 1991 година, добив 5 писма.
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На 10.10.1987 година, сабајлето, бев на македонскиот протест 
кој се одржа пред бугарскиот конзулат во Сиднеј, а вечерта бев на 
концертот кој, во организација на КУД „Танец“ од Хрствил, се одржа 
во големата сала на Градскиот центар во Хрствил (Марана хол). Овој 
традиционален Октомвриски фестивал на македонски песни и ора 
беше втор по ред, а се одржуваше во чест на македонскиот национа-
лен празник 11 Октомври. Реферат за значењето на празникот про-
читав јас, како што и ја водев вечерашната програма. На фестивалот 
настапија повеќе локални пејачи и фолклорни групи. Гости на вечер-
та беа претставникот на премиерот на НЈВ Бери Ансфорт, минис-
терот за Абориџаните господин Кен Геб, директорот на Стопанска 
банка во Сиднеј Михајло Шапкаров, дописникот на Танјуг Мартин 
Треневски, претставникот од конзулатот на СФРЈ Спасе Настевски, 
директорот на фестивалот Цане Пејовски и други.

На 31.12. со писмо за соработка ми се јави Абдулах Туре од 
Конакри, Гвинеја, со кого другарував за време СВП оваа година. 

Во весникот „Нова Македонија“ од Скопје од 28.1.1988 годи-
на беше објавен напис со следнава содржина. „Претседателството 
на Друштвото на писателите од Македонија на вчерашната седни-
ца во Скопје донесе одлука за зачленување на тројца нови членови 
во ДПМ и тоа: Иван Трпоски и Душан Ристевски, наши иселеници 
во Австралија, и Петко Дабески од Македонија. Истава вест ни ја 
пренесе во писмо и секретарот на СВП Трајан Петровски.

Во почетокот на оваа година (1988) во просториите од „Гри-
гор Прличев“ се сретнавме со д-р Илија Чашуле, предавач по ма-
кедонски јазик и литература на Маквори универзитетот во Сиднеј.

На 5.2.1988 година со автобуси отпатувавме во Мелбурн за 
да им дадеме поткрепа на тамошните Македонци кои протестираа 
пред Универзитетот „Ла Троб“, на кој грчките владици и светски 
одбрани академици го одржуваа таканаречениот „Грчки конгрес за 
македонски студии“. Повеќе за демонстрацијата ќе прочитате во 
книгата „Македонските демонстрации во Австралија“ објавена во 
2004 година од истиов автор.

На 26.2. во просторите од Мајгрант Ресорс во Рогдаел, кон-
тролната комисија на Македонскиот просветно-училиштен одбор 
за НЈВ ги прегледа благајничките извештаи од минатата година. 

На 18.4. во просториите од РСЛ клубот во Анклиф се одржа 
Годишен состанок на МПШО за Нов Јужен Велс, каде по изла-
гањето на претседателот и благајникот се избра и нов одбор. 
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На 4.5. по повод 85-годишнината од трагичната смрт на маке-
донскиот војвода Гоце Делчев, во просториите од црквата „Св. Ни-
кола“ од Кабрамата се одржа Свечена академија. Реферат за делото 
на Гоце Делчев поднесов јас, а со свои песни посветени на Дел-
чев, покрај мене настапија и поетите Јован Кокаловски и Горјан 
Маслинковски. На програмата настапија и играорците на КУД 
„Македонка“ од Кабрамата. По програмата секретарот на црквата 
„Св. Никола“, Славе Ристевски ни врачи благодарници. Како гос-
тин вечерта присутен беше и шефот на Катедрата за македонски 
јазик на универзитетот Маквори, проф. Илија Чашуле.

Во организација на Литературното друштво „Григор Пр-
личев“ и сите македонски организации во Сиднеј и пошироко, на 
29.7.1988 година започнаа Деновите на македонската култура. На 
оваа манифестација, покрај Австралијанци имаше гости и од Маке-
донија. Така, на вечерашната програма која ја водевме јас (на маке-
донски) и Вера Бошевска (на англиски јазик), а се одржа во Теон хол 
во Мериквил, со свои говори, песни, драми и фолклор пред публи-
ката се претставија следниве лица. Најпрво присутните ги поздрави 
претседателот на Деновите поетот Душан Ристевски, по него сле-
дуваа проф. Гане Тодоровски, поранешниот премиер на НЈВ Бери 
Ансфорт, солистите Симеон Гугуловски, Петранка Костадинова, 
Сузана Спасовска, кларинетистот Мирослав Бушиноски, артистка-
та Вукосава Донева, КУД „Вардар“ од Бенкстеон и други.

Иван со Вера Бошевска го претставувата проф. д-р Гане Тодоровски 
за да ги отвори Деновите на македонската култура во Нов Јужен 

Велс, Сиднеј 1988 год.
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Ден пред тоа гостите од Македонија ги посетија членовите 
на Литературното друштво „Григор Прличев“ во нивната Библио-
тека во Анклиф.

На 3.8. во просториите од РСЛ клубот во Анклиф беа про-
мовирани збирките песни на Лилјана Тошеска „Лирско ехо“, на 
Иван Трпоски „Оковано море“ и на Јован Кокаловски „Атомски 
протест“. Нив ги промовира д-р Илија Чашуле. Меѓу другите гости 
кои беа присутни вечерта беа и следниве лица: ректорката на уни-
верзитетот Маквори проф. Јарбери, поетот Томас Шапкот, проф. 
Гане Тодоровски, д-р Васил Тулевски и други. 

Во рамките на Деновите на Македонската култура, во Ви-
сокото училиште во Когра, каде наставата на македонски јазик ја 
изучуваат поголем број Македончиња, се одржа литературно чи-
тање. Свои творби пред учениците прочитаа следниве членови од 
Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј: Лилјана То-
шеска, Иван Трпоски, Јован Кокаловски, Перо Дамчевски и Горјан 
Маслинковски. А од гостите пред учениците се претставија: проф. 
Гане Тодоровски со свои песни и Вукосава Донева со кратки дело-
ви од монодрами.

На 26.8. во салата на Високото женско училиште во Бенксте-
он се одржа концерт на кој зедоа учество повеќе рецитатори, пејачи 
и драмски изведувачи, како и неколку фолклорни групи од повеќе 
македонски етнички училишта во Нов Јужен Велс. Жири комисија-
та, во која, покрај проф. д-р Ѓорѓи Сталев, спикерката на радиото 
2АЕ Загорка Добросавлева, наставникот Ѓорѓи Ѓорѓиев, бев и јас, 
коректно си ја изврши својата работа.

На 6.9. во просториите од Мајгрант Ресорс Центарот во 
Рогдаел се одржа состанок на Македонскиот просветно-училиштен 
одбор за НЈВ. На него се зборуваше за подготовките пред идниот 
училиштен концерт.

На 9.9. закажаниот протест пред бугарскиот конзулат во Сид-
неј беше одложен.

На 15.9.1988 година во просториите од Високото училиште 
во Когра се одржа училиштен концерт. На концертот настапија уче-
ници од повеќе македонски етнички училишта со свои програми.

На 26.8.1988 година во салата на Високото женско училиште 
во Бенкстеон се одржа концерт на кој зедоа учество повеќе рецита-
тори, пејачи и драмски изведувачи, како и неколку фолклорни гру-
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пи од повеќе македонски етнички училишта на Нов Јужен Велс. Во 
жири комисијата која покрај проф. д-р Ѓорѓи Сталев, спикерката на 
радиото 2АЕ Зага Добросавлева, наставникот Ѓорѓи Ѓорѓиев, бев и 
јас. Коректно ја извршивме нашата работа.

Од 1 до 16 септември 1988 година во Нов Јужен Велс се 
одржа традиционалниот мултиетнички фестивал, наречен „Карне-
вал“, на кој со свои програми учествуваа повеќе етнички заедни-
ци. На овој Карневал во Бајсентенијал парк во Когра учествуваа и 
членови од Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ 
од Сиднеј со свои стихови на македонски и на англиски јазик. На-
стапија Лилјана Тошеска, Иван Трпоски, Горјан Маслинковски и 
Душан Ристевски. На изложбениот простор имавме и свој штанд, 
на кој беа изложени македонски дела преведени на англиски јазик 
и дела од австралиско-македонски поети издадени во Австралија.

Поради волонтерската помош за Литературното друштво 
„Григор Прличев“, на 7.10.1988 година, членовите едногласно од-
лучија професорот во размена д-р Ѓорѓи Сталев да го прогласат за 
почесен член.

Со македонските солисти Ефто Пупиноски и Сузана Спасовска во 
Сиднеј 1988 год.
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По повод националниот празник на македонскиот народ 11 
Октомври, Денот на востанието во Македонија, во организација на 
КУД „Танец“ од Хрствил, во просториите на Теон хол во Рогдаел 
се одржа Третиот традиционален фестивал на македонскиот фолк-
лор. За историското значење на Денот на востанието зборував јас. 
Присутните ги поздрави организаторот Цане Пејовски, а Фестива-
лот го отвори федералниот министер за уметност Гери Панч. На 
фестивалот настапија повеќе КУД-а.

На 4.11. во просториите од РСЛ клубот во Анклиф, во ор-
ганизација на Македонското литературно друштво „Григор Прли-
чев“ од Сиднеј се одржа промоција на збирката песни од Иван Тр-
поски Големиот брод и се прогласија добитниците на наградниот 
конкурс за најдобри раскази и песни. Рецензент на книгата е проф. 
д-р Науме Радически, а неа ја промовира проф, д-р Илија Чашуле, 
шеф на Катедрата за македонски јазик на Маквори универзитетот 
во Сиднеј. Мене ми припадна првата награда за песна за возрас-
ни, за песната „Сенчиште“. Првата награда ја поделив со поетот 
Иван Велјаноски и песната „Дошлаци“. Добив и трета награда за 
песната „Опстоение“. Исто така, ги добив првата и третата награда 
за песни за деца, за песните „Меѓу две огништа“ и „Враќање на 
загубеното Егејче“.

По манифестацијата секретарката на друштвото Лилјана То-
шеска го изнесе ставот на членовите од Друштвото дека д-р Илија 
Чашуле за волонтерската работа, едногласно е прогласен за поче-
сен член на Друштвото „Григор Прличев“. 

На 27.11. бев на протестот што се одржа пред хотелот „Ше-
ратон“ во Сиднеј, во кој допатува грчкиот претседател Сарѕетакис. 
Тој во Австралија ги донесе експонатите од гробницата во Пела и 
овде ги претставуваше како грчко богатство. За Македонците јавно 
изјавуваше дека не постојат и дека тие се Грци. Повеќе во книгата 
„Македонските демонстрации во Австралија“ од истиов автор.

На 17.12.1988 година во просториите од РСЛ во Бенкстеон се 
одбележа четиригодишнината од формирањето на КУД „Вардар“ 
од Бенкстеон. По тој повод, вечерта, на сите учесници по наста-
пот им беа доделени трофеи. Трофеите им ги доделуваа градона-
чалникот на Бенкстеон Јан Стромборг и пратеникот во државни-
от парламент на Нов Јужен Велс Даг Шедан. Трофеј доби и ќерка 
ми Билјана. Почесни гости беа и директорот на Високото женско 
училиште во Бенкстеон Дејвид Флин, директорот на Спортскиот 
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клуб во Бенкстеон Кевин Макомен и други. На градоначалникот 
Стромберг организаторите му подарија македонски опинци. Пред 
400 гости и 150 фолклористи програмата ја водеа Иван Трпоски на 
македонски и Жаклина Кипаризова на англиски јазик.

На 22.12. со Душан Ристевски и Лилјана Тошеска бевме на 
промоцијата од поетот Марк О‘Кона за збирката насловена „Песни 
за планините“, која ја промовира д-р Паоло Тотаро, а се одржа во 
Етничкиот центар во Ашфилд.

Кон крајот на декември 1988 година, на молбата за рецензија 
за новата збирка „Оковано море“, д-р Гане Тодоровски наместо ре-
цензија ми испрати лекција како се пишува поезија. Така, рецен-
зентот го променив и нов рецензент на книгата ми беше д-р Илија 
Чашуле. Таа се објави со пари на Министерството за култура на 
Нов Јужен Велс.

На 8.1.1989 година бевме со сопругата Нада на свеченото 
отворање на Македонскиот културен центар „Илинден“, веднаш 
до црквата „Св. Петка“ во Рогдаел. Пред неколку илјади верници 
отворањето го изврши владиката на Австралиската епархија, г. 
Тимотеј.

На 24.2.1989 година бевме на прикажувањето на драмата на 
нашиот штотуку починат сонародник Бил Нешковски „Речи му 
збогум на минатото“ (на англиски јазик), а се одржа во професио-
налниот театар „Грифин“ во Сиднеј. 

На 5.5. во просториите од Маквори универзитетот во Сид-
неј, за првпат книга од австралиски поет беше промовирана на 
македонски јазик. Тоа беше книга на писателот Томас Шапкот, го-
динешен добитник на „Златниот венец“, кој ќе го прими за време 
одржувањето на СВП во Струга. Промоцијата ја изврши поетот 
Анте Поповски, а симултано на англиски јазик неговата беседа 
пред присутните ја преведе д-р Илија Чашуле. На промоцијата 
присуствуваше и ректорката на Маквори универзитетот д-р Јербе-
ри. Свои стихови на македонски и англиски јазик читаа членовите 
на Литературното друштво „Григор Прличев“ Душан Ристевски, 
Иван Трпоски, Олга Николовска и Благоја Нешковски. 

На 20.5.1989 година бев на протестот што го одржаа Маке-
донците пред австралискиот музеј во Сиднеј. Во него беа изложени 
предметите пронајдени во гробницата од кралот Филип Втори Маке-
донски во Пела, а беа изложени како грчко богатство. Повеќе во кни-
гата „Македонските демонстрации во Австралија“ од истиов автор.
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На 6.8.1989 година во просториите од Литературното 
друштво „Григор Прличев“ во Анклиф се одржа состанок со ин-
телектуалци од македонската заедница за издавање на македонски 
весник со седиште во Сиднеј. Многу предлози, многу фаленици, 
но од сето тоа ништо понатаму.

На 17.11.1989 година во организација на Фондацијата за ма-
кедонски студии во универзитетот Маквори во Сиднеј се одржа 
свечена средба меѓу гостите од Македонија: претседателот на Ма-
кедонскиот парламент господин Јездимир Богдански и министерот 
за надворешни работи господин Борис Рикаловски, со активисти 
од македонските заедници во Нов Јужен Велс. На средбата беа 
присутни и многу професори и студенти од овој универзитет на кој 
се изучува и македонскиот јазик. На средбата беа и деканот на уни-
верзитетот Маквори Џастис Кирби, продеканот Бери Лил, шефот 
на Катедрата за модерни јазици проф. Геш и членот во парламен-
тот Бери Ансфорт. Вечерта пред присутните настапија поетите: 
Кристофер Либен, Андреа Томсон и Олга Николовска, кои читаа 
поезија на англиски јазик пропратена со музика, а Душан Ристев-
ски и Иван Трпоски прочитаа своја поезија на македонски јазик.

На 26.11.1989 година бев на протестот што го организираа 
Македонците од сите градови на Австралија, а се одржа пред југо-
словенската амбасада во Канбера. Меморандумот го прочитаа чле-
новите на Македонското литературно друштво Григор Прличев од 
Сиднеј Душан Ристевски, Лилјана Тошеска, Иван Трпоски, Пецо 
Котевски и Пецо Талевски, кои беа иницијатори за одржување на 
овој протест. Најприфатливи моменти за медиумите беа моментите 
кога се запали југознамето и Лилјана Тошеска кога го запали југопа-
сошот. На овој протест последен што го развеа републичкото знаме 
(со петокрака) беше активистот од Мелбурн Крсте Наумоски. На 
стотиците други знамиња беа со античкото сонце со 16 зраци. 

Во почетокот на март 1990 година во просториите на култур-
ниот центар „Илинден“ во Рогдаел, а во организација на Литера-
турното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј се одржа патриотска 
поетска вечер. Пред присутните со своја поезија настапија следниве 
поети: Димче Џајкоски, Горјан Маслинковски, Душан Ристевски, 
Иван Трпоски, Лилјана Тошеска, Јован Кокаловски, Петар Дамчев-
ски, Ристо Попов, Александар Дупешовски, Ефтим Ефтимов и Ицко 
Мирчевски. А артистката од аматерскиот театар од Иливара Олга 
Николовска ја изведе монодрамата „Мајка“ од Душан Ристевски.



Иван Трпоски

264

На 7.4.1990 година бев на фудбалскиот натпревар помеѓу 
грчкиот претставник „Олимпик“ од Сиднеј и македонскиот прет-
ставник „Македонија“ (Престон) од Мелбурн. При крајот на нат-
преварот грчките навивачи ги предизвикуваа македонските со вул-
гарни провокации, по што настана сеопшта тепачка.

На 16.6. истата година бев на протестот што се одржа пред 
грчката амбасада во Канбера. Баравме под итно да се подигнат ба-
рикадите со кои Грција ја имаше блокирано југо-грчката граница.

На 30.6. ненадејно почина нашиот колега поетот Јован Кока-
ловски. На неговиот погреб: јас, Душан Ристевски и Лилјана То-
шеска прочитавме негови стихови. Од неодамна Кокаловски беше 
и почесен член на Литературното друштво „Григор Прличев“ од 
Сиднеј.

На 29.7.1990 година се зачленив во партијата ВМРО-ДПМ-
НЕ со 30 долари донација.

На 2.8.1990 година се одѕвав на поканата од МПЦО „Св. Пет-
ка“ од Рогдаел за да учествувам на коктел-приемот во чест на маке-
донскиот национален празник Илинден, каде пред присутните се 
претставив со своја поезија посветена на празникот.

На 18.8.1990 година во Беркли комунити хол во Волонгонг се 
одржа Првата волинска средба. Пред 370 волинци и зетови волин-
ски со звуците на химната „Денес над Македонија се раѓа“ се от-
ворија Волинските средби во Австралија. За волинските печалба-
ри воведен збор прочита иницијаторот за средбата Иван Трпоски. 
Вечерата ја благослови најстариот печалбар Ќирко Велјаноски. 
Присутните ги забавуваше ВИС „Пелистер“. Тогашниот биланс на 
волинци гласеше вака: Во Волино се 521 човек, во Америка 104, во 
Австралија 330, во Швајцарија 12, во Австрија 1, а преостанатите 
волинци живеат во градовите на Македонија и Југославија. Вкуп-
ниот број на волинци изнесува 1.125 луѓе. Првиот волинец што 
ги пребродил морињата за Австралија бил Науме Стоески во 1936 
година. Вечерта беше собрана парична помош за новоформираната 
политичка партија во Македонија ВМРО-ДПМНЕ. 

На 9.9. во Сентениал парк во Когра се одржа етнички фести-
вал. Со свои рецитации на англиски и македонски јазик пред мно-
штвото присутни настапија и следниве членови од Македонското 
литературно друштво „Григор Прличев“: Душан Ристевски, Горјан 
Маслинковски, Иван Трпоски и Лилјана Тошеска. Ние имавме свој 
штанд на кој беа изложени наши и дела на македонски писатели.
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На 6.10.1990 година бевме на концертот што по повод маке-
донското востание во 1941 година го организираа повеќе КУД-а од 
регионот на Бенкстеон, а се одржа во клубот РСЛ во Бенкстеон. 

На 9.11.1990 година во просториите на црковната сала „Св. 
Петка“ во Рогдаел, а во организација на Литературното друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј се одржа литературна манифестација. 
Најпрво д-р Илија Чашуле ја промовира збирката песни од Џим 
Томев „Фрагменти од една историја“, а потоа се прогласија добит-
ниците на наградите за поезија и проза.

Мене ми припадна втората награда за песни за возрасни за 
песната „Каде ни се чедата“.

На 5.12.1990 година во просториите на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, членовите одржаа средба 
со членот на Претседателството на СФРЈ д-р Васил Тупурковски. 
Овој Македонец, македонската заедница не сакаше да го прими (го 
сметаше за Југословен), но по оваа средба се натпреваруваа која 
организација најпрва него ќе го добие. Претседателот Душан Рис-
тевски му подари неколку збирки песни, дела на членови од ова 
најреномирано литературно друштво во дијаспората.

На 16.1.1991 година во стовариштето на Гоце Јовковски во 
Лакемба се одржа состанок со членови од македонската заедни-
ца за оживување на згаснатото списание „Глас на Македонците“. 
Имаше 15 активисти, една активистка (Олга Николовска од Сид-
неј) и свештеникот Љупчо Двојаковски. 

На 27.1.1991 година бев на протестот што го организираа 
хрватската, словенечката и македонската заедница од Сиднеј, а се 
одржа пред Југословенскиот конзулат во Сиднеј. Се бараше Србија 
да си ја повлече војската од нивните територии.

На 1.3.1991 година добив писмо од поетот Панде Манојлов 
од Битола, кој ми се заблагодари за испратената збирка песни „Пре-
селба на запад“.

На 4.4.1991 година во организација на МЛД „Григор Пр-
личев“ од Сиднеј се одржа промоција на драмите: „Полна куќа“, 
„Речи му збогум на минатото“ и „Цоле бара компензација“ од Бла-
гоја Нешковски. Промоцијата се одржа во театарот „Белвор“ во 
Сари Хил, а драмите ги промовира поетот Душан Ристевски

На 11.6.1991 година добив писмо од деканот на универзите-
тот во Гелонг, Викторија, Џон Махудин, кој сака да му ја испратам 
збирката песни „Големиот брод“.
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На 21.6. во просториите на МКОЦ „Илинден“ во Рогдаел 
се промовира збирката песни од поетот Иван Трпоски „Преселба 
на запад“. Книгата ја промовира претседателот на Комисијата за 
етнички прашања на Нов Јужен Велс, господин Стефан Керкеше-
ријан. Потоа десетина поети настапија со своја патриотска поезија: 
Коста Николовски, Горјан Маслинковски, Иван Трпоски, Димче 
Џајкоски, Вера Пауновска, Ѓорѓи Шепентулевски, Перо Дамчев-
ски, Душан Ристевски, Олга Николовска, Димче Шапкар, Зоран 
Стојанов, Лилјана Тошеска, Ефтим Ефтимов и други.

Иван со промоторот на книгата „Преселба на запад“ Стефан Керке-
шеријан, и Душан Ристевски во Рогдаел 21.6.1991 год.

Од 28. до 31.7.1991 година, во организација на Фондација-
та за македонски студии, на Универзитетот Маквори во Сиднеј се 
одржа првиот меѓународен семинар за македонски јазик. На семи-
нарот учествуваа познати светски лингвисти од Русија (Рина Уси-
кова), САД (Виктор Фридмен), Полска (Зузана Тополинска), Кана-
да (Кристина Крамер), Австралија (Реџиналд де Бреј) и од Македо-
нија Драги Данев, Лилјана Минова-Ѓуркова и Илија Чашуле.

На 2.8.1991 година во црквата „Св. Петка“ во Рогдаел се извр-
ши чествување во спомен на големиот верски и национален праз-
ник Илинден. Најпрво пред бистата на Гоце Делчев беше поставен 
венец со свежо цвеќе, потоа претседателот на црковниот одбор 
Александар Дупешовски ги поздрави присутните. Во вториот дел 
од програмата настапија членовите од Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ со свои стихови посветени за Илинден. 
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А тоа беа поетите Иван Трпоски, Перо Дамчевски, Јулијана Ди-
мовска, Диме Шапкар и Ефтим Ефтимов. Најпосле, се премина на 
сеопшта веселба на која солистот Борис Деспотовски присутните 
ги разонодуваше со македонски мелос. 

Средба пред одржување на Семинарот за македонски јазик: Иван со 
проф. Лилјана Минова-Ѓуркова, Илија Чашуле, Зузана Тополинска 

(прв ред) и активистот Вангел Ѓелевски и Рина Усикова (втор ред) во 
Рогдаел 28 – 31.7.1991 год.

На 11.8.1991 година во „Евро хотел“ во Брајтон се одржа 
„Цапарска вечер“, на која имаше разни културно-забавни изнена-
дувања. Таму бевме со Спиро и Митре Роштанковски со сопругите.

На повикот од иницијаторот за одржување на Охрид-
ско-струшки средби во Сиднеј Иван Трпоски, на состанокот одржан 
на 20.8.1991 година во просториите од Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ во Анклиф дојдоа следниве активисти: 
Иван и Ангеле Трпоски ‒ с. Волино, Илија Ристоски и Насте Јо-
носки ‒ с. Мороишта, Јордан и Живко Попоски ‒ с. Долна Белица, 
Џони Јончески ‒ с. Мешеишта, Крсте Тасески ‒ с. Завој, Крсте 
Трајчески ‒ с. Косел, Тони Негриески ‒ Струга, Крсте Трајкоски 
‒ с. Драслајца, Благојче Донески ‒ с. Луково, Душан Нестороски 
‒ с. Ташмуруништа, Јонче Кајмакоски ‒ с. Мислешево... Тогаш 
се поставија и темелите за основање на Охридско-струшката асо-
цијација за Нов Јужен Велс и се отпочна со одржување на Охрид-
ско-струшки средби во Сиднеј.

На 24.8.1991 година во Беркли Комунити хол се одржа Вто-
рата Волинска средба. На оваа средба за првпат ВИС „Пелистер“ 
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ја испеа песната за Волино за која текст напишав јас, а музичкиот 
такт го направи проф. Борис Ќандовски од Перт. Вечерата ја бла-
гослови Вангел Трпкоски. Вечерта беа прочитани и поздравните 
писма од претседателот на МЗ во Волино дипл. правник Зоран Но-
гачески и писмото од Градежниот одборна селото, Спаско Трпоски 
и Славчо Шкуртески, кои бараат помош за изградба на новата црк-
ва „Св. Недела“ во с. Волино.

На 29.8.1991 година добив писмо од проф. Блаже Конески 
со благодарност за испратената моја збирка песни „Преселба на 
запад“.

На 8.9. во Македонија се одржа референдум со следнава 
содржина: Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија 
со право да стапи во иден Сојуз на суверените држави на Југосла-
вија? За и Не. За „За“ гласаа над 96% од населението на Македо-
нија, со што за првпат по многу векови стекнавме своја државност 
во еден дел од етничка Македонија. По ваквата придобивка низ цел 
свет Македонците прославуваа.

На 29.10. добив писма од Нешко Тасески и Лиле Шуковска 
од Мелбурн кои бараат парична помош за заболената Силвана Та-
сеска од Демир Хисар. 

На 30.11. се одржа Првата Охридско-струшка средба во 
просториите од Градската сала во Мериквил. По тој повод Одбо-
рот испрати покани до повеќе институции во Македонија: Матица 
на иселеници во Скопје, Охрид и Струга, до Општините Охрид и 
Струга и до повеќе весници и радија во Австралија. Програмата 
ја водеше Тони Негриески, а рефератот што го подготвив јас за 
охридско-струшките печалбари го прочита Блага Ристоска. Како 
иницијатор на оваа асоцијација јас ги поздравив присутните 400 
гости кои до утринските часови ги забавуваше ВИС „Внуците на 
Гоце Делчев“. Вечерата ја благослови Стојан Костески од с. Лак-
тиње. Вечерта се собраа преку илјада долари за лечење на 16-го-
дишната Силвана Тасеска.

На 28.12.1991 година по повод 25-годишнината од форми-
рањето на КУД „Илинден“ од Рогдаел, во просториите од црквата 
„Св. Петка“ во Рогдаел се одржа величествен концерт. 

На 3.1.1992 година во организација на Македонската театар-
ска група Бумеранг од Мелбурн, во просториите на Градската сала 
во Рогдаел се прикажа комедијата Мелбурн – Сиднеј за инает.
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На 23.1.1992 година добив писмо од академик Божин Павлов-
ски од Мелбурн, Австралија, кој ми јавува за издавањето на него-
виот неделен весник Тодеј – Денес и ми нуди соработка, испраќање 
на дописи за активностите на македонската заедница во Сиднеј и 
продажба на книги од македонски автори, карти, симболи... по еф-
тини цени за библиотеката „Григор Прличев“. 

На 2.2.1992 година бев на протестот кој го организираа Маке-
донците од цела Австралија, а се одржа пред австралискиот парла-
мент во Канбера. Македонците бараа итно признавање на Македо-
нија како посебна држава под нејзиното уставно име.

На 15.2. бев на протестниот марш кој се одржа од Теон Хол 
до Мартин Плајс во Сиднеј. Протестиравме против Европската за-
едница која ѝ го скрати на Македонија нејзиното признавање под 
уставното име. 

На 25.4.1992 година по повод Велигден, во просториите од 
Белеву центарот во Бенкстеон се одржа концерт на кој учеству-
ваа следниве музичко-забавни интерпретатори: Гоце Николовски, 
Наум Петрески, Ранко Рангелов, Ирена Спасовска, Адријана и Го-
ран Алачки. На концертот бевме со брат ми Трпе, Спиро Роштан-
ковски и сопругите. По концертот со пејачите отпатувавме во црк-
вата Св. Петка во Рогдаел за да запалиме свеќи за здравје, да се 
запознаеме со пејачите, а и да скршиме по некое велигденско јајце. 

На 4.5. во просториите од Народното училиште во Когра се 
одржа 14-тиот годишен состанок на Македонскиот школски одбор 
за Нов Јужен Велс. На овој состанок, покрај наставниците при-
суствуваа и поголем број ентузијасти од други друштва и асоција-
ции. Во поширокиот одбор бев избран и јас како претставник од 
Литературното друштво „Григор Прличев“.

На 11.7.1992 година, по повеќе преговори со активистот 
Звон ко Тупанчески и во Њу Џерси, Америка се одржа Првата во-
линска средба.

На 12.7. на Петровден, бев на протестот што се одржа пред пар-
ламентот на Нов Јужен Велс во Сиднеј. На овој ден сите Македон-
ци низ светов протестираа против одлуката на Европската заедница 
донесена на собирот во Лисабон, со кое на Република Македонија 
ѝ беше поставен услов за нејзино признавање: промена на името на 
државата во кое во никаква форма нема да стои името Македонија. 

На 18.7.1992 година, во просториите од гимназијата од Кон-
дел парк, Западен Сиднеј, а во организација на КУД „Вардар“ од 
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Бенкстеон, се одржа пригодна свеченост на која настапија неколку 
играорни групи, а потоа се продолжи со заедничка забава. Вечер-
та се збираа доброволни донации за купените простории во кои 
друштвото „Вардар“ ќе ги одржува идните проби и концерти. Јас 
со мојата фамилија подаривме 300 долари.

На 22.8.1992 година во Беркли комунити хол во Волонгонг 
се одржа Третата волинска средба. По звуците на Македонската 
химна краток осврт за состојбите во Македонија прочита Иван Тр-
поски кој нагласи дека досега Македонија под уставното име ја 
признале: Бугарија, Турција, Северен Кипар, Филипини, Латвија, 
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Русија и Министер-
ството на австралијанските Абориџини. Присутните ги забавува-
ше ВИС „Македонски ориентал“. Вечерата ја благослови Алексо 
Бочески, а програмата ја водеше Богоја Секулоски.

На 28.7.1992 година учествував на годинешниот состанок од 
КУД „Вардар“ од Бенкстеон, кој се одржа во нивните простории. 

На 10.10. во просториите на Женското високо учлиште во Бас 
Хил, а во организација на Етничкото саботно училиште „11 Октом-
ври“ од Јагуна се одржа традиционалниот Октомвриски концерт. На 
свеченоста настапија повеќе ученици со песни, рецитации и драм-
ски изведби. Покрај другите видни личности, бевме присутни и јас 
со сопругата Нада. Ова училиште е формирано на 26.6.1976 година. 
Македонскиот јазик го изучуваше ќерка ми Билјана до шесто одде-
ление, како и децата на браќа ми Ангеле и Трпе: Гоце, Татјана, Алек-
сандра и Луба. Јас бев во неговиот одбор цели десет години.

На 22.10.1992 година, во просториите на Македонскиот 
спортски центар „Илинден“ во Рогдаел, Македонскиот училиштен 
одбор за Нов Јужен Велс ја промовира Програмата – помагало на 
англиски јазик, дело на наставникот Апостол Апостоловски и со-
работничката Василка Јовановска. Ова помагало ќе им помогне на 
учениците од прво до шесто одделение во изучувањето на маке-
донскиот јазик. 

На 15.11. во 8 часот наутро во населбата Сефтон, југозападен 
дел од Сиднеј, се удрија темелите на првиот Спортски клуб Маке-
донија од Сиднеј. На апелот за собирање парични средства кој го 
објави клубот, јас со мојата фамилија подарив 300 долари.

На 12.12.1992 година, во просториите од Градската сала во 
Рогдаел се одржа Втората Охридско-струшка средба. Вечерата ја 
благослови Диме Чалдрмоски од Волино. Програмата ја водеше 
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Ѓурѓица Чакар, а 350-те гости ги забавуваше ВИС „Македонски 
бисери“. Во апелот за возобновување на изгорената црква „Св. 
Петка“ во с. Долна Белица беа собрани 1000 долари.

Вечерта беа прочитани поздравните писма и телеграми од 
претседателот и секретарот на Матицата на иселеници од Маке-
донија, Томе Саздов и Васил Зигоманов, од претседателот на СО 
Охрид Благоја Силјаноски и други.

На 18.12.1992 година, под ведро небо (главатарите од цр-
ковната управа на „Св. Петка“ од Рогдаел не им ги отворија вра-
тите од двете празни простории на поетите), се одржа промоција 
на збирките песни „Шумска свадба“ од Горјан Маслинковски и 
„Страдалници во сонот“ од Душан Ристевски. Книгите ги промо-
вира д-р Илија Чашуле, а стихови прочита артистката од театарот 
„Благоја Нешковски“ од Волонгонг, Олга Николовска. Како гос-
тин вечерта на церемонијата присуствуваше и артистот на МНТ 
од Скопје, Петре Темелковски. На крајот од програмата со свои 
песни настапија и следните поети: Иван Трпоски, Лилјана Тоше-
ска, Душан Ристевски, Олга Николовска, Горјан Маслинковски, 
Вера Тодорова, Ѓурѓица Чакар, Перо Дамчевски, Диме Шапкар, 
а стихови од покојната поетеса Нада Иванова прочита Гоце Ан-
гелески проследен со звуците од виолинистката Лена Трајков-
ска, додека артистката Вукосава Донева настапи со монодрамата 
„Марко Крале ја губи силата“.

Во изминатава 1992 година добив четири писма од Никола 
и Севда Трпкоски, кои бараа правна помош за настанатиот фами-
лијарен проблем. Мир на растурената брачна двојка Виолета и 
Тони Ставрески, која успешно заврши.

На 6.2.1993 година во Културно-образовниот центар „Илин-
ден“ во Рогдаел, а во организација на Литературното друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј се одржа рецитал по повод 121-годиш-
нината од раѓањето на војводата Гоце Делчев и 100-годишнината 
од смртта на поетот Григор Прличев. Во изведбата на рециталот 
учествуваа поетите Емилија Тодорова, Перо Дамчевски, Лилјана 
Тошеска и Иван Трпоски.

На 26.2. во просториите од Културно-образовниот центар 
во Рогдаел се одржа предавање на тема „Образовниот систем во 
НЈВ“, Предавач беше заменик министерот за здравство Алек Скот.

На 27.2. бев на протестот што го организираа Македонците, 
а се одржа пред канцеларијата на австралискиот премиер Пол Ки-
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тинг во Бенкстеон (Сиднеј). Протестантите го искажаа незадовол-
ството од австралиската влада, која го премолчуваше признавање-
то на нашата држава Македонија.

Од 1.3.1993 година дописните контакти со д-р Стојан Ристе-
ски станаа мошне чести и корисни. Тој ми помогна во корегирање 
на неколку збирки песни, на патописните книги и на книгата „Ма-
кедонските демонстрации во Австралија“. Им помогна и на повеќе 
колеги од друштвото „Григор Прличев“ при издавање на нивни-
те збирки во Струга. По моја сугестија Стојан ја прифати за да ја 
обработи и издаде монографијата за село Волино. Исто така, тој 
беше организатор за промовирање на неколку мои збирки. Така, 
во 30-тина писма, тој ми ја искажува болката на Македонија, која 
недораснатите политичари ја продадоа, а Македонците ги доведоа 
до питачки стап... 

Од 27.3 до 19.6.1993 година се одржаа Деновите на Маке-
донската литература. Деновите се организираа по повод 15-годиш-
нината од формирањето на Македонското литературно друштво 
Григор Прличев од Сиднеј и 10-годишнината од смртта на поетот 
Прличев.

Во рамките од овој настан беа објавени авторите од наград-
ниот конкурс за најдобри песни и раскази. Јас ги добив трите на-
гради за деца, за песните: „Крушево – 1903“ – прва, „Лубовџиска“ 
– втора и „Јас и мојот пијан френд“ – трета. Вечерта беа промови-
рани збирките поезија „Вратете ми ги времињата“ од Бранко Нау-
мовски и „Молк и бол“ од Лилјана Тошеска. Збирките ги промови-
ра поетесата Емилија Тодорова.

Исто така, во контекст на Деновите беа читани и рецитали 
посветени на Кочо Солев Рацин и Гоце Делчев. На крајот од Мани-
фестацијата, претседателот Душан Ристевски на заслужните поети 
и поткрепители им подели благодарници.

На 9.5. бев на протестниот марш што се одржа од Белмор 
Парк до Мартин Плејс во Сиднеј. Македонците протестираа про-
тив владата на Австралија која застана на грчка страна и поради 
нив го оспорува признавањето на Македонија под нејзиното устав-
но име. 

Во средината на мај 1993 година ја испративме за Волино 
брачната двојка Костадинка и Димитрија Чалдрмоски. По нив за 
маштеата Менка испративме 20 долари, а многу документи и фо-
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тографии испративме за монографијата за село Волино која ја под-
готвува д-р Стојан Ристески.

На 20.6. бевме да ги испратиме за Волино брат ми Трпе и не-
говата фамилија, сопругата Роза и ќерките Александра и Љуба. По 
нив испративме: за маштеата Менка – 50 долари и рало чорапи, за 
сопругата од брат ми Диме, Горица – 100 долари, за син ѝ Жарко – 
50 долари, за ќерка му на брат ми Спаско, Клаудија – 50 долари, за 
сестра ми Ристана помош за свадбата од син ѝ Сашо – 250 долари 
и рало чорапи, за внукот Сашо и неговата сопруга Моника – 250 
долари, за Љупка – 50 долари, а за децата Дејан и Симона – по 10 
долари, за тетка ми Македонка – 20 долари и рало чорапи, за де-
цата од братучедите Кристафил и Богоја, Гоце, Љубица, Љупчо и 
Анета – по 10 долари, за мајка ѝ на Нада, Мара – 20 долари и рало 
чорапи, за сестра ѝ од Нада, Милица – 20 долари и некои облеки од 
Нада, за децата од сестра и Славка Митко и Војсе – по 20 долари, 
за правнука ѝ на Нада, Моника – 20 долари, за внуката од Блаже 
Наумовски од Струга, Билјанче – 30 долари, за Павле Андрони-
коски и Ристо Секулоски – по 20 долари и неколку мои збирки 
поезија, многу списанија и весници за роднини и пријатели.

За концертот наречен „Валандово – 93“, кој се одржа во Сид-
неј како реприза од „Валандово“, на кој настапија 30-тина маке-
донски пејачки уметници, ние не бевме во Хорден павилион каде 
имаше околу 5.000 гледачи, туку бевме кога пејачите одржаа втор 
концерт во Бенкстеон. На овој концерт бевме со браќа ми Ангеле и 
Трпе со фамилиите. Тука се сретнавме со многу познаници од Ма-
кедонската заедница, а секако и со македонските интерпретатори 
на македонски народни песни: Блага Петреска, Сузана Спасовска, 
Лилјана Стоилковска, Војо Стојаноски, Петар Нечевски и други. 
На спомнатите пејачи им подарив по еден примерок од најновата 
збирката песни „Преселба на запад“.

А на спикерот од македонското Радио Билјана од Скопје, 
Благоја Стоилковски, кој ни беше гостин во друштвото „Григор 
Прличев“ на 22.6.1993 година и кој ни направи интервјуа мене и 
на Душан Ристевски, му ги подаривме досегашните наши збирки 
песни и повеќе збирки од членовите на нашето друштво. Тој ни 
подари по еден примерок од првите македонски ковани пари со 
вредност од 1 денар. Подоцна во друштвото дојдоа и сопругата на 
Благоја Стоилковски, Лилјана, со директорот на Стопанска банка 
во Сиднеј, Нестор Џиков.
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Другите денови се одржа и „Македонско сретсело“ на игра-
лиштето од ФК „Илинден“ од Рогдаел. На сретселото настапија со 
песни споменатите пејачи, а со комедии настапија артистите Ка-
терина Крстева и Ѓокица Лукаревски. Како гости од Мелбурн беа 
дојдени и играорците од КУД „Никола Карев“, кои настапија со 
сплетови од македонски народни ора.

На 15.7.1993 година добив писмо потпишано од директорот 
на болницата „Св. Ѓорѓи“ во Когра, Овен Томас, со благодарност 
за мојата парична помош. 

ВТОРИ ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Од март до јули 1993 година, во Сиднеј се одржаа Деновите на 
македонската литература. Тие се одржаа по повод 15-годишнината 
од формирањето на Друштвото „Григор Прличев“ и 100-годишни-
ната од смртта на ловроносецот, поет и страдалник Григор Прличев. 

На првиот ден, претседателот на друштвото „Григор Прличев“ 
и на Деновите на култура, Душан Ристевски, прочита извештај за 
основањето и работата на Друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј.

Потоа членовите на Друштвото Лилјана Тошеска, Иван Тр-
поски, Емилија Тодорова и Перо Дамчевски ‒ Коцин настапија со 
рецитал посветен на Григор Прличев. Програмата од овој настан ја 
водеше поетесата Ѓурѓица Чакар.

Вториот ден се одржаа предавања на следниве теми: Душан 
Ристевски зборуваше за Издавачката дејност на Друштвото, д-р 
Илија Чашуле зборуваше за „Творештвото на австралиските Ма-
кедонци во Австралија“, а јас зборував за „Библиотеката Григор 
Прличев и нејзиниот Архив“. Програмата ја водеше поетесата 
Лилјана Тошеска.

Третиот ден, беа прогласени победниците од наградниот кон-
курс за најдобри песни и раскази, кој традиционално го организи-
ра друшвото „Григор Прличев“. Наградените дела ги прочита д-р 
Илија Чашуле кој беше претседател на жири-комисијата. Јас ги до-
бив скоро сите награди за поезија, за возрасни и за деца. Овојпат, 
при дешифрирањето на наградите, мене ме фати срам за да се јаву-
вам, бидејќи не беше чесно од толку многу поети и песни само 
моите да се прогласат за најдобри. 
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Четвртиот ден, следниве членови од Литературното друштво 
„Григор Прличев“ прочитаа пред присутните рецитал посветен за 
македонскиот револуционер и војвода Гоце Делчев: Душан Рис-
тевски, Иван Трпоски, Перо Дамчевски и Лилјана Тошеска.

Петтиот ден, група поети прочитаа творби од починатиот 
поет, од колегата Јован Кокаловски, пред неговиот гроб во Руквуд. 
На ваков собир поетите од „Григор Прличев“ за првпат читаа песни 
на гробишта.

На шестиот ден, поетите прочитаа рецитал посветен за пое-
тот и револуционер Кочо Солев Рацин.

На 30.7.1993 година со Спиро Роштанковски и сопругите ја 
гледавме дебитанската драма на нашата активистка од Волонгонг, 
Олга Николовска, „Доброволни затвори“. Драмата ја изведе артис-
тичката група „Благоја Нешковски“ од Волонгонг во скромно по-
сетената сала во Теон хол во Рогдаел.

На 1.8.1993 година за Македонија заминаа следниве активи-
сти: Ангеле Вретоски, Димче Џајкоски, Миле Андоновски, Игор 
Апостоловски и други. Требаше да учествуваат на Светскиот маке-
донски конгрес (од Тодор Петров, а не од Џон Битов и Киро Глиго-
ров). Не знам дали заслужуваат да им се спомнат имињата на овие 
емисари кои си шетаат со народни пари и на оние кои пред два 
месеци отпатуваа во Македонија за да му се пожалат на македон-
скиот црковен поглавар г. г. Гаврил, за беспримерното работење на 
поединци во црковните општини во Австралија, а и против намес-
никот за Австралија и Нов Зеланд владиката г. Тимотеј?! 

Во јунскиот број од оваа година, списанието „Македонија“, 
издание на Матицата на иселеници од Македонија, прославувајќи 
40 години од своето постоење, скромно ни ги спомна имињата нам 
со Душан Ристевски како повремени дописници од Сиднеј, а не ни 
испратија никакви писмени благодарници или признанија.

На 7.8. по повод 100 години од ВМРО и 90 години од Илин-
денското востание, во просториите од Марана Хол во Хрствил се 
одржа Македонско-илинденски фолклорен фестивал. На фестива-
лот на кој настапија неколку КУД-а имаше доста видни гости од 
австралиското-македонското општество. Раководителот на фести-
валот Цане Пејовски ги поздрави присутните, а јас ја водев програ-
мата и прочитав своја песна посветена за Илинден.

На 8.8.1993 година од Волино се врати во Сиднеј брат ми 
Трпе и неговата фамилија. Тие ни ги донесоа следниве подароци: 
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од Павле Андроникоски ‒ половина литар мастика, од Спасе за 
Билјана ‒2 златни приврзоци за синџирчиња, од Милица, сестра и 
на Нада за Билјана ‒ златен приврзок, за Нада ‒ видео касета, од 
Слободанка Шкуртеска за Билјана ‒ сребрен приврзок, внук ѝ на 
Нада, Димче, за Билјана ‒ сребрено прстенче и белегзија, од сес-
тра и на Нада, Славка за Билјана ‒ сребрено прстенче, а од син и 
на Славка, Војсе ‒ бакарно ѓумче, од Наумче Скепароски ‒ литар 
коњак кавадаречки, од сестра ми Ристана ‒ половина литар коњак, 
од снаата Горица – мало шишенце мастика, од внукот Сашо и со-
пругата Моника ‒ дарови од свадбата: за мене ‒ кошула, пижами 
и чорапи, за Нада ‒ спална и маица, за Билјана ‒ кратки панталон-
чиња, риза и материјалче за фустан.

На 4.9. Билјана беше да полага испит за свидителство НЅС 
(Хај скул сертификат) на тема „Проблемите на современиот свет“. 
Полагањето го направи во населбата Хомбуш. Резултатите од овој 
успех ќе имаат влијание во нејзиниот успех во редовната настава. 
Оваа година Билјана завршува средно училиште и, зависно од ус-
пехот, таа ќе се запише во еден од соодветните факултети.

На 12.9.1993 година, по неколкунеделно тренирање, Билјана 
доби возачка дозвола. Полагаше со инструкторката Инасија Мен-
дес, Португалка.

На 21.8. во просториите од црковната сала „Св. Димитрија“ 
во Волонгонг се одржа 4-тата Волинска средба. За оваа средба е 
убаво да се напомене дека водител на програмата беше ќерка ми 
Билјана. Нејзе овој настап од ваков карактер ѝ беше дебитански, но 
мошне успешно си ја изврши својата работа. Активистот Сергија 
Секулоски го прочита поздравното писмо испратено од претседа-
телот на МЗ во село Волино, Зоран Ногачески. Оваа вечер со песни 
и ора пријатно ја минаа 250 развеселени волинци и волински снаи 
и зетови. 

На 5.9.1993 година се одржа Волински состанок во просто-
ријата на црквата „Св. Димитрија“ во Волонгонг. Овде беше по-
крената акција за собирање финансиски средства за доизградба на 
речното корито низ село Волино. Се покрена и акција за собирање 
пари за печатење на монографија на Волино. Монографијата се об-
врза да ја изработи д-р Стојан Ристески за сума од 1.000 долари, 
а сумата за печатење на книгата ќе зависи од бројот на нејзините 
примероци и страници.
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На 18.9. со браќа ми Ангеле и Трпе, внукот Гоце и мешеишта-
нецот Стојан Ковачески, бевме на големото фудбалско финале во 
кое силата си ја одмерија ФК „Македонија“ од Бенкстеон и „Блек-
теон Сити“. Победи „Македонија“ со голот на Гилберт, во прет-
последната минута од натпреварот. Ние го носевме македонското 
знаме со шеснаесет краци, кое го врзавме највисоко на оградата 
од стадионот, за да се гледа од секаде. Кон крајот на натпреварот 
полицијата дојде и инсистираше да се повлече знамето, бидејќи 
како што рекоа, тоа било одлука на Фудбалскиот сојуз на Австра-
лија. Брат ми Ангеле се спротистави на нивната забелешка велејќи 
им дека тоа не е одлука на ФС на Австралија, туку тоа е одлука на 
грчките шовинисти. Во тие моменти Македонија го постигна голот 
и веднаш низ стадионот се развиорија уште дваесетина знамиња. 

Полицијата се врати во игралиштето да ги штити играчите, 
бидејќи настана славење на победата. Трпе го зеде знамето и со 
радосен восклик се растрча низ игралиштето.

На 20.9. во просториите од библиотеката „Григор Прличев“ 
во Анклиф, членовите на Охридско-струшката асоцијација за Нов 
Јужен Велс одржаа состанок по повод четвртата нивна средба која 
ќе се одржи на 18.12.1993 во салата „Марана“ во Хрствил. По тој 
повод беа пуштени покани и влезници до претставници на Мати-
цата на иселеници во Скопје, на општините Охрид, Струга, Ме-
шеишта и на Струшките вечери на поезијата.

На 21.9.1993 година бев на состанокот што го организира 
КУД „Вардар“од Бенкстеон, а се одржа во просториите на шкот-
скиот клуб во Бенкстеон. 

На овој собир се дискутираше за новокупената зграда, од-
носно за потешкотиите околу нејзиното отплаќање. Неа ја купија 
за 370.000 долари, а платија уште 200.000 долари за довршување 
и купување нов инвентар. Друштвото даде капар 20.000 долари и 
собра 40.000 долари донација од народот. Значи ќе биде тешко не-
говото опстојување, ако за шест недели не се соберат уште 160.000 
долари. Тогаш зградата ќе се пушти на продажба.

Истата судбина ги демне и фудбалските клубови „Илинден“ 
од Рогдаел и Македонија од Бенкстеон. Првиот со стадион и сала, 
а вториот со клубска зграда и со сите помошни луксузи.

Несреќа го демне и старскиот дом, за кој владата на Нов Ју-
жен Велс одвои од буџетот 1.200.000 долари. Пари кои ако во пред-
видениот рок не се искористат, владата ќе си ги повлече назад.
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По ноншалантниот однос на црковните управи, од неодам-
на беше изгубено местото дадено од владата на НЈВ, кое се на-
оѓаше меѓу Сиднеј и Волонгонг, а беше наменето за изградба на 
македонски манастир.

Моментално само црквите се профитабилни институции кои 
ги полнат кесите со пари од македонските верници, а управите врто-
главо ги трошат. Вистинските градители ги отстранија од управите, 
а новите со црковни пари мисионираат низ главните градови на Ав-
стралија, а во последно време и низ Македонија. Двајца делегати беа 
да му се пофалат на Синодот со некакви регистрации (сертификати) 
на црквите, признати од владата на НЈВ како македонски (како пред 
тоа да беа кој знае чии), а подоцна уште 10 делегати отпатуваа во 
Македонија за да му се заканат, односно да му ја стресат мантијата 
на македонскиот поглавар г. г. Гаврил, што ги примил претходните. 
Сега уште 10 други делегати од НЈВ отидоа за да земат учество при 
чествувањето на новоизбраниот македонски поглавар г. г. Михаил. 

На 23.9.1993 година му испратив писмо на претседателот на 
МЗ од село Волино, господин Зоран Ногачески. Во име на одбо-
рот за организирање на Волински вечери во Австралија, од него 
баравме документирано трошење на парите што им ги испраќаме 
за изградба на речно корито, спомен паркот и спомен обележјето, 
како и за издавањето на монографија за Волино. 

На 24.9. пристигна многу радосна вест од Олимпискиот ми-
тинг во Монте Карло. Сиднеј е прогласен за домаќин на Олимписки-
те игри што ќе се одржат во 2000 година. Негови ривали беа Берлин, 
Инстанбул, Манчестер и Беџинг. Премиерот на Австралија Пол Ки-
тинг тогаш му јави на Кралството во Лондон дека во 2000 година ќе 
се одржи референдум во Австралија за излегување од Комонвалтот.

На 29.9. во просториите од локалниот ресторан во Па-
дингтон се промовираше книгата на Томас Шапкот, „Подарок на 
Мона“ („Монас гивс“). Овој австралиски поет во 1989 година го 
доби златниот венец на Струшките вечери на поезија. На оваа 
промоција бевме со ќерка ми Билјана и Лилјана Тошеска со син 
и Александар. Низ метежот од Австралијанци го сретнавме и 
професорот по македонски јазик на Универзитетот Маквори, д-р 
Илија Чашуле. По промоцијата, кога се премина на коктел-при-
емот, му честитавме на Шапкот, а потоа се сретнавме и со други 
познати австралиски поети.
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На Звонко Тупанчески во Њу Џерси, Америка, му испратив 
пакет со книги, знамиња, амблеми и видео касети од неколкуте во-
лински вечери одржани во Волонгонг, Австралија.

Во меѓувреме, добив писмо од одборот на МЗ во село Во-
лино, кои апелираат до Охридско-струшката асоцијација од Нов 
Јужен Велс да им испрати парична помош за изградба на црквата 
„Св. Недела“ во Волино.

На 9.10. бевме на концертот што го организира македонско-
то етничко училиште „11 Октомври“ од Јагуна, а се одржа во прос-
ториите од црквата „Св. Никола“ во Кабрамата. Во одборот на ова 
училиште јас бев заменик претседател. Седевме на иста маса со 
фамилиите на Андреја Хрстиќ, Тоде Кабровски, Перо Дамчевски, 
наставничките Лилјана Двојакова, Јадранка и други. Покрај учени-
ците, кои настапија со рецитации, рецитали и монодрами, настапија 
и играорците од КУД-а „Вардар“ од Бенкстеон и Македонија од Ја-
гуна. Потоа се одржа натпревар во знаење (квиз) помеѓу етничките 
училишта „11 Октомври“ од Јагуна и „Никола Карев“ од Бонириг. За 
еден поен победија учениците од училиштето „11 Октомври“. Квиз-
от го водеше активистот Љупчо Костески, а јас бев во жирито.

На 16.10.1993 година во Австралија престојуваше единстве-
ната професионална фолклорна група во Македонија, „Танец“ од 
Скопје. Неа ја носеше македонскиот активист Цане Пејовски. Таа 
група беше и најголема досега што пристигна од Македонија. Во 
нејзиниот состав кој броеше 51 човек, покрај фолклорците, има-
ше и оркестар, коментатор, новинар, ТВ екипа и солистите Круме 
Спасовски и Милица Милошевска. Концертот се одржа во сид-
нејскиот Интертајмент центар во присуство од 1.700 посетители. 
Ние бевме фамилијарно со браќа ми Ангеле и Трпе, со сопругите и 
децата Александра и Љуба. 

На 18.10. во просториите на Друштвото „Григор Прличев“ 
во Анклиф го чекавме заменик министерот за култура на РМ и ли-
дер на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски. Поради софра, тие ос-
танаа подолго време во хрватскиот клуб во Панчбол, а оттаму нѐ 
прескокнаа нас и отидоа на сеопштиот Македонски собир во Теон 
Хол, Рогдаел. Нам (јас, Спиро Роштанковски, Перо Дамчевски, 
Лилјана и Александар Тошески, Кирил Трендафилов, Манче Југов 
и други), не ни преостануваше ништо друго туку да појдеме и ние 
на заедничкиот собир. Таму, во преполната сала, видовме едночудо 
македонски соколи облечени во црни униформи и со баретки на 
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кои стрчеа македонските симболи лавот и сонцето од кралот Фи-
лип Македонски. Таму, сите му се претставуваа на овој некруни-
сан војвода, кој е и каква функција има во македонската заедница 
во Австралија. А тој во своето излагање, без влакна на јазикот, ги 
напаѓаше комунистичките лидери кои сè уште се борат за да си ги 
дочуваат нивните фотелји. Многу револтирано се искажа и против 
владите на соседните окупаторски земји. Но, на прашање што се 
случува со македонскиот дисидент, водачот на македонската дијас-
пора Драган Богдановски?, одмавнувајќи со раката, рече неговото 
име да го оставиме за во едно друго време... Значи, човекот кој го 
постави Љубчо на врвот од македонската политика, треба да се за-
борави. Каков апсурд. Ете, оваа негова изјава се поклопува со онаа 
народната: „Рани куче да те лае!“

На 22.10.1993 година добив покана, за учество на првата „Ве-
чер на македонската поезија“, што ја организира МКПД „Кирил и 
Методиј“, а ќе се одржи во просториите од Јаравил прајмери скул 
во Мелбурн.

На 29.10.1993 година имавме состанок во просториите на 
библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф. На состанокот при-
суствуваше и д-р Илија Чашуле. Тој ни вети дека ќе направи избор 
од нашите песни и по неколку песни од сите членови ќе ни преведе 
на англиски јазик. Па така, за кратко време ќе можеме да ја обја-
виме и долго очекуваната Антологија на австралиско-македонските 
поети во Австралија на англиски јазик. Министерството за култура 
на Нов Јужен Велс ни одобри пари за преведување, но за печатење 
требаше да побараме парична помош од нашите бизнимени.

На 25.11. во библиотеката Григор Прличев во Анклиф имав-
ме средба со артистот на МНТ Петар Темелковски.

Истата вечер ќерка ми Билјана беше на Матурска прослава 
која се одржуваше во Дарлинг Хаба. Ни јави дека ја избрале за де-
војка со најдобра насмевка и најубава девојка за 12 учебна година.

На 26.11.1993 година во училиштето „11 Октомври“ во Јагу-
на бев да им ги однесам 40-тината книги од македонски и австра-
лиско-македонски автори, кои училиштето на крајот од учебната 
година ќе им ги доделува како награди на многудобрите и на од-
личните ученици. Учителите ми дадоа чек од 160 долари, кој гласе-
ше на име на Друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј.

На 6.2. на вработените во клубот Кентербери-Бенкстеон 
Булдогс им беше организирано ноќно крстарење со брод низ сид-
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нејските заливи. Покрај вработените, вечерта можеше уште една 
личност да им прави друштво (маж, жена, љубовници). Така јас ѝ 
правев друштво на сопругата Нада која работеше повеќе од десети-
на години во овој мошне богат рагбијашки клуб. Беше многу уба-
во, фантастично. Да патуваш со брод четири часа низ оваа импре-
сивна четири и половина милионска метропола, со вечера, пиење, 
музика и весели вицеви, тоа е нешто неописливо и незаборавно. 
Бевме со Драган и Милева Накиќ и Димитри и Анастасија Ѕимос. 
Поминавме многу бучно и весело. 

СПОМЕН ОД ЖЕЛЕЗНИЦАТА

На 10.12.1993 година, во канцеларијата каде престојувавме 
(Данџен) во Централ, имавме задача за неколку месеци да го изме-
риме просторот од горните делови на шините до горните делови од 
платформите, на секои дваесет метри должина. Па така, на преку 
200 станици во Нов Јужен Велс ги меревме јас, Антони Кацаду, Ро-
берт и шефот Рон Тарнбол. Патувавме со автомобили. Имав мож-
ност да ги видам и најоддалечените, најкусите и најзапуштените 
железнички станици на Нов Јужен Велс. 

Колку пари беа дадени за овој проект, а записите од тие ме-
рења кој знае каде исчезнаа.

Истата можност ни беше дадена мене и на Бредли Робертсон 
за неколку месеци да ги фотографираме сите железничи семафори 
на Нов Јужен Велс. Да му е алал на тоа момче кое картите на желез-
ницата ги знаеше напамет и точно знаеше каде и кој број на семафор 
се наоѓа. Така, имавме шанса само по неколку часа на ден да рабо-
тиме. Работењето повеќе беше во возење, а сликањето ни одземаше 
најмногу по пет минути. Изнаоѓавме оправдување дека заскитавме, 
нема влез, карпест предел и слично. Железничките ТВ служби ни 
изработија и филмски инсерти за заштита и рачно одредување пра-
вецот на железничките раскрсници. Студентите ќе ги гледаат при 
нивните неколкудневни курсеви. Бредли беше сувкасто и повиено 
момче. Две години ја чекаше омажената русокоса девојка да се по-
роди, па да се разведе од сопругот и да се венча со него. Негов вкус 
беа само русокосите девојки, по другите не сакаше ни да ѕирне. Но, 
не за долго. Еднаш на минување, без најава, ненадејно влеговме во 
нивниот апартман и – глеј чудо! – неа ја затекнавме како му седи 
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во скут со прекрстени раце околу вратот на неговиот работнички 
другар Сем. Едвај го смирив. А бракот веднаш се растури.

На 18.12.1993 година во просториите на Марана Хол во Хр-
ствил се одржа Третата Охридско-струшка средба. На средбата 
присуствуваа околу 400 посетители, кои ги забавуваше ВИС „Ма-
кедонски бисери“. Програмата ја водеше активистката Милка Пе-
треска, а вечерата ја благослови Илија Велјаноски од село Плаќе. 
Беше прочитано поздравното писмо на претседателот на Матица-
та на иселеници од Македонија, проф. д-р Димитар Керамитчиев. 
Беше воведен апел за доброволен прилог, парични средства кои беа 
наменети за изградба на црквата „Св. Недела“ во село Волино. Се 
собраа точно 1.000 долари кои по Драган и Валентина Петрески му 
ги испративме на градежниот одбор во село Волино.

Другиот ден, на католички Божик, со браќа ми Ангеле и 
Трпе и нивните фамилии бевме на излет и капење во Стенвол 
Парк. Тоа е песочно крајбрежје на Пацифичкиот океан, 65 км од-
далечено од Сиднеј кон Волонгонг. Денот се погоди многу жежок 
па и под сенка се испековме. Особено Ангеле и Нада секоја годи-
на со болки ја менуваа кожата.

Време е за православните Божиќни празници.
На 7.1.1994 година со браќа ми Ангеле и Трпе и нивните фа-

милии бевме во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери. Тука 
запаливме свеќи за здравје и свеќи за починатите. Потоа се ви-
довме со многу наши пријатели и познаници. За ручек имаме дома 
заедничка трпеза, со фамилиите на Ангеле и Трпе.

На 10.1. на Билјана ѝ дојдоа матурските резултати НЅС. Има-
ше 75,4 поени. Сега таа ќе бара соодветен факултет, каде што ќе 
може да се запише со толку поени. Другарката на Билјана, Вања 
Накиќ имаше 33, а Кинеската Бевли – 48 поени. Вечерта дојдоа да 
ѝ честитаат повеќе другарки, а и наши роднини и пријатели. Мајка 
ѝ Нада од радост плачеше. Другиот ден ѝ купи кафеави чевли со 
високи потпетици од 90 долари.

На водопост отпатувавме во Волонгонг, каде црквата Св. Ди-
митрија на овој ден организира традиционално фрлање на крстот 
в море. Прекрасна глетка. Илјадници македонски верници го имаа 
окупирано брегот. По покрстувателниот обред на водата, свеште-
ниците крстот го фрлија в море. По него скокнаа едно чудо луѓе. 
На најсреќниот што го фати крстот, свештеникот му подари прис-
тоен подарок. Верниците си ги наполнаа шишенцата со крстена 
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вода, која за лек ќе ја чуваат цела година. Овој настан многумина 
го снимаа со видео и фото апарати. Него го сними и каналот ВИН 
4 од Волонгонг, кој вечерта во времето од вестите објави неколку 
инсерти од настанот. На ручек појдовме кај Сергија Секулоски, а 
потоа го посетивме и кметот волински Тоде Николоски. А од кај 
него отидовме на грингилското сретсело, каде се видовме со многу 
Волинци и познати Македонци.

На 20.1.1994 година со сопругата Нада појдовме во канце-
ларијата на Емиграциското одделние за да прашаме дали може на 
брат ѝ Јонче Иваноски да му издадат виза по тригодишната забо-
равеност да го визира пасошот. Тој, кутар, заборави како ја зеде 
втората виза, а сега сака на ќоро да земе и трета виза. Е, нема по 
свадба тапани! Ништо, не ни дадоа виза. Рекоа дека е престар и тој 
нам ќе ни биде социјален проблем.

Другиот ден фамилијарно, со Нада и Билјана, со брод се про-
шетавме по заливските населби. Го посетивме Неутрал Бај. Таму 
се поскапите пазаришта, со повисок животен стандард. Таму жи-
веат либералците на Сергија, аристократите.

На 22.1. ни јавија дека се одржала 4-та Волинска вечер во 
хотел „Силекс“ во Охрид.

На 28.1. дневниот весник „Сиднеј монинг хералд“ им ги обја-
ви имињата на матурантите. Истиот ден на Билјана ѝ дојде одговор 
од Универзитетот на Нов Јужен Велс дека е примена за изучување 
на повеќекратната насока BA. Таа одбра социологија.

На 30.1. со браќа ми Ангеле и Трпе и нивните фамилии бевме 
на сретселото кое го организираше ФК „Илинден“ од Рогдаел, а се 
одржа во Бартон Парк во Анклиф. Приходот одеше за изградба на 
салата од ФК Илинден. Свиреше ВИС „Опус“, а пред присутните 
настапија и солистите Славе Велјановски и Вики Среброва.

На 1.2. се одржа состанок на одборот од Охридско-струшка-
та асоцијација за Нов Јужен Велс на кој се донесе одлука на ФК 
„Илинден“ да му се помогне во изградбата со 600 долари.

На 12.2. Америка ја призна Македонија под кратенката ФИ-
РОМ. Тоа веднаш го стори и Австралија. По тој повод се крена цела 
Грција на нозе. Грчката заедница во Австралија организира про-
тест. Ни ја запалија црквата „Св. Никола“ во Мелбурн, пукале во 
преведувачката канцеларија (Велфеа), фрлиле неколку шишиња со 
молотов коктел пред Македонскиот центар „Саншајн“ во Мелбу-
рн и правеле разни предизвици низ повеќе градови во Австралија. 
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Многу министри, назобани од грчкото лоби, почнаа да нѐ прекр-
стуваат, прилепувајќи ни некакви префикси пред името на јазикот и 
пред името на етничката припадност. Но и македонската заедница 
не им остана должна. И таа им врати мило за драго. За овие про-
блеми имам пишувано многу опширно во книгата „Македонските 
демонстрации во Австралија“, објавена во Струга 2004 година.

На 25.2. одржавме состанок во општествените простории 
од МЛД „Григор Прличев“ во Анклиф. Покренавме иницијатива 
за организирање литературна средба по повод годишнината од 
раѓањето на поетот Прличев. Стана збор и за објавување Анто-
логија од австралиско-македонски поети преведена на англиски 
јазик. Преводот му го поверивме да го направи проф. д-р Илија 
Чашуле со пари добиени од Министерството за литература и кул-
тура на Нов Јужен Велс. Покрај неа, во издание на Друштвото, да 
биде издадена и мојата збирка за деца „Меѓу две огништа“. Наши-
от долгогодишен член Благоја Поповски се врати од Логоварди. Тој 
ни пренесе многу спомени од Македонија, а не заборави за да си ја 
обнови и членарината. Донесе и неколку календари од Македонија. 
А членот на друштвото Иван Велјаноски нѐ почести за дебитанска-
та збирка песни „Пајн“ („Бол“) објавена во САД на англиски јазик. 

На 26.2.1994 година во просториите на етничкото училиште 
„11 Октомври“ од Јагуна се одржа годишен изборен состанок (по 
2 години). Воведен збор даде претседателот Гоце Јовковски, по 
него зборуваше секретарот Андреа Хрстиќ, за по нив благајникот 
Веле Керебелевски да даде финансиски извештај. Во извештајот се 
спомна и поголема сума пари, која одборот ја одобрил за да им пла-
ти вечера на учителките. Апсурдно. Како заменик на претседате-
лот ништо не знаев за овој настан. Една од мајките на децата, г-ѓа 
Талевска, се побуни зошто оваа година не им беа доделени книги 
на одличните ученици? Реков дека е срамота парите од децата да 
се трошат за вечери на учителите кои во ова училиште се најдобро 
платени и кои за време на одморите имаат без пари кафе и бискви-
ти. Некои од учителките, дури и од одборот, ми приговорија дека 
ова го зборувам, бидејќи не сум бил и јас со нив, па затоа сум за-
станал на спротивна страна. Па добро, знаат сите во одборот дека 
јас бев тој што инсистираше патрониот празник на училиштето „11 
Октомври“ традиционално да се слави и да се создава фонд со кој 
ќе им ги олесни плаќањата на родителите...!? По смртта на првиот 
претседател Вангел Настевски, почнаа и во ова училиште да рова-
рат поединци како и во другите друштва и организации. 
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На 28.2. ќерка ми Билјана почна да посетува часови на Уни-
верзитетот на НЈВ. Господ нека ѝ помогне! А за пари, ние со мајка 
да сме живи и здрави, таа нема да има проблем. Со нејзиното дип-
ломирање таа ќе си го бетонира патот за во иднина, а за нас тоа ќе 
биде најголем животен триумф. 

На 21.3.1994 година во црковните простории од „Св. Петка“ 
во Рогдаел се одржа Семакедонски собир. Се собраа повеќе од 300 
Македонци од сите делови на распарчена Македонија. Се разгова-
раше за настанатите проблеми предизвикани од грчката емиграција 
и поткупените австралиски министри. Зборуваа адвокатката Бети 
Колупачева-Стјуард, д-р Илија Чашуле, свештеникот Митко Ма-
чевски, претставникот на Младинската организација Игор Апос-
толовски и други. А со собирот раководеше претседателот на ФК 
„Македонија“ од Бенкстеон, Гоце Јовковски. Овде стана безредие 
кога македонскиот дисидент Ангеле Вретоски им префрли на на-
собраните Македонци, зошто дозволуваат нив да ги води професор 
(се мисли на Илија Чашуле) кој го шири славјанизмот. По него збор 
зеде и вториот дисидент Љупчо Дембелески. Дали ќе дозволиме и 
денес Македонците да ги води син (се мисли на Илија Чашуле) од 
џелатот (се мисли на поротникот Коле Чашуле), кој го осуди први-
от македонски претседател Методија Андонов Ченто? На нивните 
изговори, особено на Дембелески, д-р Илија Чашуле изреволтиран 
до толкава мера, со силен и гневен глас извика: „Да го оставите 
на мир името на мојот родител. Во спротивно, јас сум подготвен и 
физички да го бранам него!“ По ваквите меѓусебни провоцирања, 
Илија побегна по скали надвор, попатно извикувајќи: „Еве ви ги 
нив, тие нека ве водат вас!“ По него, во плач, просторијата ја на-
пушти и Колупачева. А, внатре стана безредие. Активистот Панде 
Зенговски ‒ Руце, за настанатите проблеми во заедницата обвини 
повеќемина активисти, особено Вретоски и Јовковски. Тие му воз-
вратија лаконски. Дека тоа е само негово мислење.

Еве овој настан не го запишав во книгата „Македонските де-
монстрации во Австралија“ од оправдани причини.

На 27.3. од Њу Џерси, САД, се јави Звонко Тупанчески кој 
ни кажа дека брат ми Спаско со супругата Трендафилка допатувале 
кај нив, поседале малку, па заминале за Канада, од каде по три дена 
повторно се вратиле кај нив, за оттука да заминат за Македонија.

Јас му јавив на Звонко за проблемите што настанаа во Ав-
стралија. Грчките разбојници ни ги палат црквите, агенциите, дури 
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и сопствените куќи на некои повидни луѓе од македонската заедни-
ца. Се плашиме да нѐ ни ја опожарат и библиотеката „Г. Прличев“. 
Тие грчевито се борат за да ни ги сменат името, знамето и членот 
49 од Уставот на РМ, за да ги заборавиме поробените браќа во со-
седните окупаторски држави. За да нѐ избришат од светската карта.

На 29.3. за моменталните настани во македонската заедница 
им пишав на д-р Стојан Ристески во Охрид, на проф. Ламбе Мар-
тиноски во САД, на проф. д-р Науме Радически во Скопје и на 
секретарот на СВП Разме Кумбароски во Струга.

На 10.4.1994 година се одржа протест против министерот за 
емиграција Ник Болкус (Грк). Заедно со министерот за надвореш-
ни работи Гарет Еванс и со премиерот Пол Китинг, за да ги задово-
лат апетитите на алчна Елада, јавно нѐ именуваа како Славо-Маке-
донци. На протестот во населбата Грингила, каде живеат најмногу 
Македонци од Охридско-струшкиот регион, непожелниот Грк го 
дочекале со транспаренти, симболи, викотници, пцовки, со фрлање 
овошје, јајца итн. На вечерашните ТВ вести го прикажаа министе-
рот Болкус како бега пред раздразнетите Македонци. 

На 22.4. со Цане Долевски појдовме на состанокот што се 
одржуваше во салата на ФК „Илинден“ во Анклиф. Состанокот 
беше одржан со намена сите друштва и организации да внесат по 
100 долари во заедничката каса, пари кои ќе бидат користени за 
судскиот спор на Македонската заедница со Владата на Австралија 
за преименување на Македонците со додавката Слав.

Другиот ден се одржа повторно состанок. Организиран од 
Советот на Македонската заедница на Нов Јужен Велс. Целта му 
беше подготовки за организирање Сеопшт македонски протест, кој 
ќе се одржи на 12.6.1994 година.

Бев на состанокот што го организираше Одборот на училиште-
то „11 Октомври“ од Јагуна. Темата беше подготовки за протест на 
учениците пред владините министерства за култура и образование, 
против воведувањето на новите програмски начела во програмата и 
преименување на македонскиот јазик во славомакедонски.

По фамилијата на Јорде Блажески од Лознани, кои патуваа за 
Македонија испративме: за вујко му, проф. Чедомир Ристевски ‒ су-
венир кенгурче, отворач за пиво и пенкало, за д-р Стојан Ристески ‒ 2 
пенкала, неговите фељтони „Судени за Македонија“ објавени во Ав-
стралија и информации од волинци во Австралија за монографијата 
за Волино, за внукот Жарко 50 и за мајка и на Нада, Мара 20 долари. 
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На Лазарева сабота, дојдоа Крсте Белески и Климо Круша-
роски од Климештани, кои збираа парична помош за реновирање 
на нивната селска црква. Им дадовме 25 долари.

На 6.5.1994 година во просторијата на библиотеката „Григор 
Прличев“ во Анклив се сретнавме со делегацијата на Матицата на 
иселеници од Македонија. Беше составена од претседателот д-р 
Димитар Керамитчиев и главниот уредник на списанието „Маке-
донија“, Бошко Нацевски. Разговаравме на многу теми, а особено 
во врска со збогатувањето на библиотечниот фонд и редовното ис-
праќање весници и списанија. По нашиот состанок, дојдоа луѓе од 
Егејското друштво и нѐ замолија да им ја отстапиме просторијата 
за да се сретнат со делегатите од Матицата. Тие инсистираа на сос-
танокот да нѐ присуствува ниеден Македонец од вардарскиот дел 
на Македонија. Така, јас си заминав дома, а Душан Ристевски и 
Лилјана Тошеска останаа надвор да чекаат, кога ќе заврши соста-
нокот, да ја заклучат просторијата.

На 7.5. се одржа состанок на одборот од Етничкото учи-
лиште „11 Октомври“ од Јагуна. На него се дискутираше за три-
месечниот благајнички извештај и за училишниот инвентар. Се 
зборуваше и за збогатување на наставната програма и за органи-
зирање на идниот училиштен октомвриски концерт. На состано-
кот покрај одборот присуствуваа и 19 родители и 4 наставнички. 
И овојпат јас го водев записникот.

Вечерта со сопругата Нада бевме на првиот цапарски бал кој 
се одржа во просториите на хотелот „Новотел“ во населбата Брај-
тон Ле Сенд. Седевме на иста маса со фамилијата Роштанковски 
(Спиро, Митре, Ѓорѓи и Милка).

На 9.5. со Андреа Хрстиќ бевме во просториите од КУД „Вар-
дар“ од Бенкстеон на средбата со Одборот на друштвото и со сите 
заинтересирани Македонци од западните предградија на Сиднеј. 
Беа и гостите од Матица на иселеници од Македонија, претседате-
лот Димитар Керамитчиев и новинарот Бошко Нацевски. Стотина-
та присутни емигранти ги опсипаа со дузини прашања гостите, а 
тие во нивните можности мирно и спокојно им одговараа. 

На 23.5.1994 година со Драган Накиќ и со шура му Раде Јова-
новски бевме на состанокот што го закажа Советот на македонската 
заедница за Нов Јужен Велс, а се одржа во просториите на црков-
ната сала Св. Петка во Рогдаел. Пред повеќе од триста Македонци, 
се поведе дискусија за идните две демонстрации кои ќе се одржат 
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на 1.6.1994 година пред Федералниот парламент во Канбера и на 
12.6.1994 година во Мартин Плајс во Сиднеј. Овој собир се одржа 
поради владиното прекрстување на Македонците во Австралија со 
додавката Славс. На собирот бев предложен за да прочитам своја 
творба на двата протести.

На 28.5. работевме на железничката станица во Ловсон, 70 
км западно од Сиднеј, кога полицијата праша кој е Питер Салонис 
(Грк), кој минатиот ден ѝ се додворувал на некоја патничка. Тој зеде 
боледување за денес, но полицијата пошла дома му, па го приведе 
во полициската станица во населбата каде што живееше, во Мерик-
вил. Одвај спаси глава, кутриот, за да не го избркаат од работа. Но 
подоцна, поради овој случај имаше и фамилијарни проблеми. Ние 
си ја знаевме нашата работна формула: „Гледај, но не зборувај и не 
фаќај!“ По станиците се качуваат и слегуваат од возовите илјадници 
патници. Во толкава толпа од народ има секакви луѓе: стари и мла-
ди, грди и убави, здрави и болни, службеници и работници...

На 29.5. на сопругата Нада, дома, ѝ славевме 50-ти роден-
ден. На свеченоста дојдоа браќа ми Ангеле и Трпе, Драган Накиќ и 
Спиро Роштанковски со фамилиите.

На 1.6.1994 година со брат ми Трпе, ќерка му Љуба и волине-
цот Љубе Стоески се одвозивме од Сиднеј до австралискиот пар-
ламент во Канбера. Таму го искажавме гневот против федералната 
влада на Австралија која ни ја стави додавката Славс пред името 
Македонија. Пред стариот парламент, окупиран од Абориџините, 
многумина од нас се потпишавме на нивниот апел со кој бараат 
земја, права и признавање на нивните симболи. Кутри тие, во своја 
земја не смеат да веат свое знаме. Истата судбина со поробените 
Македонци во Егејска и Пиринска Македонија. Да не заборавам 
дека пред парламентот во Канбера гневот го искажаа следниве во-
линци кои допатуваа таму. Покрај нас со брат ми Трпе, ќерка му 
Љуба и Љубе Стоески, беа и фамилиите на: Сергија Секулоски, 
Пере и Симон Велјаноски, Лазор, Ристе, Војса, Науме и Страше 
Чалдрмоски, Вера Короскоска и Драге Петрески. Пред парламен-
тот со свои стихови настапивме јас и Јана Лебманова. Јас ја изре-
цитирав песната „Грчко-австралиска оргија“.

На 6.6.1994 година во Мартин Плејс во Сиднеј се одржа дру-
га демонстрација. И тука настапив со читање своја поезија.

Другиот ден се одржа подготвителен состанок во црковна-
та сала „Св. Петка“ во Рогдаел, за идниот протестен марш што се 
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планирашеза 12.6.1994 година од Белмор Парк до Хајд Парк, во 
Сиднеј. На овој протест низ најфреквентните сиднејски улици про-
дефилираа околу 15.000 Македонци. Со рецитации, пак, пред при-
сутните настапивме јас, Ѓурѓица Чакар и Верка Пауновска.

На 17.6. во просториите на библиотеката „Григор Прличев“ 
во Анклиф имавме средба со директорот на фондацијата „Сорос“ 
од Скопје, проф. Владимир Милчин. Она што вети за збогатување 
на книжниот фонд во Библиотеката, тоа си е само трик на секој 
наш дојденец во Австралија. Со него требаше да дојде и дирек-
торот на Македонскиот информативен центар „Милс“, господин 
Љупчо Наумовски. Но поради други обврски (приватни скари, кок-
тели...) директорот, заборави да дојде на нашата средба.

На 18.6.1994 година бевме да ги испратиме фамилиите на 
Насте Јоноски за Мороишта и Љубе Караѓулески за Мешеишта. 
По Насте испратив збирки поезија за секретарот на СВП Разме 
Кумбароски во Струга, а по Љубе испратив за маштеата Менка 
50 долари, за брат ми Спаско три фотографии од протестите во 
Сиднеј и фотографија од гробот на Љубица Спироска, за моно-
графијата за Волино. 

Нашето друштво „Григор Прличев“ се приклучи кон попи-
сот на Македонците во Австралија, кој се одржуваше од 27.6. до 
30.6.1994 година. За волонтерско извршување на пописот бевме ов-
ластени јас, Лилјана Тошеска и Перо Дамчевски ‒ Коцин. Ние со 
Лилјана пописот го вршевме во просториите на библиотеката „Гри-
гор Прличев“ во Анклиф, а колегата Перо Дамчевски пописот го 
вршеше во просториите на црквата „Св. Петка“ во Рогдаел. Во име 
на Министерството за односи со странство, писмено нѐ овласти, да-
мата Лина Огненова. Иако беше информирано преку македонските 
медиуми, сепак, сите Македонци не се одѕваа на пописот. Некои 
луѓе јавно го игнорираа овој попис, како мамка на која ќе бидат 
фаќани емигрантите во дијаспората од страна на УДБ-а од Скопје.

На 30.6.1994 година потпишавме продажен договор за нашата 
куќа на 52 Бриџ стрит во Белмор, со рагбијашкиот клуб Кентербери 
‒ Бенкстеон за сума од 395.000 долари со едногодишно бесплатно 
живеење во неа. Оваа сума беше за 100.000 повисока од обичната 
продажна цена. Местото им требаше за проширување на паркингот 
и декорирање со водоскоци и тревници. По една година шетање низ 
околните населби, одвај најдовме стара куќа со добро место од 700 
м2 површина, за рушење и градење на двокатна куќа со две гаражи 
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и ѕидано место за скара во задното двориште. Куќата се наоѓа на 24 
Хол стрит во Белмор и има убава место положба. Од неа се гледа 
кон дел од центарот на Сиднеј и кон другите околни места. 

На 3.7. се јави волинскиот гастарбајтер од Њу Џерси, САД, 
Звонко Тупанчески. Очекувано бараше повеќе материјал околу ор-
ганизирањето на 3-тата Волинска вечер која ќе се одржи во Њу 
Џерси, Америка. Му испратив доста работи, меѓу кои и волински-
от амблем што го изработивме јас и браќа ми Спаско и Ангеле. 

Другиот ден добив писмо од секретарот на СВП од Струга, 
Разме Кумбароски. Покрај другото, ме обврзува да барам населба 
во Сиднеј, која ќе сум ја збратимел со Струга, за да можеле некол-
кумина стружани службено да допатуваат во Австралија. По оној 
фамозен трик што му го направи конзулот на СФРЈ, Бошковски, 
со неколку преспански превртливци, на иницијаторот за збратиму-
вањето на Волонгонг со Охрид, господин Сергија Секулоски, јас 
не се пикам во така голем потфат, кој ќе ме чини и пари и време, а 
други ќе ги уживеат благодетите.

На 13.8. се одржа 5-тата Волинска вечер во Волонгонг. Инте-
ресот беше послаб од минатогодишната. Имаше само 200 присутни 
волинци и зетови волински. Програмата ја водеше ќерка ми Билја-
на, а писмото што му го испратив на претседателот на РМ Киро Гли-
горов го прочита Богоја Секулоски. Науме Велјаноски, го прочита 
поздравното писмо од Месната заедница од село Волино, а вечерата 
ја благослови Сергија Секулоски. Извлекувањето на лотарија го из-
вршија Симон Велјаноски, Мирче Короскоски и Тоде Николоски.

На 26.8. со Нада бевме на погребот од син му на македонски-
от активист Стево Тирицовски, Сашо, кој во сообраќајна несреќа 
животот го изгуби на 23-годишна возраст. На погребот присуству-
ваа поголем број Македонци.

На 27.8. група ентузијасти, предводени од Македонскиот про-
светно-школски одбор за НЈВ и нивниот претседател Тоде Кабров-
ски, заедно со уредничката од Македонската локална радиопрограма 
ФМ, Ѓурѓица Чакар, и активистката Емилија Тодорова, организираа 
т.н. Струшки поетски вечери во Австралија. Какви поетски вечери 
без ниеден поет од македонската заедница во Австралија?! Ова беше 
само подметнување на кукавичино јајце во гнездото од Македонско-
то литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, кое успешно 
опстојува повеќе од 16 години на австралискиве простори.
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По овој повод членовите од Друштвото „Григор Прличев“ 
закажаа вонреден состанок на кој беа осудени поткопувачите на 
литературата на овој дел од Австралија, какви што беа Кабровски, 
Чакар и Тодорова. Покрај бројните членови од Сиднеј на состано-
кот присуствуваа и неколку наши членови од Волонгонг.

На Богородица, 28.8.1994 година (Богородица), бев на про-
тестот кој се одржа пред Етничката канцеларија во Ашвилд, Сид-
неј. Протестиравме поради бришење на Македонската заедница од 
адресарот на етничките заедници во Нов Јужен Велс, направено со 
благослов на министрите (Грци по род) Болкус и Фотиос. На овој 
мошне бучен протест учествуваа само 300 Македонци.

На 4.9. бевме на финалниот фудбалски натпревар на кој си-
лите ги одмерија македонскиот тим Македонија од Бенкстеон и 
грчкиот тим Кентербери ‒ Мериквил. Пред 6.000 посетители, од 
кои сигурно 4.000 беа Македонци, Македонија од Бенкстеон сла-
веше победа од 3:1. Со тоа Македонија по вторпат го освојува овој 
мошне значаен фудбалски трофеј. Грчките претставници се жалеа 
во Фудбалскиот сојуз на Нов Јужен Велс за фрлање на запаливи 
средства во теренот и за истакнување на македонското национално 
16-крако знаме на трибините, кое тие го сметаат за грчко. Етничка-
та ТВ екипа од ЅВЅ иако го снимаше целиот натпревар, ништо не 
прикажа на нејзината програма (секако, како ФС што им припаѓа, 
така и овој етнички ТВ канал им припаѓа на Грците).

На 6.9. одржавме состанок во Канцеларијата на проектантите 
со менаџерот Гаро Барзамијан. На ваков состанок за првпат бевме 
повикани сите вработени. Ни беше речено дека за една година вла-
дата издвоила буџет за реновирање на станици во Нов Јужен Велс 
во износ од околу 32 милиони долари. Па се прашуваме дали тие 
пари ќе стигнат или ќе треба да побараме уште десетина милиони 
долари додатни средства. (Како што си работиме лежерно, не ќе ни 
стигнат ниту 50 милиони?)

На 7.9.1994 година, на состанокот од школскиот одбор на 
училиштето „11 Октомври“ од Јагуна, бев предложен за да учест-
вувам на Етничкиот училиштен состанок, кој треба да се одржи 
идниот викенд во просториите на Народното училиште во насел-
бата Фајф Док. Таму отпатував со благајникот Веле Керебелевски, 
а се видовме и разменивме мислења за унапредување на училиш-
ните програми со многу познати активисти и учители од повеќе 
јазични заедници на Нов Јужен Велс. 
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Со браќа ми Спасе, Ангеле и Трпе,  
секогаш подготвени да ги бранат боите  

на македонските фудбалски клубови во Сиднеј – 4.9.1994 год..
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8.9. е ден кога, со Референдумот во Македонија, Македонци-
те си изгласаа право на самостојна држава. Денес, по четири годи-
ни, Македонската национална фудбалска репрезентација за првпат 
во својата историја играше под свое уставно име, знаме и химна. 
Противник ѝ е репрезентацијата на Данска, а се игра за квалифи-
кација во Европски куп. Играта заврши со нерешен резултат од 1:1.

На 16.9.1994 година, во просториите на библиотеката „Григор 
Прличев“ во Анклиф, ректорот на Битолскиот универзитет, проф. 
Александар Стерјовски, одржа предавање на тема Гусларството во 
Македонија. На проф. Стерјовски присутните, дваесетмина, инаку 
членови на Литературното друштво „Григор Прличев“, јасно му 
префрлија зошто почесто за старите Македонци го употребуваше 
зборот Словени?! Тој се вадеше по онаа: Мене така уката ме учеше! 
А нашиот одговор кон проф. Стерјовски беше дециден: Тогаш зошто 
ние протестираме пред грчките и австралиските претставништва, 
кога, еве, и нашите учени ни го бришат нашиот идентитет и пред 
името од нашата држава ни го ставаат оној префикс слав...!? Тешко 
тебе, кутра Македонијо! Ете, затоа сме ова што сме. Најпрво, Маке-
донците од Римјаните се заплашиле за да се кажуваат дека се Ма-
кедонци, потоа од Византијците, па од Турците, па од Бугарите, од 
Србите, од Грците, а во денешно време и од Албанците. 

Така, кутриот Стерјовски извлече поука што ќе му послужи 
за неговите понатамошни предавања низ Австралија. За да внима-
ва дека ние не сме Словени, туку сме Македонци.

Зет ми Борис се благодари на подароците што им ги испра-
тивме по Андреја и Васка Хрстиќ, за нив со Ристана ‒ 100 долари, 
за невестата Моника ‒ златен приврзок и за внуката Љупка ‒ брош. 

На 18.9.1994 година бевме на финалниот фудбалски нат-
превар во кој се среќаваа тимовите на Македонија од Бенкстеон 
и грчкиот тим Олимпик од Сиднеј. Во мошне напната атмосфера, 
на стадионот Маркони во Ферфилд и пред околу 12.000 навивачи 
победи Македонија од Бенкстеон со 2:1, со што се закити и со втор 
трофеј и со премија од 50.000 долари.
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Со учениците од Македонското етничко училиште „11 Октомври“ 
од Јагуна на пат за на Етничкиот фестивал кој се одржа во Мартин 

Плајс во 1983 год.

НА СВАДБА ВО ПЕРТ (23–28.9.1994)

На поканата за на свадба, на која се женеше син ѝ од прва 
братучеда на сопругата Нада, Боби Ѓорѓиоски за Бети Димоска од 
Лознани, а живеат во Перт, Западна Австралија, позитивно одго-
воривме. На аеродромот во Перт нѐ пречекаа братучеда ѝ на Нада, 
Илинка и нејзиниот сопруг Богоја Ѓорѓиоски, а со нив беа сестра 
ѝ на Илинка, Крста Лабоска, која за овој весел настан допатува од 
Драслајца, Струшко и нивниот брат Науме со сопругата Ангелина 
Иваноски. Во домот на домаќините, во кој живее и вториот син на 
Богоја и Илинка, Крис, беа дојдени од Грингила Благоја и Митра 
Нелоски, а вечерта од Грингила допатува и сестра ѝ на Илинка, 
Васа Тупанческа со фамилијата. Во близина живеат и ќерките на 
Илинка и Богоја Ѓорѓиоски, Благица Бошевска и Виолета Андрес-
ки со фамилиите. Свадбата беше многу весела, а мене ми ја дадоа 
улогата на бајрактар, која ја одиграв мошне добро. Беа применети 
сите македонски обичаи од месење сваќа, канење на кумот со свир-
ки, закитување на свадбарскиот бајрак, дарување, гувеење, бакну-
вање рака, венчавање со свештеник, фотографирање, веселба со 
стомачна танчерка, па до испраќање на младите на меден месец.
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Перт е многу убав град со чисти паркови, алеи и продавници. 
Овој град на македонските гурбетчии им служи како отскочна штица 
при нивното вработување во пеколните рудници. Во градот ги оста-
ваат сопругите и децата за неограничено време. Во него живеат околу 
пет илјади Македонци, кои се молат во две истоимени цркви ‒ „Св. 
Никола“, а слободното време го минуваат во македонските културни 
и спортски центри „Македонија“, „Вардар“ и „Илинден“. Другите де-
нови ги посетивме Фримантле, гратче со кафеанчиња, продавници и 
антикварници, затвор за англиски робијаши и, секако, Кингс Парк во 
Перт, во кој пред петнаесетина години волинецот Велко Илинкоски, 
со бензин, се самозапалил. Гратчето Фримантле е првото австралис-
ко копно кое го стапнав во 1968 година, при моето доселување во 
Австралија. При нашиот престој во Перт, покрај посетата на турис-
тичките места на овој град и поважните македонски центри, каде се 
видовме и запознавме со многу нашинци, посетивме и неколку во-
лински семејства, кои нѐ поканија на кафе-муабет: Андон Стоески, 
Крсте Силјаноски, Ристе Трпкоски, Ванчо Лошкоски, Младенка Не-
гриеска, Павлина Анѓелкоска, Крсте Терзиоски и други.

На 10.1.1994 година, по успехот во училиштето и по пример-
ното однесување, на ќерка ни Билјана ѝ купивме ново мало џипче 
„Фероза“ кое нѐ чинеше 23.000 долари.

На 2.10. Никола и Благородна Трајчески дојдоа за да нѐ пока-
нат на свадбата од син им Ацо со невестата Лилјана Трпковска за 
да им бидеме стар девер и деверица. Со нив дојдоа и славениците. 
Поканата ја прифативме.

На 8.10.1994 година се одржа традиционалниот училиштен 
концерт, кој го организираше Македонското етничко училиште 
„11 Октомври“ од Јагуна, а концертот се одржа во просториите од 
КУД „Вардар“ во Бенкстеон. На програмата, како и секогаш, наста-
пијаученици со рецитации, песни, скечеви... Со неколку сплетови 
од македонски ора настапија и фолклорците од КУД „Вардар“ од 
Бенкстеон, од кои повеќето се ученици.

На 16.10. со брат ми Трпе и со нашите фамилии бевме да 
ја гледаме драмата „Григор Прличев“ од писателот Маневски, во 
просториите од Театарската сала во Њутеон. Драмата ја изведоа 
артистите од аматерскиот театар Благоја Нешковски од Волонгонг. 
Вчерашната изведба ја гледале 80 посетители, а денешната, прет-
пладневна, која била наменета за учениците од македонските ет-
нички училишта, ја гледале една учителка и четворица ученици, 
а вечерашнава ја следиме еве одвај триесетина гледачи. Срамота! 
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Драма со тематика за една ваква македонска личност, поет ‒ лов-
роносец и страдалник да нема интерес меѓу толку Македонци во 
Сиднеј е навистина загрижувачко. За драми со некакви контроверз-
ни тематики, каде што се исмејуваат нашиот идентитет, религија, 
култура итн. не можеш слободно место да најдеш во гледалиштата. 
Но тоа е тоа што е, толкава ни е националната свест, а за повеќе 
свест, со гледање на подбишеги не можеме да добиеме.

Порано ја затворивме библиотеката „Григор Прличев“ и со 
Лилјана Тошеска и Перо Дамчевски појдовме на состанокот, зака-
жан по повод престојот во Австралија на уредникот на списанието 
„Зора“, Трајан Пасоис, а кое се издава на македонски и грчки ја-
зик во Егејска Македонија. Момчето многу убаво им одговараше 
на заинтересираните Македонци, на чист македонски јазик. Тој нè 
посоветува сите нас да не ги преувеличуваме настаните, зашто со 
пукање не можеме да ги спасиме Македонците, кои со децении ги 
асимилираат грчките власти. Тоа треба да го бараме од меѓународ-
ните форуми, со културно-просветно претставување на Македон-
ците од тие простори и со отворање училишта, цркви, клубови...

На 30.10. бев на промоцијата на новиот „Англиско-македон-
ски речник“ , која се одржа во просториите од Универзитетот Мак-
вори, Сиднеј. По тој повод беше дојдена од Македонија авторката, 
проф. Олга Мишеска-Томиќ. Олга по род е охриѓанка, омажена за 
Србин, а живее и работи во Белград.

На 2.11. за првпат учествував на состанокот што го органи-
зира австралиската Лабуристичка партија, со огранок во населбата 
Лакемба. Во Партијата нè зачлени студентот од Правниот факул-
тет Глигор Аполески. Таму, грчките емигранти го крепеа десното 
‒ социјалистичко крило, а ние го крепевме левото ‒ демократско 
крило. На состанокот што се одржа во просториите од РСЛ клубот 
во Лакемба бевме со ќерка ми Билјана, каде што се зачленивме во 
Лабуристичката партија, а подоцна се зачлени и сопругата Нада. 
Членарината изнесуваше по 20 долари годишно.

На 8.11. весникот „Македонски информативен глас“ од 
Мелбурн ми објави две песни и краток текст за свадбата во Перт. 
Во идниот број истиот весник ми го објави записот „Желбите на 
младата виолинистка“ (за Билјана Германоска). Во истиот број 
ми беше објавен и написот за Перо Дамчески ‒ Коцин, учесник 
на СВП во Струга. 
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На 10.12. во просториите од Орион центарот во Кемси, се 
одржа четвртата Охридско-струшка средба. Присутните ги поз-
драви благајникот на асоцијацијата, инж. м-р Крсте Тасески, а ве-
черата ја благослови Климе Наумоски од с. Рамне. Програмата ја 
водеше активистката Милка Петреска. Вечерта беше прочитано 
поздравното писмо од претседателот на Матицата на иселеници 
од Скопје проф. д-р Димитар Керамитчиев. Исто така, вечерта се 
збираше помош за изградба на Спортскиот центар „Илинден“ во 
Анклиф, за црквата „Св. Никола“ во с. Мороишта и за црквата „Св. 
Богородица“ во с. Завој. 

На 11.12. сопругата Нада, по братучеда ѝ Љуба Мазенкоска, 
која со сопругот Петре се враќаше за секогаш во Мешеишта, од-
носно Климештани, на мајка ѝ Мара Иваноска во Волино ѝ пра-
тивме 100 долари.

На 16.12. во просториите од библиотеката „Григор Прли-
чев“во Анклиф, одржавме состанок со следниов дневен ред: Из-
наоѓање парични средства за печатење антологија со преведени 
песни на англиски јазик, за издавање на неколку збирки песни од 
наши членови кои ќе бидат објавени преку издавачката куќа. Се 
зборна и за објавување на наградниот конкурс за најдобри песни и 
раскази на годината.

На 17.12. на локалниот аеродром во Маскот јас и сопругата-
Нада појдовме да ги пречекаме нејзиниот внук Митко Лошкоски 
со сопругата Дијана и синот Ѓоко, кои доаѓаа од планините на За-
падна Австралија. За време на неколкудневниот нивни престој ги 
прошетавме низ Сиднеј, покрај море, до Грингила и на други мес-
та. Еден ден дојдоа Страше и Џули Јакимоски за да ги земат на 
поседок во Грингила.

Пред дочекот на Новата 1995 година, само што се вратија од 
прошетка низ Златниот залив на Кузленд, браќа ми Ангеле и Трпе 
со фамилиите, од Волонгонг ни се јави Митко Лошкоски за да ни 
каже дека за дочекот на Новата година нѐ ќе може да дојде во Сид-
неј, бидејќи син му Ѓоко паднал од плотот во Грингила и си ја скр-
шил раката. Сега Ѓоко се наоѓа во Градската болница во Волонгонг, 
а раката му била во гипс.

За Бадник, ден пред нашиот православен Божик, дојде Митко 
со фамилијата од Волонгонг и, револтиран од несреќниот случај на 
син му Ѓоко, сакаше дента да си замине за Порт Хедланд. Одвај го 
убедивме да остане за Божик. Така, на Божик заедно отидовме во 
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црквата „Св. Кирил и Методиј“ за да запалиме свеќи за здравје, а и 
да ги спомнеме покојните. Таму се извидовме со едно чудо нашин-
ци, особено волинци, познаници на Митко и требеништани, позна-
ници на Дијана. По тоа следуваше традиционалната фамилијарна 
трпеза. Секоја година за фамилиите Трпоски ја приготвуваше со-
пругата Нада. Овојпат на трпезата гости ќе ни бидат и овие наши 
западноавстралиски гастарбајтери. Вечерта со Нада ги одвозивме 
до аеродромот во Маскот, од каде си заминаа за Порт Хедланд. Ни 
беше жал што Ѓоко се враќа одовде со врзана рака во гипс. 

На 17.1. дојде Бранко Наумовски, кој ми побара на вересија 
500 долари, што итно му требале за свадбата на неговата ќерка која 
ќе се мажела во Македонија. 

На Водици, 19.1. бевме со Нада во Волонгонг. Црквата „Св. 
Димитрија“ по 22 пат го фрлаше крстот в море. Таму дојде и Илија 
Велјаноски, кој исчкрапа цел филм на тој величествен настан. До-
ждот нѐ направи киска. Крстот го извади од морските води 20-го-
дишниот Тони Божиноски од село Велмеј. 

На телефонска линија сме со брат ми Спаско. Во Волино е 
и кажува дека убаво поминале на Волинската средба (вечер) која 
се одржала во Охрид. Почесен гостин бил д-р Стојан Ристески. 
Оваа година имало најмногу народ за фрлањето на крстот во ба-
зенот на сретсело.

На 29.1. свадба правела снаата Горица. Го женела син ѝ Жар-
ко со вљубената Сузана. Поканата ни дојде ден по свадбата. Но ние 
разбравме за свадбата од Спаско. Вечерта бевме собрани на скара, 
дома, и телефонски им честитавме на Горица, Жарко и Сузана.

По повод родендените на Григор Прличев и Гоце Делчев, како 
и 17-те години од формирањето на Литературното друштво „Гри-
гор Прличев“, на 13.2.1995 година, во просториите на Библиотеката 
прочитавме песни посветени на овие двајца македонските великани. 

Другите денови со Перо Дамчевски бевме гости на радио „Ма-
кедонски поручек“ во Џорџес Хол и на „Македонски глас“ во Анк-
лиф, каде што читавме поезија посветена на Прличев и на Делчев.

На 26.2. свечено се отвораше Фудбалскиот клуб „Илинден“ 
во Анклиф. Неговото отворање го благословија тројца свеште-
ници. Потоа настапија неколку фолклорни групи, а во име на 
Македонското литературно друштво „Григор Прличев“, со своја 
патриотска поезија настапивме јас, Лилјана Тошеска и Перо Дам-
чевски ‒ Коцин. За повисок публицитет на сеопштата народна 
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веселба настапија гостите од Битола ВИС „Нели ти реков“ и но-
винарот Менде Петковски. И покрај тропските горештини, при-
суствуваа над 4.000 Македонци.

На истиот датум се одржаа уште два значајни настани. Сред-
ба на загрижените верници, кои сакаа да ја сменат старата управа 
во црковната општина „Св. Петка“ во Рогдаел и Фудбалски тур-
нир кој го организира ФК „Македонија“ од Бенкстеон, а на кој беа 
поканети и неколку македонски тимови од поблиските градови во 
Нов Јужен Велс. 

На 4.3. јас, брат ми Трпе, Науме и Страше Чалдрмоски со фа-
милиите бевме на концертот кој го организираше КУД „Вардар“ од 
Бенкстеон, а се одржа по повод 8-ми Март, Денот на жените. Беше 
одржана пригодна беседа, по која настапија сите три фолклорни 
групи со сплетови од македонски ора.

Деновиве, по барање на сестра ми Ристана, јас, Ангеле и Трпе 
ѝ испративме чек на 750 долари за пензиски лекарски трошоци. 

На 13.3. им испратив писма на проф. Науме Радически и м-р 
Разме Кумбароски, на кои им најавив дека сум со намера ова лето 
да престојувам во Македонија. Сакав да ми помогнат при печа-
тењето на поемата „Тодорка“. 

На 18.3. во просториите од црковната сала „Св. Димитрија“ 
во Волонгонг, се одржуваше Првата Требенишка вечер. Бевме со 
фамилиите на браќа ми Ангеле и Трпе и волинецот Љубе Стоески. 
За изградба на црквата „Св. Недела“ во Требеништа, вечерта од 
доброволен прилог се собраа 10.500 долари. И ние дадовме прилог 
за изградба на ова црква.

На 26.3. со сопругата Нада бевме во градот да го гледаме ма-
кедонскиот филм „Пред дождот“ од режисерот Милчо Манчевски. 
Филмот беше номиниран за Оскар во Лос Анџелес со уште четири 
филмови во класа за неанглиски јазични изведби. Поради застапе-
ни национални симболи филмот не доби Оскар.

На 28.3. сестра ми Ристана ни кажа радосна вест. Нивниот 
син Сашо и невестата Моника имале ќерка, Мишела.

На 30.3. добив писмо од главниот уредник на списанието 
„Македонија“, Бошко Нацевски. Ме поканува да бидам учесник на 
овогодишниот Семинар на новинари од дијаспората. Ќе започне на 
24 јули и ќе трае една недела. Поканата ја прифатив и позитивно 
му одговорив на уредникот Нацевски.
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Деновиве дојде син му на Сергија Секулоски, Јане. Ни поба-
ра на вересија 7.000 долари за на одмор во Европа. Вети дека ќе ни 
ги врати кога ќе ја добие оштетата од неодамнешната автомобил-
ска несреќа. Тоа ни го потврдија и неговите родители. Му дадовме 
5.000 во чек и 2.000 долари во кеш. 

На 19.4. Советот на македонската заедница за Нов Јужен 
Велс одржа собрание на кое беше договорено излегување на про-
тест на 26.4.1995 година. Собранието го водеа активистите Гоце 
Јовковски и Игор Аврамовски. 

На 23.4. со браќа ми бевме на фудбалскиот натпревар помеѓу 
„Македонија“ од Бенкстеон и „Блектеон Сити“. Победи „Македо-
нија“ со 1:0 и со тоа го освои првото место во лигата, иако беше 
казнета со 4 поени и 20.000 долари за фрлање на запаливи бомби 
во игралиштето и веење на државни симболи на минатогодишно-
то големото финале. „Македонија“ тогаш го победи грчкиот прет-
ставник „Олимпик“ од Сиднеј со 2:1.

На 25.4.1995 година поради работна обврска брат ми Ангеле 
не можеше да го одвезе син му Гоце на фудбалскиот натпревар по-
меѓу ФК „Македонија“ од Бенкстеон и ФК „Илинден“ од Рогдаел, 
кој се играше на Џенсон Овал, во Сефтон. Гоце играше за младите 
под 15 години. Јас го одвезов него и мајка му Ристана. Натпреварот 
заврши со нерешен резултат од 1:1, а по натпреварот имаше срет-
село, каде што настапија македонските естрадни уметници Гоце 
Николовски и Благица Павловска.

Вечерта, во просториите на КУД „Вардар“ од Бенкстеон тре-
баше да се одржи состанок со министрите од Македонија, Виктор 
Габер и Емилија Симоска. Состанокот се откажа поради тоа што 
неколкумина од Советот и од црковните управи решиле да се срет-
нат во приватни домови.

На 26.4. бев на протестот што се одржа пред зградата на Кон-
веншион центар во Дарлинг Хаба, во Сиднеј. Тука се одржуваше 
Конференција за културна различност, на која, покрај генералниот 
секретар на ОН Кофи Анан, министерот за надворешни работи Га-
рет Еванс, премиерот Пол Китинг, кумот Ник Болкус (Грк) и дру-
ги познати политичари, присуствуваа и македонските министри 
Виктор Габер и Емилија Симоска. Ние со пристоен бучен протест, 
јасно и гласно го демантиравме поставениот префикс пред нашиот 
идентитет Славо-Македонци. На протестот, покрај 2.000 Македон-
ци, со мене беа ќерка ми Билјана, брат ми Трпе, волинците Зарко и 
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Санта Бочески, нивниот внук Гоце Стојаноски, Миле Шкуртески 
и други. На протестот присустуваа и солистите од РМ, Гоце Нико-
ловски и Благица Павловска.

Иван со своите Волинци протестираше пред австралискиот 
парламент против додавката  „славо“ во македонскиот јазик. Во 

Канбера 1994 год.

На 5.5. во црковната сала „Св. Петка“ во Рогдаел, Македон-
ското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј ја одржа 
својата традиционална литературна манифестација. Манифеста-
цијата се одржа по повод 17 години од неговото формирање и 92 
години од смртта на војводата Гоце Делчев. Претседателот Душан 
Ристевски зборуваше пред присутните за развојот на Литератур-
ното друштво „Г. Прличев“, Перо Дамчевски ‒ Коцин прочита 
краток реферат за животот и делото на војводата Г. Делчев, а јас 
прочитав стихови од македонски и австралиско-македонски поети 
посветени за Гоце. Свои творби посветени за Гоце прочитаа и по-
етите Бранко Наумоски, Перо Дамчевски, Ефтим Ефтимов и дру-
ги. Вечерта беа објавени и наградените дела од наградниот кон-
курс кој традиционално друштвото го објавува. Жирито во состав 
Коста Николовски, Миле Вилевски и Жаклина Михајлова ги прог-
ласи наградите. Првата награда за поезија за возрасни ја поделија 
Валентина Петреска и Крсте Наумоски... Мене ми беа доделени 
две награди за песните „Баба Трендафилица“ и „Покрајречна љу-
бов“. Вечерта беше промовирана и радиокасетата на музичкиот 
педагог Томе Јованов ‒ Темзо. Програмата ја водеше поетесата 
Лилјана Тошеска. На крај од програмата, Одборот на друштвото 
„Григор Прличев“ ми додели Благодарница за најактивен член, а 
воедно ми подари и пенкало со гравирана посвета. 
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На 20.5. за првпат во мојот живот бев на Бакс парти, младеш-
ка вечер, која беше организирана пред свадбата од Ацо Трајчески и 
Лилјана Трпковска. Бев најстар од 15-темина актери и свидетели на 
овој мошне значаен настан. Разделбата со другарите пред да се вле-
зе во брак, се прославува мошне бурно и весело. Во ресторанот, во 
строгиот сексуален кварт во Кингс Крос, беше организирана храна 
и пијалак. 

Сервирачките беа која од која поубави, понасмеани пожешки. 
Беше дозволено девојките да ги допираш, милуваш и разговараш. 
Ако порачаш сладолед, кој чини десет пати повеќе отколку во слат-
карски ресторан, побараната девојка, само во танги облечена, со ра-
ширени нозе ти седнува во скут и, со мала лажичка, полека те храни. 
Девојките се облечени со свилени танги, односно покриен им е само 
срамниот триаголник. Тие изведуваат и кратки сексуални претстави, 
на кои обично идниот зет го наседнуваат.

По убаво минатата забава, нашиот најмен возач со комбито, нѐ 
прошета низ градот. А од комбето, похрабрите колеги, на минувачи-
те им довикуваат погрдни шеги и им ги покажуваат голите задници.

Читам комична песна посветена на младенците  
Ацо и Лилјана Трајчески, чиј сум стар девер на нивната свадба

Дента по фудбалскиот натпревар меѓу Македонија од 
Бенкстеон и Кентербери, кој заврши нерешено 1:1, брат ми Трпе 
ми покажа една стара куќа во Белмор, која е ставена на продажба. 
Куќата е лоцирана на една височинка од каде се гледа дел од цен-
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тарот на Сиднеј. Оваа куќа, односно плац со површина од 700 м2, 
ни се бендиса и веднаш влеговме во пазар. Куќата ја купивме за 
240.000 долари. Неа ја срушивме и на нејзиниот плац изградиме 
нова двокатна куќа со две гаражи под неа и соѕидавме место за 
библиотека и за скара во задното двориште.

На 23.5. бевме на погребот од Донка Роштанковска, чие опе-
ло беше извршено во црквата „Св. Петка“ во Рогдаел, а закопот ѝ 
се изврши на гробиштата во Руквуд. За животот и делото на покој-
ната Донка, краток осврт напишав јас, а него пред присутните го 
прочита свештеникот Љупчо Двојаковски. Од име на внучињата, 
на македонски и англиски јазик, од бабата Донка се простија Ли-
дијаи Стивен Роштанковски. 

На свадбата од Ацо Трајчески и Лилјана Трпковска, јас, Нада 
и Билјана (јас бев стар девер) појдовме со закитена карта и шарена 
торба со погача во домот на Ацо. Оркестарот „Македонски бисе-
ри“ уште пред куќа нѐ пречека со свирење. Честитки, ора, песни, 
бричење, па одење кај невестата за да ѝ ги однесеме чевлите. Па 
таму сите обичаи. Оттаму, во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во 
Розбери каде што свештеникот им даде благослов за вечен брак и 
многу деца. Најпосле, одиме на сликање и на веселба во Бенксте-
он, во голема и убаво декорирана сала. Свадбата се одвиваше по 
сите традиционални македонски обичаи. Убаво е да спомнам дека 
јас прочитав хумористична песна посветена на младите. 

На 23.6. Литературното друштво „Григор Прличев“ ја одр-
жуваше меморијалната прослава ‒ 52 години од смртта на маке-
донскиот поет и револуционер Кочо Солев Рацин. Членовите од 
Друштвото прочитаа свои стихови посветени на Рацин. Истата ве-
чер беше промовирана и дебитанската драма „Доброволни затво-
ри“ од нашата активистка Олга Николовска од Волонгонг. Потоа 
имаше и музичка програма.

ТРЕТО ПАТУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1995)
 
Нада не сакаше да ѝ го прекинеме школувањето на Билја-

на, па за патување во Македонија оваа година решив да одам сам. 
Повратните авионски билети, што ги купив кај агентот Борче Мар-
ковски ме чинеа 2.300 долари, а ќе патувам со „Малезиан ервајс“ 
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од Сиднеј преку Куала Лумпур и Виена до Скопје и обратно. Пред 
да отпатувам имавме извадено дозвола за рушење на старата и на-
цртан архитектонски план за изградба на нова куќа. На испраќање 
дојде само Драган Накиќ, а на сиднејскиот аеродром дојдоа да ме 
испратат сопругата Нада и ќерка ми Билјана. Патувањето со Ма-
лезиан ејрлан беше удобно, а сервисот од враголестите стјуарде-
си прекрасен. Од Виена патував со првото македонско летало на 
„Палер Мацедониан“. За првпат се почувствував свој на свое. Во 
Скопје ме пречекаа брат ми Спаско и снаата Љубица, од каде што до 
Волино ме превозија со нивниот автомобил. Волино ме пречека со 
ново речно корито, споменик на Илинден, телефонска и водна ин-
сталација итн. Се видов со моите најмили, со татковата стара куќа 
и волинското поднебје. За време на престојот во Македонија бев на 
Симпозиумот за новинари од дијаспората, па така, покрај колегите 
Гоце Ангелески и Жаклина Михајлова од Австралија, Нада Штен-
мајн од Германија, Бошко Рајчовски од САД, Победа Пискачева од 
Канада, таму се сретнав и со нашинците од поробените делови на 
Македонија: Трајан Пасоис од Егејска, Флоринда (Злата) Цварку 
од Голо Брдо и Ѓорѓи Христов (Јан Пирински) од Пиринска Маке-
донија. На собирот во Скопје се видовме и се запознавме со многу 
македонски новинари. Во Скопје, покрај Матицата на иселеници, 
ги посетивме уште печатницата „Нова Македонија“, „Вечер“, Пар-
ламентот на РМ, каде што се сретнавме со спикерот Стојан Андов, 
го посетивме и манастирот „Св. Архангел“, каде што се сретнавме 
со поглаварот на Македонската православна црква, г. г. Михаил, 
и други институции. Потоа со автобус прокрстаривме од Скопје 
преку Тетово, манастирот „Јован Бигорски“, мавровската ривиера, 
сè до Струга и Охрид со манастирот „Св. Наум“, преку планината 
Галичица до Ресен и Битола.

Подоцна, со Гоце Ангелески и брат ми Спаско, му се приклу-
чивме на иселеничкиот караван за да се сретнеме со претседателот 
на РМ Киро Глигоров во вилата „Билјана“ во Охрид.

При престојот во Македонија, со поезија настапив на годи-
нешната „Комитска вечер“ што се одржуваше во моето родно село 
Волино, а на којашто пред неколку илјадните присутни, настапија 
и македонската солистка Васка Илиева, артистот Доне Донев, по-
литичарката Доста Димовска и други уметници. 
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На Комитската вечер и на „Волинските мостови“  
читам револуционерна поезија во Волино – 1.8.1995 год.

При посетата во татковината влегов и се поклонив пред свет-
ците во неколку цркви и манастири. А тоа го сторив и со градо-
началниците на градските собранија во Битола, Охрид и Струга. 
Со брат ми Спаско и неговата сопруга Љубица посетивме и дел од 
Пиринска Македонија, а најмногу се задржавме во Благоевград, 
каде што се сликавме пред споменикот на македонскиот војвода 
Гоце Делчев. 

Учествував и на годинешните, 34-ти Струшки вечери на по-
езија, на кои настапив на главната поетска манифестација „Мосто-
ви“. Таму ми беше врачена наградата „Иселеничка грамота“, што 
ја доделува Матицата на иселеници од Македонија на најзаслужен 
поет од дијаспората. Наградата ми ја врачи Лидија Неделковска, по 
кое се премина на наздравување.

На неколкудневното поетско дружење во Струга се сретнав 
со неколку дузини македонски поети, новинари и други видни лич-
ности, меѓу кои и со добитникот на овогодишниот „Златен венец“, 
израелскиот поет Јехуда Амихај и со добитникот на наградата 
„Браќа Миладиновци“, Анте Поповски.

При крајот од мојот престој во Македонија, на ден Св. Бо-
городица, успеав да ја промовирам поемата „Тодорка“ во моето 
родно село Волино и под отворено небо. Книгата ја промовира 
д-р Стојан Ристески, а стихови читаше поетесата Светлана Хрис-
това-Јоциќ. Неколку инсерти за Радио Охрид сними уредникот 
Крсте Спасески. Покрај другите учесници гостинка беше и пое-
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тесата Душица Илин од Белград. Тоа беше дел од мојот престој 
во Македонија, а повеќе за тоа имам напишано во книгата „Маке-
донија ‒ моја татковина“, објавена во 2002 година.

На Мостот на Струга 1995

Награда Грамота од Матица на иселеници на РМ за најдобра поет-
ска книга на годината доделена од Лидија Неделковска на СВП во 

Струга во 1995 год.
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Претседателот Киро Глигоров со добитниците на наградите „Браќа 
Миладиновци“ Анте Поповски,  „Златниот венец“ на СВП Јехуда 

Амихај и „Иселеничка грамота“ Иван Трпоски во вилата „Билјана“ 
во Охрид на 26.8.1995 год.

Средба со поглаварот на МПЦ г. г Михаил  
на Струшките вечери на поезија во Струга 24.8.1995 год.
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За време на мојот престој во татковината, на 10.8.1995 година, 
добив писмо од Душан Ристевски од Сиднеј со поетски препораки.

Кога се вратив од Македонија, старата куќа беше срушена и 
веднаш отпочнавме со подготовка за ѕидање нова.

На 3.10.1995 година, во Културно-образовниот центар во 
Рогдаел, а во организација на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј, се одржа промоција на поемата „То-
дорка“. За делото на Трпоски зборуваше поетот Душан Ристевски, 
а поетесата Лилјана Тошеска прочита дел од рецензијата на пое-
мата „Тодорка“ од д-р Науме Радиччески и од освртот за делото 
„Тодорка“ од д-р Стојан Ристески, додека поетесата Олга Нико-
ловска прочита инсерти од поемата. Во вториот дел од програмата 
поетите Лилјана Тошеска, Перо Дамчевски ‒ Коцин, Олга Нико-
ловска, Иван Трпоски, Нада Иванова и Душан Ристевски прочи-
таа свои стихови.

На 11.11. во просториите од црковната сала „Св. Климент 
Охридски“ во Порт Кембла, се одржа промоција на драмата „До-
броволни затвори“ од Олга Николовска. Бевме со сопругата Нада, 
Душан Ристевски, Перо Дамчевски и Горјан Маслинковски.

На 21.11.1995 година добив писмо од градоначалникот на 
Струга, Раде Кутаноски, кој ја поздравува годинашната Охрид-
ско-струшка средба и бара поголема соработка. 

Во почетокот на декември оваа година добив кратко писмен-
це и неколку броеви од списанието „Свет“, на главниот уредник 
Виолета Софкаровска, која ми нуди соработка за испраќање допи-
си со настани од македонската и австралиска јавност и претпла-
та на „Свет“ за членовите од Македонското литературно друштво 
Григор Прличев.

На 9.12.1995 година во Градската сала во Рогдаел се одр-
жа петтата Охридско-струшка средба. Присутните ги забавуваше 
ВИС „Македонски бисери“, а програмата ја водеше Милка Пе-
треска. Вечерта се апелираше за собирање пари за печатење кни-
га на литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, а беше 
прочитано и поздравното писмо од градоначалникот на општина 
Струга, господин Раде Кутаноски.

На 26.3.1996 година по покана од регионалниот министер на 
Работничката партија Лио Мклеј за предизборен состанок, кој се 
одржа во Градската сала во Кемси, бевме со сопругата Нада.
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На 16.12.1996 година во просториите од ресторанот „Дрез-
ден леонч“ во Рогдаел се одржа манифестацијата „Македонска тр-
пеза“, на која се доделуваа признанија за најуспешни бизнисмени, 
во културата и за животно дело. Во категоријата култура бев но-
миниран и јас, покрај Олга Николовска, Нада Иванова и Виктор 
Бивел. Признанието „Македонско сонце“ го доби Виктор Бивел.

На 27.4.1996 година со брат ми Трпе и фамилиите бевме на 
18-годишнината од формирањето на Македонското литератур-
но друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. На оваа средба, која 
се одржа во црковните простории од „Св. Петка“ во Рогдаел, 
се прогласија и наградените дела од наградниот конкурс што 
Друштвото традиционално го објавува. Овој пат јас ги собрав 
скоро сите награди за поезија за возрасни три и две за деца. 
Само третата награда за деца ѝ беше доделена на поетесата 
Нада Иванова од Волонгонг.

На 2.1.1996 година добив покана за учество на поетскиот 
фестивал „Пресиф Бриф“ од Мелбурн, потпишано од директорот 
Граем Ор. 

На 11.1.1996 година добив писмо од болницата Ројал Алек-
сандрија од Њутеон за парична благодарност.

Во средината на февруари оваа додина добив писмо од Спи-
ро Накиќ од Глогоњ, Панчево, со благодарност при неговиот прес-
тој во Сиднеј.

На 2.8. во просториите од ФК „Илинден“ од Анклиф се одр-
жа традиционалната манифестација наречена „Трофејска вечер“. 
Покрај музичката програма вечерта на сите заслужни фудбалери 
и тренери од сите тимови им беа поделени трофеи. Трофеј доби 
и внук ми Гоце.

На 18.9. во просториите на Државната библиотека во Сиднеј 
се одржа промоција на книгата „Антологија на македонската поезија 
во Австралија“, во издание на писателското друштво „Григор Прли-
чев“ од Сиднеј. Промоцијата беше дел од програмата на мултикул-
турна Австралија наречена „Карневале ‒ 96“, во чии рамки, покрај 
другите етнички заедници се претстави и македонската, со богата 
културно-просветна програма. Антологијата ја промовира Томас 
Шапкот, директор на националниот совет за просвета и добитник на 
„Златниот венец“ на СВП во 1989 година. За улогата на творците и 
јазичниот израз на кој творат поетите во австралиската средина збо-
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руваше проф. д-р Илија Чашуле, кој воедно е селектор и преведувач 
на ова издание, во кое се застапени 23 поети со 103 песни.

На 17.9. во организација на Македонското етничко училиште 
„11 Октомври“ од Јагуна, по повод 20-годишнината од неговото 
формирање, се одржа пригодна свеченост пропратена со рецитации, 
скечеви, песни и фолклорни сплетови изведувани од учениците на 
ова мошне реномирано македонско училиште, во кое настава на ма-
кедонски јазик изучуваат преку сто ученици. Свеченоста се одржа 
во просториите од РСЛ клубот во Бенкстеон пред 400 посетители.

На 2.12. добив покана за да учествувам на Светскиот поетски 
конгрес кој ќе се одржи кон средината на 1997 година на Флорида, 
САД.

На 14.12. истата година во просториите од Орион центарот 
во Кемси се одржа шестата Охридско-струшка вечер. Вечерашна-
та програма ја водеше г-ѓица Милка Петреска, а извлекувањето на 
лотаријата го направи Винко Ковачески. Присутните ги забавуваше 
ВИС „Македонски бисери“, а беше воведен апел за собирање пари 
за изградба на црквата „Св. Илија“ во с. Лескоец. Се собраа 1000 до-
лари. Од профитот на асоцијацијата беше дадена помош и за изград-
ба на Македонскиот старски дом „Св. Наум Охридски“ во Сиднеј. 

На 3.5.1997 година во просториите од Македонскиот култу-
рен центар „Илинден“ во Рогдаел, се одржа целовечерен концерт 
по повод 94-годишнината од смртта на македонскиот војвода ‒ 
апостолот Гоце Делчев. Реферат за делото на Делчев прочита пое-
тот Перо Дамчески, а на присутните им се претстави и претседате-
лот на црковните општини за Сиднеј и околијата Димче Џајкоски. 
По него поетот Иван Трпоски прочита свои стихови посветени на 
Делчев. Програмата ја збогатија и фолклорците од КУД „Илинден“ 
од Рогдаел со сплетови од македонски ора.

Утредентаво црквата „Св. Петка“ во Рогдаел, по богослужба-
та, прота Митко Митрев одржа панихида и молитва по повод смрт-
та на Делчев и сите паднати војводи, комити и борци за слободата 
на македонската држава и народ. 

По повод 19-годишнината од формирање на Македонското 
писателско друштво „Григор Прличев“ од Нов Јужен Велс и 50-го-
дишнината од формирањето на Друштвото на писателите на Маке-
донија (во кое членуваат и неколку наши активисти), на 14.6.1997 
година во просториите на Македонскиот културен центар „Илин-
ден“ во Рогдаел, во присуство на голем број посетители, беа прог-
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ласени најдобрите поетски дела за традиционалната Прличева на-
града. Во вториот дел од програмата, пред присутните се претста-
ви артистот на МНТ Петар Темелковски со монодрамата „Филип 
втори Македонски“.

На 7.5.1997 година допатува во Австралија брат ми Спаско 
со првата сопруга Љубица и втората ќерка Марија, а за Перт зами-
наа на 18.6.1997 година.

Со Нада и Билјана бевме на погреб во Грингила. Умрел брат 
ѝ на маштеата Менка, Лазор Тутурески од Мешеишта на 81-годиш-
на возраст.

Опелото му го извршија во црквата „Св. Климент Охридски“ 
во Порт Кембла, а го закопаа на македонските гробишта во Дапто. 
На закопот од Сиднеј дојдоа и браќата Лазор и Страше Стојоски 
со сопругите. Од волинци таму беа само Тоде Николоски и Љубе 
Трпкоски со сопругите.

На 27.7. бевме на крштевка на ќерката од Ацо и Лилјана Трај-
чески, Никол. Нѐ седнаа на главна маса, а ми дадоа и микрофон за 
поздравен збор да кажам.

На 2.8. во спомен на најголемиот македонски национален 
празник Илинден, бевме на прославата со браќа ми Ангеле и Трпе 
со фамилиите. Свеченоста се одржа во салата на ФК „Илинден“ 
во Анклиф.

Истата вечер (24.8.) појдовме и на свадбата од ќерка им на 
Ламбе и Марија Петревски, Дијана, која се мажеше за Англичанец. 
Веселбата се одржа во Новотел, во Брајтон. На веселбата се срет-
навме со многу познаници, но за првпат се видовме и со брат му на 
Ламбе, Јосиф, кој живее во Канада.

На 28.8. Св. Богородица, бевме со сопругата Нада и ќерка ни 
Билјана на Волинската вечер која се одржа во салата од ФК „Грин-
гилски лавови“ во Грингила.

На 20.10. со сопругата Нада бевме на музичкиот фестивал 
„Фер-Фест 97“, кој се одржа во Теон Хол во Волонгонг. Фестива-
лот беше од натпреварувачки карактер, па така јас бев еден од чет-
ворицата членови на жирито. Другите тројца беа Вангел Стојанов, 
Столе (зет на Науме Целакоски) и д-р Емилија Соколовска од Порт 
Кембла. Директор на фестивалот беше активистот Левко Блажески.

На 15.11. се одржа 7-мата Струшка вечер, во просториите од 
ФК „Илинден“ во Анклиф. Вечерата ја благослови Крсте Георги-
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евски, а програмата ја водеше г-ѓица Наташа Тасеска. Вечерта се 
прочитаа и пристигнатите поздравни писма од градоначалниците 
на Струга и Мешеишта, Раде Кутаноски и Науме Гашоски и од 
претседателот и секретарот на Струшките вечери на поезија, Пас-
кал Гилевски и Разме Кумбароски.

На 5.12. се појави антологијата „Ликвид мирор“ што ја из-
даде Интернационалната библиотека од Квинзланд на англиски 
јазик. Во неа беше објавена и мојата песна „Протерување на пе-
чалбарската вистина“, за која добив и пригодна награда.

Оваа куќа ја изградивме во Белмор (Сиднеј) во 1995/96 година  
и во неа живееме ние, а се надеваме дека во неа ќе живеат  

и идните наши поколенија

НА ИЗЛЕТ ВО ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА

На 1.1.1998 година, со сопругата Нада и ќерка ни Билјана 
заминавме на пат за Порт Хедланд, во Западна Австралија преку 
Перт и Њумен. Патот од Сиднеј до Перт е 4.000 километри и од 
Перт до Порт Хедланд е 1.800 километри. Овој пат, патот од Перт 
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до Порт Хедланд за мене ќе биде мошне значаен поради фактот 
што ќе се ослободам од товарот, кој како аманет го носев во душата 
полни три децении. Да, желбата да го видам просторот во Пилба-
ра (област во Западна Австралија) во чии пустински рудници че-
тирите мои браќа, Диме, Спаско, Ангеле и Трпе, му ги подарија 
најубавите години од своите животи. Но, не само тие, туку и сто-
тици други Македонци кои со својата пот и крв, а за грст долари, 
покрај младоста му втиснуваа македонско-печалбарски белег и на 
овој најжежок австралиски простор. Ете, тоа чувство најмногу ме 
мачеше во мојот досегашен живот, за да дојдам и лично да ги ви-
дам овие ретко жешки пустински простори. Да, меѓу бројните гас-
тарбајтери кои дошле со стомакот по лебот во овие пеколни рудни 
пронаоѓалишта се и нашите роднини, односно сестра ѝ на сопру-
гата Нада, Славка, зетот Ѓорше, внукот Митко, невестата Дијана и 
правнуците Ѓоко и Дејан Лошкоски. Порт Хедланд нѐ пречека со 
температура од 46 степени, а домот на Митко под климатски уреди 
со 20 степени.

Со луѓево кои му пркосат на овој пеколен простор другару-
вавме четири денови, за кое време ги посетивме градовите Порт и 
Саут Хедланд, Вин Крик, Робин, Викам, Роб Рива, Порт Самсон, 
Косак, Кемб Лемберт, Карата, Дампиер и други. Повеќето од овие 
спомнати гратчиња веќе не постојат, со затворањето на рудниците 
престанал и нивниот живот. За нив сведочат само музеите и сочу-
ваните експонати во нив. Под ова пеколно поднебје се видовме со 
волинката Елена Боческа и нејзиниот сопруг, велгоштанецот Бла-
гоја Шапкароски, со горенчанецот Јоне Ситникоски и со неколку 
други македонски фамилии.

Оттаму на 6.1.1998 година прелетавме за Перт, каде останав-
ме до 16.1.1998 година. Другиот ден 7.1. на кој се слави празникот 
Божик, ние најпрво влеговме во црквата „Св. Никола“ (Вардарски), 
за да запалиме свеќи и се помолиме на Господ за здравје и слога, 
како во фамилијата, така и во македонските заедници насекаде во 
светов. Потоа ја посетивме и втората истоимена црква во овој град, 
„Св. Никола“ (Егејски), која е многу убава и била сместена во ка-
талогот на градот како 11 туристичка атракција. За десетдневниот 
престојот во главната метропола на Западна Австралија, Перт, ние 
го посетивме и гратчето Фермантел, познато австралиско приста-
ниште. Во Перт ги посетивме Кингс Парк и неколку музеи и ста-
ри антикварници, па македонските клубови: Центарот на обеди-
нета општина на Западна Австралија, Македонска заедница на З. 
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Австралија (Егејскиот), Илинден и други знаменитости. Во Перт 
престојувавме во домот на шурната Илинка и баџанакот Богоја 
Ѓорѓиоски. Почесто се дружевме и со брат ми Спаско, снаата Љу-
бица и внуката Марија. Таму се сретнавме со фамилиите на брат ѝ 
на Илинка, Науме Иваноски, со нејзините ќерки и зетови Благица 
и Коле Бошески и Виолета и Славе Андреески. Исто така, се ви-
довме и со волинците Андон Стоески, Ванчо и Диме Лошкоски, 
Тони Негриески, Ристо П. Трпкоски, Крсте Силјаноски, Крсте Тер-
зиоски со нивните фамилии и други луѓе од соседните села. Од 
македонските активисти, покрај Стасе Пејкос и Крис Ангелков, се 
сретнавме и со македонските пливачи кои настапија на светското 
пливачко првенство, кое оваа година се одржа во Перт, Австралија. 
На него учествуваа, покрај тренерот Димитрија Поповски и плива-
чите Александар Миладиновски, Александар Маленко и Мирјана 
Бошевска. Повеќе за овој пат имам запишано во посебен запис.

Во средината на март 1998 година, во просториите од РСЛ 
клубот во Бенкстеон, пред 600 посетители и фолклористи, КУД 
„Вардар“ од Бенкстеон ја одржа својата традиционална „Трофејска 
вечер“. Пред посетителите најпрво се претставија сите фолклорни 
групи, а потоа со свои репертоари се претставија солистите Ѓорѓи 
Илов, Бранко Киш и Гоце Петревски ‒ Бананата. Во меѓувреме, на 
фолклористите и на заслужните соработници управата им подели 
трофеи. Програмата ја водеа активистите Силвана Дешоска (на ан-
глиски) и Иван Трпоски (на македонски јазик).

На 25.3. со активистот Џони Јончески, со изнајмен автомо-
бил отпатувавме на демонстрација во Канбера. Протестот се ор-
ганизира по повод потпишувањето на Букурешкиот договор од 
10.8.1913 година, со кој македонското тело за секогаш беше раски-
нато на четири делови. Протестот се одржа пред Грчката амбасада 
и пред Европскиот парламент во Канбера. 

На 4.4.1998 година бевме на комеморативната вечер што ја 
организира Драмскиот театар „Благоја Нешковски“ по повод смр-
тта на поетесата Нада Иванова (20.3.1998 година). Комеморацијата 
се одржа во црковната сала „Св. Климент Охридски“ во Порт Кем-
бла. Со своја поезија посветена на поетесата Иванова настапивме 
неколкумина поети членови на Литературното друштво „Григор 
Прличев“ од Сиднеј.
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На 8.4. добив покана за на Семинар, испратена од Историски-
от завод на Нов Јужен Велс со седиште во Дарлингтон, а потпиша-
на од директорката Кате Риа.

На 16.5. со брат ми Трпе и сопругите, бевме на прославата 
што ја организираше Македонското литературно друштво „Гри-
гор Прличев“ од Сиднеј по повод 20-годишнината од своето фор-
мирање. Прославата се одржа во ресторанот „Дрезден Леонч“ во 
Рогдаел. На програмата, покрај доделувањето на наградите од 
традиционалниот награден конкурс за најдобри песни и раскази 
за деца и возрасни, се одржаа и промоции на збирките песни „Вре-
мемоление“ и „Времетечение“ од поетот Димче Џајкоски, кои ги 
промовирав јас и збирката песни „Иднина Небиднина“ од поетот 
Перо Дамчески ‒ Коцин, која ја промовира педагогот Жаклина Ми-
хајлова. Претседателот на жирито проф. Бранко Наумовски, покрај 
другите наградени дела, прогласи и две мои песни со трети на-
гради за деца и возрасни. Видео-снимател беше мешеиштанецот 
Симон Карамешиноски, кој неодамна допатува од Македонија.

Во месец јули 1998 година добив писмо од претседателот на 
Здружението за примена на македонскиот литературен јазик во јав-
на комуникација, господин Владимир Ивановски, кој бара моја би-
ографија и фотографија поради објавување во некој нивни Зборник 
за видни македонски творци. Веднаш му испратив, но ни денес не 
знам дали таков зборник се објави.

На 3.7.1998 година добив покана за на коктел-прием во Ма-
кедонскиот старски дом „Наум Охридски“ во Рути Хил. Поканата 
ми ја испрати заменик претседателката Весна Дамјановска.

На 14.8. со браќа ми Ангеле и Трпе и со сопругите, бевме на 
Илинденскиот бал, кој го организираше ФК „Илинден“ од Рогдаел. 
Балот се одржа во клубските простории во Анклиф.

На 27.8.1998 година добив покана од Интернационалната 
поетска библиотека од Квинзланд за учество со своја поезија во 
нивна нова антологија. 

На 4.9. бевме на традиционалната Волинска вечер, која се 
одржа во просториите на ФК „Грингилски лавови“ во Грингила. 
Интересно е да се спомне дека, по барање на одборот, волинецот 
Бранко Јованоски на присутните им ја пренесе жалната слика на 
недовршената црква „Св. Недела“ во село Волино. Тој апелираше 
да се соберат пари за да се доизгради црквата и да се исчисти место-
то на двориштето, каде полицијата, пред неколку години, со затво-
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рениците од Охрид, ги сруши ѕидовите од идните црковни конаци. 
По овој апел се премина на доброволни парични прилози. Собрани 
беа околу 6.000 долари. Подоцна се собраа уште 4.000 долари и 
сите пари беа испратени до градежниот одбор во Волино. Нашата 
фамилија даде 500 за изградба и 200 долари за сликање фрески.

На 12 и 13.9.1998 година, во Градскиот музеј во населбата 
Розел се одржа традиционалниот Карневал на писателите од Нов 
Јужен Велс. Како претставник на овој фестивал од македонската 
заедница, пред присутните посетители се претстави писателското 
друштво „Григор Прличев“. Така, под ведро небо, со своја поезија 
на англиски и на македонски јазик се претставија Душан Ристев-
ски, Иван Трпоски, Лилјана Тошеска, Бранко Наумовски, Перо 
Дамчевски, Олга Николовска, Вукосава Донева, Спасе Кароски, 
Радица Бојковска, Драган Димитриевски, Стојан Марковски, Брис 
Деспотовски и Киро Иванов. Убаво да спомнам дека сите овие по-
ети дојдоа дома на кафе-муабет.

Поетски настап на Прличевци на пролетниот австралиско-поетски 
фестивал на кој се читаа стихови на македонски и на англиски јазик 

во Сиднеј на 13.9.1998 год.

На 14.11. се одржа 8-та традиционална Охридско-струшка 
вечер во просториите на ФК „Илинден“ во Анклиф. Програма-
та ја водеше Перо Ковачески. Беа прочитани поздравните писма 
од градоначалниците на Струга и Мешеишта, Раде Кутаноски и 
Науме Гашоски. Од профитот, 500 долари беа дадени на Литера-
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турното друштво „Григор Прличев“ за печатење на Зборник со 
љубовна поезија.

На 10.12. од Интернационалната поетска библиотека од Голд 
Кост, Квинзланд, добив признание за поезија за 1999 година, пот-
пишано од директорката Робин Мичел.

На 22.12. бевме на крштевката од ќерка им на Ацо и Лилјана 
Трајчески, Лорен. Повторно нѐ седнаа на главна маса и ми го дадоа 
микрофонот за да ги поздравам гостите. На оваа свеченост покрај 
браќа ми Ангеле и Трпе со фамилиите, беше и штотуку дојдениот 
наш внук од сестра Сашо Јанкоски.

За дочекот на Новата 1999 година, со фамилиите на браќа 
ми Ангеле и Трпе и внукот Сашо Јанкоски бевме на Балот кој го 
организираше ФК „Македонија“ од Бенкстеон. Имаше музика и 
стомачни танчерки.

Другиот ден, односно на 1.1.1999 година брат ми Трпе со ав-
томобилот, мене, Нада и Билјана нè испрати до локалниот аерод-
ром во Маскот, од каде полетавме на пат за Дејдрм Ајланд, преку 
Бризбан и Хамилтон Ајланд, на еднонеделен туристички излет. 
Овој остров се наоѓа на источната страна од австралискиот конти-
нент, односно во Пацифичкиот Океан. Многу убаво место за одмор 
и рекреација. Тука ги минавме најубавите мигови од досегашните 
наши излети.

Се вративме вечерта пред Божик, на кој бевме во црквата „Св. 
Кирил и Методиј“ да запалиме свеќи за здравје, а и за починатите, 
за да седнеме потоа на традиционалната божиќна трпеза, која за 
секој Велигден и Божик ја подготвува сопругата Нада. На богатата 
трпеза беа браќа ми Ангеле и Трпе со нивните фамилии и внукот 
Сашо. Другиот ден отпатувавме на капење во Стенвол Парк, а на 
враќање ја посетивме Браната Вонона, меѓу Сиднеј и Волонгонг, 
каде направивме повеќе фото-снимки.

На 19.1.1999 година, Водици, со сопругата Нада патот нѐ 
води прво во црквата „Св. Петка“ во Рогдаел. Оттаму со автобуси 
организирани од црквата, одиме крај заливот Капетан Кук, во Брај-
тон Ле Сенд. Се фрлаше крстот в море. Во тропска горештина од 
40 степени над нулата и пред две илјади верници, крстот в море го 
фрли прота Науме Деспотоски. Од вода го извлече возрасниот маж 
Гоце Јованоски. 

На 5.3.1999 година, со брат ми Трпе со фамилиите и со внукот 
Сашо бевме на концертот кој го организираше одборот на цапарча-
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ни, а се одржа во салата „Марана“ во Хрствил. На концертот наста-
пија и естрадните уметници Марјан Коцев, Петранка Костадинова 
и Лидија Спасоска.

На 15.3. во Сиднеј дојде да ја усовршува механичарската ра-
бота внук од прв братучед на сопругата Нада, Љупчо Иваноски 
од Грингила. Кај нас престојуваше само еден месец, односно по 
четири дена во неделата. Почесто од работа доаѓавме во исто вре-
ме, па така си се напивавме по чаша скоч со кока кола, јас и црно 
кафе, а тој цигара. Курсот успешно го заврши. Но пред да си бега 
за Грингила, некои крадци пробале да му го украдат радиото, но 
не успеале. При бегањето им испаднал паричникот во кој немаше 
пари. Документите гласеа на едно муслиманско дечиште од со-
седите. Љупчо не сакаше документите да ги пријави, за да не ми 
предизвика некаква одмазда.

По вторпат дојде Никола Матоски со сопругата и двете по-
мали деца. Поголемите, двете ќерки, ги оставил на факултетско 
усовршување. Тој почесто доаѓаше да позајмува книги од библио-
теката „Григор Прличев“ во Анклиф.

Железничката станица во Лидкомбе започнаа да ја ренови-
раат, а нејзиното свечено пуштање ќе биде по две години. Ме ос-
тавија тука да работам со Алан Маден и Питер Тарнер. Убаво ни 
беше. Имавме своја барака со ТВ и готвачки приемници. За преку-
времено, ако не работевме тука, нѐ праќаа во други населби.

На 2.4. со брат ми Трпе и фамилиите бевме да ја гледаме дра-
мата од режисерот Мише Автароски, „На Ханимун“. Драмата ја 
изведоа актерите од драмскиот театар на Њу Кастел. Со нас седеа 
Спиро и Милица Роштанковски.

Лазарова сабота. Бев на Семакедонскиот собир. Се одржа во 
црковната сала „Св. Петка“ во Рогдаел. На тристотината присутни 
за состојбата во Македонија им зборуваше министерот за иселени-
ци, м-р Мартин Треневски.

НА ДИПЛОМИРАЊЕТО ОД БИЛЈАНА

На 14.5.1999 година со Нада и Билјана појдовме во простори-
ите од Универзитетот на Нов Јужен Велс. Закажана е промоција на 
дипломираните студенти. На ваква манифестација, на која за прв-
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пат во животот сум присутен, особено кога дипломира мое чедо, е 
вистинска гордост. Најпрво плативме 70 долари за користење под 
наем на специјалните наметка и капа, потоа влеговме во салата каде 
присуствуваа неколку стотини родители и студенти. По кратките 
говори на ректорот на Универзитетот и на некои гости, се премина 
кон предавање дипломи на студенти кои ги завршиле соодветните 
студии. На подиумот стоеја три госпоѓи. Двете крајни средната ја 
ословуваа како Конзула. Тие ги читаа имињата на студентите со 
нивните завршени определби, а средната им ги врачуваше дипло-
мите. По примањето на дипломите и ракувањето, студентите ги 
поткреваа капите во знак на почит и се враќаа на своите места. По 
завршениот церемонијал се премина на заедничко честитање, фо-
тографирање, радување. На дипломата што ѝ ја врачија на Билјана, 
под нејзиното име и презиме пишува дека завршила Социологија. 
Имаше поставено на долги маси закуска од чај, кафе, торти и со-
кови. На Билјана Нада ѝ подари златно синџирче со медалјон, а 
јас ѝ ветив одмор во Македонија. По церемонијата, за време на 
викендот, испековме прасе и ги поканивме на вечера фамилиите на 
браќа ми Ангеле и Трпе, внукот Сашо, Спиро Роштанковски, сосе-
дот Ѓорѓи Бакарцис и Никола, Крсте и Ацо Трајчески. 

ЧЕТВРТО ПАТУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1999)

Овој пат нашиот одмор се протегна и преку американските 
земји. Ги посетивме Калифорнија и Њу Џерси, исто како Воден и 
Солун со полуостровот Касандра, сè до Скопје, Охрид, Струга и 
најомилениот простор од родното Волино.

Богатствата од глетките низ градовите на САД, Лос Анџе-
лос, Њујорк, Атлантик Сити и други, не можеа да ми ја збогатат 
мојата мачнина оптоварена со глетката кон моите соселани во-
линци, кои излажени од желбата кон многу фалената богата Аме-
рика и турените грст долари по патничките агенции, поминати со 
трескотен страв низ планинските или речни непрооди ‒ на црно, 
да чекаат по плоштадите на њуџерсискиот град Гарфилд, за да 
мине некое комбе или камионче, за да прибере некој од среќници-
те, кого ќе го истиска преку денот и ќе му даде неколку долари, со 
кои пари мачникот ќе си ја измири киријата или отплати долгот. 
Ах, Америко, Америко! 
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Иван и Нада и го честитаат дипломирање на ќерката Билјана во 
Универзитетот на Нов Јужен Велс во Сиднеј – 14.5.1999 год.

Билјана, Крисула, Нада, Иван и Стојан  
пред воденските водопади во Воден на 21.7.1999 год.
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 Попатните излети низ нашиот Егеј, од кои, за вторпат по 
дваесет години, ни беше овозможено да ги видиме и да се восхиту-
ваме на Господовите убавини, како што се: Воденските водопади, 
заедно со рамните предели на Солунското Поле и синилата на Егеј-
ското Море, се дел од спомените кои никогаш не се забораваат. Не, 
не ќе може да се заборави ни Пела, градот од каде тргна на поход 
славната македонска фаланга. А сега тука, токму во таа античка 
и македонска метропола, нас Македонците, да доживуваме некои 
изроди да нѐ нарекуваат Скопјанос и да ни ги покажуваат гнасните 
заби! Ах, срце, срце македонско, издржи барем уште малку и на 
оваа кучкоманија ќе ѝ дојде крајот!

Кога сме веќе кај Егејот ќе ја споменам следнава приказна: 
Соседот во Сиднеј Ѓорѓи Бакарцис нѐ задолжи, кога ќе одиме за 
Солун, да минеме и низ неговото село Владово, кое е сместено 
веднаш пред Воден и да го посетиме шура му Ичко Танев. Рече-
но ‒ сторено. Фамилијата Таневи нѐ пречекаа многу убаво. Покрај 
водопадите во Воден, Ичко нè одведе и на една полјана меѓу селата 
Владово и Тиево, за да ни ги покаже спомениците од капетанот 
Аграс и неговиот старешина. Меѓу спомениците имаше малечко 
манастирче, а до него еден орев со исечени гранки, но фасадиран, 
за да не скапи. Фрески од офицерите, со јажиња околу вратовите, 
како висат на ореово дрво, имаше нацртано на страните од влезот 
на манастирчето, а на спомениците натпис дека македонските офи-
цери, капетанот Аграс и неговиот заменик Антониос Мигас, на 7 
јуни 1907 год. ги обесиле бугарски комити...!? Ете, вели Ичко, тие 
не биле бугарски, туку биле македонски кумити и поради овој Еле-
нис, Грците Владово ни го прекстија во Аграс! ..

Во Р Македонија, иако имаше затемнување на сонцето, сепак 
беше жешко. 

Во Охрид имаше многу туристи, затоа и културно-просвет-
ните настани се одржуваа токму во Охрид. А овде, во Скопје, за 
жал, немаше никакви културни забави. Единствено за забавно во 
тоа скопско изгор лето (на над 45 °С) беше малечкото бебе, оставе-
но на книжен картон, голо и на среде калдрмата од Камениот Мост 
и двете Австралиско-македонски црковни делегации кои допату-
ваа во Македонија, за да си ги искажат и едните и другите своите 
мислења за и против владиката Петар.

 Но, да не се заборавам во таа вруќометина (по скопски), 
до сегашната наша престолнина бев со мојата фамилија. Ги посе-
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тивме господата во Министерството на иселеници, се видовме со 
некои нови луѓе од новиот Совет, се полафивме малку, та побарав-
ме да се видиме и со министерот Треневски, кој како поранешен 
наш познаник и пријател нѐ прими на неколку мигови, колку да ги 
испиеме вискито и црното кафе. Министерската соба беше, навис-
тина, прекрасна. Со убави цртани слики и фрески по ѕидовите и 
мебел по ќеф. 

Оттука се преселивме со специјален возач (од „Жито лукс“) 
до мојот другар од детство, а сега заменик на директорот во „Жито 
лукс“, господинот Соколе Иваноски. Нè прими во канцеларијата, а 
нѐ нагости во ресторанот „Уранија“ и нѐ смести во хотел „Јадран“, 
од каде што го гледавме стадионот на ФК Вардар. Другиот ден ги 
посетиме и колегите од Друштвото на писатели на Македонија.

Во нивните простории се сретнавме со претседателот на 
ДПМ, Милован Стефаноски, писателот Васил Тоциновски, нови-
нарката Олга Спиркоска и штотуку дојдената од Семинарот за ма-
кедонски јазик од Охрид, д-р Вера Стојчевска-Антиќ, со кои, по-
крај кафе, си поприкажавме ние за нашите маки, дека ни требаат 
лектири за децата што го изучуваат мајчиниот јазик во Австралија, 
а тие, пак, се лутат на министерот за култура (Димитров) за некои 
негови погрешни погледи во однос на македонската книжевност и 
дека, едноставно, тој бил многу заљубен во Бугарија?... Овде ќе ја 
потенцирам следнава максима од нашот сонародник Тодор Стефа-
носки од Пиринска Македонија, инаку уредник на списанието „На-
родна волја“, кое се издава во Благоевград. Барајќи парична помош 
од повеќе министерства во Републиката за издавање на весникот, 
тој секогаш го добивал истиот одговор ‒ соработка ќе имаме, но 
пари не даваме! Тогаш и соработката е на нула! Нели!?...

За издавање на двете мои збирки поезија, „Свитило“ и „Меѓу 
две огништа“, ми помогнаа авторите Светлана Христова-Јоциќ и 
Доне Пановски за пишување на рецензии, а д-р Стојан Ристески 
за корекции, додека проф. д-р Науме Радически прифати да ми ги 
промовира збирките. 

По познанството со преписки меѓу истоимените библиотеки 
од Охрид и Сиднеј ‒ „Григор Прличев“, со директорот Смиле Нау-
моски и неговата заменичка Маринела Јовановиќ, тие инсистираа 
соработката да продолжи со уште побрзо темпо и ми предложија 
моите збирки да се промовираат токму во нивните библиотечни 
простории. Нивната подадена рака јас најљубезно ја прифатив. За 
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големиот интерес на промоцијата заслужни се „Радио Охрид“ и 
весниците „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Дневник“. Од гостите 
кои присуствуваа ќе ги одвојам секретарот и директорот на Струш-
ките вечери на поезија, поетите Разме Кумбароски и Богомил Ѓу-
зел, па поетесата Лилјана Дирјан, писателот Томе Момировски, 
поетите Димче Донески, Тоде Илиевски, Трајко Дурчовски, про-
фесорката во размена Љубинка Андоновска, проф. Никола Цела-
коски, педагогот Душан Усовиќ, директорот на ресторанот „Лет-
ница“, Милчо Спироски, а и многу други роднини и пријатели, 
помеѓу кои најбројни беа моите волинци. Воведните зборови на 
директорот Наумоски, убавите забелешки на промоторот Радиче-
ски и уште поубавите рецитирања на членовите од Литературниот 
кружок „Живко Чинго“ од Охрид, Бети Мургоска, Лидија Размос-
ка, Наташа Стевоска и Дим-Дон, беа вистинско доживување. А јас, 
како гарант дека сум Македонец, сакав да им кажам дека сум готов 
да ја дадам на тестирање и својата крв! На крајот од промоцијата 
беше прочитана и поздравната телеграма испратена од министе-
рот за емиграција господин Мартин Треневски. На 1.8.1999 година 
добив поздравно писмо со честитки за промоцијата и од колегата 
Душан Ристевски од Сиднеј.

За да бидам официјален учесник на СВП во Струга, од се-
кретарот Кумбароски ми беше побарано писмено одобрение или 
од министерот за култура Димитар Димитров или од министерот 
за иселеништво Мартин Треневски. Јас реков дека ги немам и не 
молам за милост. До Волино ќе патувам со такси, но ќе доаѓам 
само за програма што мене ме интересира. Присуствував на отво-
рањето кое никојпат пожално не било од таа година. Нѐ одведоа до 
пливачкиот базен, каде се видовме во метежот кој сме, што сме и 
што бараме. Баравме мезе и пијачка! Но, таман почна да се серви-
ра, ни беше наредено за рок од дваесет минути да се најдеме пред 
Домот на култура. Ни збор не се кажа на коктелот, а ни овде, ос-
вен стиховите на песната „Т’га за југ“, која ја изрецитира артистот 
Петре Темелковски. Се запали факелот и сите како овци влеговме 
во Домот. Таму, додека посланието го изговараше претседателот 
на годишните „Струшки вечери на поезија“, писателот Братислав 
Ташковски, се качи на подиумот девојка, која остави кошничка со 
дваесетина бели каранфили и веднаш се рече дека тие се поздрав 
од министерката за култура од Бугарија. Преку каранфилите, ете, 
таа го поздравува братскиот народ во Македонија...
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Промоција на мои збирки песни во НУ Библиотека „Григор Прличев“ 
Охрид 1999 год. Иван со промотор д-р Науме Радически – со Наташа 

Стефоска, Лидија Размоска и Бети Мургоска – читаа стихови.

Оваа вечер се сретнав со кајмакот од македонската интеле-
генција: со академици, писатели, поети, новинари и со секаков 
љубопитен џган од внатрешноста на Републиката што беше дој-
ден во Струга. Убаво е да се знае дека за доделување на наградата 
„Грамота“ на заслужен поет од дијаспората, која во минатото ја 
доделуваше Матица на иселеници, сега тоа го прави Министер-
ството за емиграција. Оваа година „Грамотата“ требаше да ја вра-
чи писателот Стојмир Симјаноски, инаку советник на министерот 
Треневски. Но, константиравме дека ние и нашата програма за 
дијаспората бевме во сенвич помеѓу Србинката, чија збирка песни 
требаше да биде промовирана и претставувањето на бугарската 
поезија, за која постоеше голем интерес. Така, ние петнаесетина 
по број, собрани околу Симјаноски, без никаков ТВ снимател, си 
проговоривме сами за себе и си отидовме во Домот на култура да 
го проследиме претставувањето на бугарската поезија. Од вакви-
от настан, револтирани беа и уредничките на списанието „Маке-
донија“, кое го издава Министерството за иселеништво, па рекоа 
дека во иднина ќе треба да бараат некој ресторан, поубаво и мирно 
катче, каде програмата ќе се знае предвреме, а и повеќе публици-
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тет да ѝ се даде од медиумите. Од подоцнежните изјави, пак, на 
министерот за култура, господин Димитров, се гледа дека тој ку-
триот не знаел оти меѓу поетите на СВП има и поети иселеници, 
па најавил за од идната година да прави средби и со нив!? Интервју 
со ТВ-екипите закажав за 29.8. на пикникот во Св. Наум, но поради 
сообраќајката помеѓу возачот на НАТО и министерот Стојкоски, 
ТВ екипите не допатуваа во Св. Наум, па така јас останав да чекам 
да ме интервјураат во некои други времиња!

Со Мартин Треневски во Скопје, 1999 година

На пикникот на поетите, што традиционално го организи-
ра градоначалникот на општината Струга, убаво беше сè. Со спе-
цијални чаши со симболот на СВП се пиеше вино. Имаше шест 
бочвиња, по две ‒ со бело, црвено и црно вино. Убава пофалба за-
служи градоначалникот Раде Кутаноски. Убава реклама направи и 
што подари буренце од дваесетина литри вино за поет со најубава 
напишана песна, а насловена „Вино“. А кој ќе го добие буренцето, 
ако не Русин! Убава песна имаше напишано, секоја чест.

Враќањето на бродот во Калишта предизвика паника кај пат-
ниците, меѓу кои се наоѓав и јас со мојата фамилија, како и многу 
други поети од Македонија и светот. Автобусот што требаше да нѐ 
пречека не дојде. Луѓето се превезуваа со такси. Срамота за орга-
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низаторот. Имаше поети кои требаше да се подготвуваат и да на-
стапат на најатрактивната манифестација „Мостови“. Но, тоа е тоа 
меѓу Македонците во татковината, видено низ призмата на поетот, 
страдалник по Македонија, печалбарот Иван Трпоски. 

Повеќе за ова патување имам запишано во книгата „По патот 
на сонцето во Македонија“, објавена во 2000 година.

На Поетскиот излет на СВП на 29.8.1999 год. во Св. Наум Охридски 
стојат: ќерка ми Билјана, Ката Мисиркова-Руменова и Иван, седат: 

Шабан Илијаси, Саво Костадиновски и Миле Маневски.

На 4.9.1999 година фамилијарно бевме на Волинската вечер 
која се одржа во клубот на Грингилските лавови во Грингила.

На 11.9. во просториите од Спортскиот центар „Илинден“ 
во Анклив се одржа 4-та Кичевска средба. Организатор на овие 
средби е мраморчанецот Стево Дешоски. Бевме со брат ми Трпе и 
нашите сопруги.

На 1.10. Македонската добротворна организација од Рогдаел 
во своите простории организираа изложба. Бевме со Душан Рис-
тевски и Борис Мусовски.
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Нада, Иван и Билјана пред Фонтана ди Треви во Рим 
на 1.9.1999 год.

На 23.10. во просториите од Беркли комунити хол во Волон-
гонг се одржа традиционалниот музички фестивал „Пеам да те нат-
пеам“. Организатор на овој фестивал е активистот Левко Блажески. 
Во жирито, покрај Борис Деспотовски и Владо Бошевски, бев и јас. 
Апсолутен победник на овој фестивал е песната за војникот Сашо 
Гешовски, првата македонска жртва во распадот на Југославија. 
Песната ја напиша Левко Блажески, а неа ја испеа Тони Митрески. 

На 1.11.1999 година во просториите од Македонскиот кул-
турен центар во Рогдаел, а во организација на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, се одржа промоција на кни-
гата (драмска обработка) „Проклета ноќ“ од Перо Дамчевски ‒ Ко-
цин. Книгата ја промовира артистката на МНТ од Скопје, Вукосава 
Донева. Во вториот дел од програмата жирито ги објави награде-
ните дела од наградниот конкурс што секоја година го организира 
друштвото „Григор Прличев“. Мене ми припадна првата награда 
за песна за деца, за песната „Сиднеј“. Во продолжението следни-
ве членови од друштвото прочитаа свои песни: Душан Ристевски, 
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Вукосава Донева, Иван Трпоски, Горјан Маслинковски, Перо Дам-
чевски ‒ Коцин, Даница Димовска, Вера Бојаџиева ‒ Кировиќ, Еф-
тим Ефтимов, Ѓорѓи Шепендулевски и други. 

Во почетокот на ноември од печат излезе книгата „Островска 
земја“. Во неа се застапени 30 македонски и 4 австралиско-маке-
донски поети: Иван Трпоски, Џим Томев, Лилјана Тошеска и Ду-
шан Ристевски, членови на Литературното друштво „Григор Пр-
личев“ од Сиднеј. Изборот и преводот од македонски на англиски 
јазик го направија професорот на Катедрата за македонски јазик на 
Универзитетот Маквори, д-р Илија Чашуле и професорот по кре-
ативно пишување на Универзитетот во Аделаида и добитник на 
„Златниот венец“ на СВП за 1989 година, Томас Шапкот.

На 3.11. со сопругата Нада и нејзините вработени имавме 
ноќна прошетка низ сиднејските заливи. Прошетката ја организи-
раше клубот Кентербери-Бенкстеон, а со нас беа и Милевка и Дра-
ган Накиќ. Беше фантастично.

На 13.11. во просториите од Спортскиот центар „Илинден“ 
во Анклиф се одржа 9-тата Охридско-струшка средба. Гостите ги 
забавуваше ВИС „Македонски бисери“ со солистите Александар 
Шуканов, Блага Ристоска и малата Белинда Колоска, а програмата 
ја водеше Валентина Мишеска. Како освежување пред присутните 
се претстави со стомачни танци арапската танчерка Ајрин. Вечерта 
беа прочитани поздравните писма од градоначалниците на Охрид, 
Струга и Мешеишта, Никола Матлиоски, Раде Кутаноски и Науме 
Гашоски.

На 10.12. во просториите од Македонскиот културен центар 
„Илинден“ во Рогдаел, во организација на Македонското литера-
турно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, се одржа промоција 
на поетските дела„Меѓу две огништа“ ‒ поезија за деца и „Свити-
ло“ ‒ поезија за возрасни од поетот Иван Трпоски. Книгите ги про-
мовира д-р Илија Чашуле, а за творештвото на поетот зборуваше 
претседателот Душан Ристевски. Стихови од збирките прочитаа 
педагогот Жаклина и син и Филип Михајлови, проследени со акус-
тични звуци на гитаристката Лена Трајковска. Во вториот дел од 
програмата се продолжи со музичка разонода за која се погрижија 
момчињата од оркестарот „Македонски бисери“.

Кон крајот од 1999 година во Охрид излезе од печат книгата 
„Охридски литературни творци ‒ од Прличев до денес“ од ди-
ректорката на библиотеката Григор Прличев во Охрид Маринела 
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Јовановиќ. Во неа, покрај другите творци од Охрид и охридско се 
застапени и шестмина членови на литературното друштво „Гри-
гор Прличев“ од Сиднеј, Австралија: Иван Трпоски, Спаско Тр-
поски, Димче Џајкоски, Ацо Силјаноски, Спасе Кароски и Ружа 
Стојаноска-Наумоска. 

На 1.1.2000 година во просториите од црковниот храм Св. 
Никола во Кабрамата се одржаа промоции на книгите „Илинден 
‒ 1903 во австралискиот печат“ од м-р Мартин Треневски и збор-
никот „Поетски иселенички меридијани“ од Славе Николовски ‒ 
Катин и Фиданка Танаскова. Книгите ги промовира поетот Иван 
Трпоски, а свои стихови прочитаа Кире Циревски, Перо Дамчев-
ски и Иван Трпоски. Во зборникот „Поетски иселенички меридија-
ни“ се застапени и повеќе поети членови од Друштвото „Григор 
Прличев“ од Сиднеј. Во вториот дел од програмата м-р Треневски 
ги откри бистите на големиот учител и филозоф Аристотел и на 
македонскиот император Филип Втори Македонски.

Промоција на книгата „Поетски иселенички меридијани“ од Фидан-
ка Танаскова и Славе Николовски – Катин, промотор Иван Трпоски, 
во просториите од црквата Св. Никола во Кабрамата на 1.1.2000 год.

На 15.5.2000 година со Нада бевме на вечера во ресторанот 
Блубери Хил, што ја организираше клубот Кентербери-Бенкстеон 
за вработените од ресторанот „Бистро“, во кој работеше и таа. 
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На 20.5. добив покана од 21 светски поетски конгрес за 
учество на фестивал со промоција, музика и поезија, што се одржа 
во Писателскиот клуб во Розел. Цена на влезот со кафе и бисквити 
чинеше 10 долари. Нѐ покани координаторката Робин.

На 24.5. во просториите на ресторанот Ред Роус во Рогдаел 
се одржа Свечена академија посветена на македонските просвети-
тели Кирил и Методиј Солунски. Академијата беше организирана 
од Македонскиот школски одбор за Нов Јужен Велс и од сите ма-
кедонски етнички училишта. Реферат прочита поетот Перо Дам-
чевски ‒ Коцин, а стихови од македонско-австралиски поети пос-
ветени на просветителите прочита поетот Иван Трпоски. Вечерта 
со одбрана програма настапија и повеќе ученици, а програмата ја 
водеше педагогот Жаклина Михајлова.

На 28.7. добив сликовница од артистката и поетеса Вука 
Донева од Скопје.

На 7.8. добивме приклучок на ТВ ТАРБС на чии ТВ програ-
ми, покрај многуте етнички телевизии, е застапена и МРТВ на ма-
кедонски јазик. На овој ТВ канал 12 часа директно се емитува преку 
сателитска програма, а 12 часа се повторува програмата. По чети-
ригодишно постоење, ТВ ТАРБС во јули 2004 година банкротира, 
од кога на црно, со додатни кутии, фаќавме програми на бугарски, 
српски и босански јазик, за во јули 2006 годинаи нив да ги снема.

На 16.8. во градската библиотека „Григор Прличев“ во Охрид 
се одржала промоција на книгата „По патот на сонцето“ во Маке-
донија. Делото претставува патопис од Иван Трпоски, македонски 
печалбар во Австралија. За книгата зборувал проф. д-р Стојан Рис-
тески, а извадоци прочитала проф. Бети Мургоска, член на лите-
ратурното друштво „Чинго“ од Охрид. Промоцијата ја организираа 
Градската библиотека „Григор Прличев“ од Охрид и Македонското 
литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија. 
Информации за промоцијата објавија весниците „Нова Македо-
нија“, „Македонија денес“ и „Утрински весник“ од 16.8.2000 годи-
на. За идавањето на книгата напис објави магазинот „ИН“ од фев-
руари 2000 година од дописникот Миладин Угреновиќ. 

На 19.8. во просториите од „Грингила Сока Лајонс клаб“ во 
Грингила (Волонгонг) се одржа 11-та Волинска средба.

На 26.9. во просториите од МПЦ Св. Петка во Рогдаел, во 
присуство на 300 посетители, топло беа дочекани првите македон-
ски олимписки претставници. Во име на Советот на македонска-
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та заедница од Сиднеј, добредојде им посака потпретседателот на 
МПО од Сиднеј, Димче Џајкоски, а потпретседателот на Советот 
Димитар Тодоровски им подели трофеи на сите спортисти кои ќе 
ги бранат боите на Македонија и на нивните тренери. Програма-
та ја водеше Иван Трпоски, член на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј.

На 16.10.2000 година весникот „Нова Македонија“ објави 
статија која беше и рецензија на книгата „По патот на сонцето во 
Македонија“ од Иван Трпоски, напишана од д-р Стојан Ристески 
со наслов: „Посетата на татковината ‒ нова болка за поетот Иван 
Трпоски“. 

На 28.10. во просториите од Преведувачкиот центар „Св. 
Ѓорѓи“ во Рогдаел, а во организација на Македонското литера-
турно друштво Григор Прличев од Сиднеј, се одржа промоција на 
книгата записи „По патот на сонцето во Македонија“ од писателот 
Иван Трпоски. Книгата ја промовира претседателот на Друштвото 
Душан Ристевски, а инсерти од книгата читаше педагогот Жакли-
на Михајлова. Фрагменти од поетското творештво на Трпоски чи-
таше артистката на МНТ од Скопје Вукосава Донева. 

Периодот од средината на септември до почетокот на октом-
ври во оваа милениумска 2000 година беше мошне значаен за Ма-
кедонците во Австралија, особено во Сиднеј. Како што е познато, 
во Сиднеј се одржаа 27-те олимписки игри, на кои зедоа учество 
и македонските спортисти. Беше вистинско чудо, покрај 150-ина-
та земји учеснички од светот, на Олимпискиот стадион во Сиднеј 
да продефилираат и спортистите од нашата родна земја ‒ Маке-
донија. Радоста беше уште поголема што на отворањето на ОИ 
присуствуваше и македонскиот претседател Борис Трајковски. За 
првпат македонските иселеници имаа можност да се сретнат и да 
се видат со својот државен водач. Тоа, секако, го овозможи МРТВ 
презентирајќи го свеченото отворање на сателитската ТВ програма 
за Австралија со концертите одржани во Мелбурн и Сиднеј. На 
концертите настапија врвни македонски естрадни уметници. Ма-
кедонската заедница имаше одвоени средби како со претседателот 
Трајковски, така и со македонските олимписки спортисти. Кулми-
нација на свеченостите достигна чинот кога борачот Ибрагимов го 
освои првиот медал за самостојна Македонија.
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Иван, Нада и Перо Коцин средба со претседателот на РМ Борис 
Трајковски во Сиднеј 2000 год.

На 18.11. во просториите од Спортскиот центар „Илинден“ 
во Анклиф се одржа 10-тата јубилејна Охридско-струшка средба. 
По интонирањето на македонската химна, со свое обраќање пред 
присутните се претстави иницијаторот на оваа асоцијација Иван 
Трпоски. Гостите ги забавуваше ВИС „Македонски бисери“. На 
вечерашниов апел за изградба на манастирот „Св. Илија“ во с. Ме-
шеишта Нада Трпоска и Славица Чалдрмоска собраа 756 долари. 
Програмата ја водеше Винко Ковачески. На крајот од програмата, 
на неколкумина активисти за нивната волонтерска работа Одборот 
им подели благодарници.

За оваа јубилејна прослава, за спонзорство се јавивме до соп-
ственичката на патничката агенција „Брага ‒ травел“ Џина, но не 
добивме ниту одговор на уредно испратеното писмо. Исто така, 
одговор не добивме ни од директорот на ТВ компанијата ТАРБС 
Тони Илиевски.

На 16.12.2000 година, во просториите од Португалскиот клуб 
во Порт Кембла, се одржа музичката манифестација „Пеам да те 
натпеам“ со натпреварувачки карактер. Се натпреваруваа 24 пејачи 
и пејачки од повеќе градови во Австралија. Директори на фестива-
лот беа Левко Блажески и Владо Бошевски. Жирито го сочинуваа 
Лена Трајковска, Иван Трпоски, Милован Петрески и Борче Угри-
новски, а програмата ја водеше Вики Бошевска. 
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Македонските олимпијци што настапија на ОИ во Сиднеј, Заедница-
та им приреди коктел – средба во КЦ во Рогдаел 2000 година.

НА ИЗЛЕТ ВО НОВ ЗЕЛАНД

Од 17.1. до 24.1.2001 година, со сопругата Нада и ќерка ни 
Билјана, престојувавме во северниот дел од Нов Зеланд, односно 
пропатувавме со најмено возило од Велингтон до Окланд. Покрај 
прочуените фарми на овци, посетивме и многу музеи, споменици, 
гејзерски бањи, казина, винарски визби, Холивудскиот ресторан, 
Небесната кула и други знаменитости. Со еден збор, ние ја видовме 
од близу новозеландската чистота проткаена од англосаксонската 
и маурската култура. Попатно ги посетивме и отседнавме по една 
ноќ во Велингтон, Напиер, Роторуа, Хамилтон и Окланд. Најинте-
ресен впечаток ни оставија живите гејзери во Роторуа и обичаите 
на Маурите, кои преку фолклорната група „Д’Ранги ‒ А ‒ Теа“ ни 
презентираа дел од нивната култура. Во Окланд го посетивме и 
ресторанот „Уна Лира“ на нашите сонародници Благоја и Јулија-
на Стојковски од Обедник и Сопотница, демирхисарско. Повеќе 
за оваа турнеја имам запишано во написот „Излет во Нов Зеланд“.

Кон крајот на јануари 2001 година добив покана за учество 
на поетскиот конгрес што го организираше поетската асоцијација 
од Орландо, Флорида. Поради превисоките цени не зедов учество 
на него.
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На 28.3. во име на Охридско-струшката асоцијација од НЈВ, 
испратив циркуларни писма до претседателите на РМ, Глигоров, 
парламентот на РМ, Андов, Информативниот центар во РМ и дру-
ги институции со напомена: „Да не се преговора со терористи!“

На 31.3. бев на демонстрацијата која се одржа пред парла-
ментот на Нов Јужен Велс во Сиднеј. Најпрво пред споменикот 
на паднатиот борец во Мартин Плејс, свештениците Димче Вои-
новски, Александар Ивановски и Митко Митрев одржаа опело и 
парастос за мир и покој на паднатите македонски бранители кои 
беа убиени од наоружани албански терористи, а потоа се премина 
со протестот пред Парламентот на Нов Јужен Велс.

На 8.7. бев на протестот што се одржа пред Американскиот 
конзулат во Сиднеј. Протестиравме против НАТО и американските 
власти кои Македонците ги присилуваат на преговори со албан-
ските банди, кои со оружје беснеат низ Македонија.

На 31.7.2001 година присуствувавме со сопругата на кок-
тел-приемот организиран од градоначалникот на општина Рогдаел, 
а во чест на директорот на Агенцијата за македонски иселеници 
Васил Наумов од РМ.

На 4.9. добив покана за учество на наградниот конкурс што 
го организираше Поетската интернационална библиотека од Квиз-
ланд, потпишано од директорот Ховард Флај. Јас не учествував на 
овогодишниот награден конкурс.

На 8.9. фамилијарно бевме со браќа ми во просториите од 
Грингила сокер клубот во Грингила (Волонгонг) каде се одржа 12-
та Волинска вечер.

На 28.9.2001 година, во просториите на Преведувачкиот 
центар во Рогдаел, а во организација на Македонското литератур-
но друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, беше одржана промо-
ција на збирката песни „Копча“ од поетот Душан Ристевски. Кни-
гата ја промовира д-р Илија Чашуле, а стихови читаа поетесите 
Вукосава Донева, Жаклина Михајлова и Олга Николовска. Потоа 
беа објавени наградените дела од наградниот конкурс за песни и 
раскази. На овој конкурс немав испратено мои творби. Вечераш-
ната програма ја водев јас.

На 8.10.2001 година, од работа бев упатен на курс за усовр-
шување, кој се одржа во Трајнинг колеџот на Државната железни-
ца во Белмор. 
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На 3.11. во просториите од Македонскиот спортски центар 
Илинден во Анклиф, се одржа 11-тата Охридско-струшка средба. 
Присутните ги забавуваше ВИС „Македонски бисери“ со солис-
тот Александар Шуканов од Охрид и спектакуларната мелбурнска 
пејачка Лидија Јаневска. Како гостин вечерта на присутните им се 
обрати и членот на Федералниот парламент и јавен обвинител Ро-
берт Маклеланд. Програмата ја водеше познатата активистка, ад-
вокатот Виолета Брдароска. Вечерта беа прочитани поздравните 
писма на градоначалникот на општина Охрид, Никола Наумов, и 
секретарот на СВП, Разме Кумбароски.

По барање помош за родителите од првата жртва од Охрид-
ско-струшкиот регион, кој загина во војната меѓу македонските 
бранители и албанските терористи, професионалниот војник на 
АРМ ‒ Благојче Крстаноски, Охридско-струшката асоцијација на 
неговите родители Петра и Живко Крстаноски им испрати 1000 
долари. Парите им ги испрати преку Васил Ложанкоски, лице за 
контакт во кабинетот на градоначалникот на Општина Охрид, Ни-
кола Наумов. Нашата асоцијација им испрати со парите и утешно 
писмо на родителите од покојниот војник Благојче Крстаноски во 
с. Ливоишта со следнава содржина:

„Почитувани сонародници Петра и Живко Крстаноски,
Ни чини чест да Ве поздравиме од далечна Австралија, Вас 

родителите на Охридско-македонскиот херој Благојче, кој кукавич-
ки беше убиен од албанските терористи во пролетта 1999 година.

Ние, Вашите сонародници кои живееме и работиме во далеч-
на Австралија, еве, иако со малку задоцнување, но сепак со трпе-
лива достојност, сакаме да Ви помогнеме со оваа скромна финан-
сиска помош од 1000 долари. Со оваа парична помош, ние ниту 
можеме да го откупиме животот од Вашиот син Благојче, ниту да 
ви го вратиме здрав и жив во Вашите прегратки. Но со оваа помош 
само сакаме да Ве охрабриме дека Македонците каде и да се низ 
светов, тие и за арно и за лошо мислат едни на други. Овој пат, еве, 
со молчелив поглед кон небото, проколнувајќи ја божјата неправда 
што го осуди Вашиот син ‒ единец Благојче, бранителот на Маке-
донија, ние му оддаваме заслужена патриотска почит. 

Почитувани Петра и Живко, приклучувајќи се кон Вашата 
болка, ние ветуваме дека никогаш нема да го заборавиме Ваши-
от син Благојче, македонскиот народен херој, чие име треба да се 
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запише со златни букви во македонската историја, во одделот на 
македонските бранители...“ 

На 7.11. во луксузниот хотел „Лендмак“ во Брајтон се одржа 
21-от Светски поетски конгрес. На Конгресот беше промовирана 
антологијата, во која, покрај педесетината странци, беа застапени 
шестмина поети Македонци, членови на Македонското литератур-
но друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј: Душан Ристевски, Горјан 
Маслинковски, Иван Трпоски, Перо Дамчевски ‒ Коцин, Бранко 
Наумовски и Вукосава Донева ‒ Варколи. Со своја поезија на ан-
глиски и на македонски јазик пред присутните се претставија по-
етите Иван Трпоски и Перо Дамчвски ‒ Коцин.

Од пријателството со корејанската поетеса Јонг Ја Парк од 
Сеул добив 3 писма и десетина фотографии од овој и од конгресот 
во Солун. Парк инсистираше да организираме ваков Конгрес и во 
Македонија, но од преписките со секретарот на СВП Разме Кумба-
роски добив негативен одговор. 

На 12.11. Рагбијашкиот клуб Кентербери-Бенкстеон, во кој 
работеше сопругата Нада, организира бродско кружење за вра-
ботените и нивните партнери низ сиднејските заливи. Да се види 
Сиднеј во ноќно време, со милиони светилки во него и уште тол-
ку ѕвезди над него е вистинско романтично доживување. Храната, 
пијалаците и дружењето, го направија чинот да биде незаборавлив. 

На 24.11. во Градската сала во Беркли, Волонгонг, се одржа 
музичкиот фестивал „Пеам да те натпеам“. Директор на овој фести-
вал е активистот Левко Блажевски. Во жири бевме јас, претставник 
од Литературното друштво „Григор Прличев“, Славица Ристевска 
и Боб Марковски, водители на радиопрограмата „Пеј Македонијо“. 
На овој музички натпревар на кој настапија 25 солисти, годинешен 
апсолутен победник е песната „Ти ме залуде“, во интерпретација 
на младата пејачка Гордана Милевска.

На 30.2.2001 година во Сиднеј беше дојдена брачната двојка 
Борис и Рада Видиновски од Торонто, Канада. Имавме средба во 
библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф: јас, Перо Дамчевски 
и Димче Џајкоски. Тие ни донесоа неколку зборници од нивното 
друштво и неколку книги од Рада. А ние им подаривме по две книги 
од сите наши членови, по еден примерок за нив, а по еден за нивното 
литературно друштво „Браќа Миладиновци“ кое работи во состав 
со црквата „Св. Климент Охридски“ во Торонто. Потоа појдовме на 
кафе во „Евротел“ во Брајтон, а потоа својски се разделивме.
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На 31.12.2001 година, Новогодишната ноќ со брат ми Трпе и 
нашите сопруги ја пречекавме во градот, меѓу „Опера хаус“ и „Дар-
линх хаба“. Стотици, илјадници луѓе со пијалаци и пред големи 
огномети весело ја испратија старата и уште повесело ја дочекаа 
Новата 2002 година.

Кон крајот на 2001 година излезе од печат книгата „Австра-
лискиот народ: Енциклопедија на државата и нејзиниот народ“ од 
проф. д-р Џемс Џап. Во неа, покрај другите народности што живе-
ат во Австралија, постои графа и за нас Македонците. Во поглавје-
то „Култура и дијаспора“ се спомнува Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ и неговите активности. Како иниција-
тор и претседател на Друштвото се спомнува Душан Ристевски, а 
за настапот на поетите на интернационалната поетска манифеста-
ција „Мостови“, на СВП во Струга, на страна 574, застапено е мо-
ето име, дека јас сум настапил прв од тоа друштво во 1987 година.

На 10.1.2002 година, со сопругата Нада, со привилегирани 
билети од државната железница, во која бев вработен, а со кои мо-
жевме да ја вртиме цела Австралија, се прошетавме само до Њу 
Кастел, 200 км од Сиднеј. 

На 22.2. бев на концертот во хрватскиот клуб во Панчбол за 
да го видам пејачот Орце Стефковски, кој ја пее песната за Волино. 
Јас му подарив неколку мои книги нему, а тој мене 4 цедеа во кои 
е поместена и песната за Волино. Тој тука пееше со Милица Куз-
мановска.

На 15.2. во просториите од библиотеката „Григор Прличев“ 
одржавме комеморативна средба по повод неодамнешната смрт 
на нашиот долгогодишен член Никола Стоилковски од Бризбан, 
Квинзланд. Негови стихови читаа Лилјана Тошеска, Иван Трпоски, 
Жаклина Михајлова, Борис Мусовски, Душан Ристевски, Горјан 
Маслинковски, Перо Дамчевски и Ефтим Ефтимов.

На 6.3. во просториите од Мајгрант Ресорс во Рогдаел, се 
промовира книгата на канадскиот новинар Скот Тејлор „Дневник 
на цивилизирана војна“. Тука беше присутен и авторот, кој на ку-
пените книги им се потпишуваше. Тој има разобличено многу лаги 
кои ги публикуваа западните медиуми. За време на војната на Ко-
сово и во Македонија, западните земји, срамно застанаа на страна 
од албанските терористи, а против Србија и Македонија.

На 3.4. на една недела, бев даден на помош за доизградбата 
на железничката електрификација од Мериквил до Ботани. Рабо-
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тата се заврши на време и приватните компании, кои ги изведуваа 
работите ни приредија ручек во португалскиот фудбалски клуб 
„Фрејзер парк“ во Мериквил. Тука со јадачка и пијачка се изви-
довме со многу познати луѓе. 

На 11.4. на аеродромот во Маскот бевме да ги пречекаме свр-
шениците Александра, ќерка му на брат ми Трпе и волинецот Кр-
сте Илинкоски. Крсте работеше во Гардфил, Њу Џерси, па со допи-
шување, прво му отпатува Александра таму, па заедно си отпатуваа 
во Македонија и еве ни дојдоа денес и во Австралија. По пречекот 
наздравивме кај брат ми Трпе. А на 20 април во ресторанот „Дрез-
ден“ во Рогдаел пред 120 гости се одржа и прстенувањето.

На 5.5. беше роденденот од сестра ми Ристана, а воедно и Го-
лем Велигден, кој се совпаѓа на многу далечен временски период. 
По внук ѝ на Нада, Војсе Лошкоски, ѝ испративме букет цвеќе и 
шише вино, а подоцна телефонски ѝ го честитавме и роденденот 
и именденот. Дента од црква, по традиција, дојдоа дома браќа ми 
Ангеле и Трпе и зетот Крсте, при што имавме фамилијарна трпеза.

На 10.5. во библиотеката „Григор Прличев“ дојде Раде Боиќ 
со сопругата и ни донесе пет историски книги од д-р Владо Пет-
ковски за кои му плативме 100 долари.

На 16.5. го зедов кај мене на работа братот на Лазор и Страшо 
Стојоски, Климо, кој беше дојден на одмор со сопругата Венера. 
Покрај мојата работа, го прошетав низ Рогдаел и му ги покажав црк-
вата Св. „Петка“, ФК „Илинден“ и библиотеката „Григор Прличев“. 

На 22.5. бев да ги испратам до аеродром Крсте и Александра 
Илинкоски, кои патуваа за Македонија, каде ќе се венчаваат.

На 23.5. им ги корегирав и препишував песните на Радми-
ла Клечкароска и Љенче Клекачкоска, наменети за Зборникот што 
требаше да го објави друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј, во 
кој ќе бидат застапени триесетина поети, членови на Друштвото.

На 17.6. со брат ми Ангеле и со сопругите бевме на аерод-
ромот во Маскот за да ги испратиме за Македонија брат ми Трпе, 
снаата Роза и внуката Љуба. Патуваат за на свадбата од ќерка им 
Александра со Крсте Илинкоски.

На мојот 60 роденден, 21.6.2002 година (петок), во библиоте-
ката„ Григор Прличев“ дојде само студентот Зоран Марковски со 
кој наздравивме и се фотографиравме. Утредента (сабота) Нада, 
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Билјана и Тони ме изнесоа на вечера во рибниот ресторан „Пита 
Доел“ во Бондај. Беше убаво.

На 30.6. со сопругата Нада бевме поканети на коктел-при-
емот што беше организиран од градоначалникот на општината 
Рогдаел, во чест на македонскиот министер за внатрешни работи 
Љубе Бошкоски. 

На 1.7. во „Теон Хол“ во Рогдаел се одржа сеопшта средба со 
министерот за внатрешни работи, брат Љубе Бошкоски. Него и не-
говите водичи ги чекавме да дојдат прво во библиотеката „Григор 
Прличев“, а после сите заедно да одиме на средбата. Нас некол-
кумината нѐ изиграа. Истото ни го направи и Љубчо Георгиевски.

На 14.7. во хотел „Десарет“ во Охрид се одржала свадбата 
од Александра и Крсте Илинкоски. Ние со фамилиите на брат ми 
Ангеле, Страшо Стојоски, Страшо Чалдрмоски и Љубе Стоески 
наздравивме во домот од брат ми Трпе. Оттаму им се јавивме те-
лефонски и им ја честитавме првата фамилијарна веселба. По два 
дена ни јавија дека од срцев напад починал татко ѝ на снаата Роза 
Чалдрмоска, Диме.

На 20.7. со сопругата бевме на Мешеишката средба, која се 
одржа во ресторанот Ред Рос во Рогдаел.

Во пресрет на најголемиот македонски национален празник 
Илинден, а во организација на повеќе црковни, фолклорни, школ-
ски и литературни друштва, на 1.8.2002 година, во просториите од 
Хрватскиот културен центар во Панчбол, се одржа фестивал под 
име „Гордеј се Македонијо“. Реферат за значењето на Илинден про-
чита активистот Љупчо Марковски. На фестивалот настапија по-
веќе фолклорни и музички групи, како и солисти, гајдаџии итн. На 
овој фестивал настапија и членовите од Македонското литературно 
дрштво „Григор Прличев“ од Сиднеј: Жаклина Михајлова, Иван 
Трпоски и Перо Дамчевски ‒ Коцин со рецитал посветен на праз-
никот Илинден. На фестивалот присуствуваа околу 600 посетители. 

На 9.8. се промовира збирка песни од Вукосава Донева. Про-
моцијата се одржа во „Мајгрант Ресорс“ во Рогдаел во присуство 
од 30 посетители.

На 21.8. со сопругата Нада и внуката Татјана бевме на аерод-
ром за да ги пречекаме брат ми Трпе и снаата Роза. Се враќаа од 
Македонија и ми донесоа 30 книги од новоиздадената патописна 
книга „Македонија ‒ моја татковина“. Се отпечати во Охрид, со 
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помош на д-р Стојан Ристески, а издавач е литературното друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј.

На 1.9. во чест на денот на татковците, Билјана и Тони нѐ 
одведоа во клубот РСЛ во Халстон парк на вечера. Заедно бевме со 
родителите на Тони, Здравко и Милица Јошески потоа дојдоа дома 
на кафе. Ова ни беше и прва средба со нашите сватоштиње.

На 3.9. рагбијашкиот клуб во кој работеше Нада организира 
свечена вечера. По церемонијата, Клубот на вработените, според 
стажот им доделува награди. За 20 години на Нада ѝ подарија вел-
ча од 500 долари за пазарлак и 500 долари за патување.

На 8.9. со брат ми Ангеле и со сопругите бевме во ФК „Илин-
ден“ во Анклиф на веселбата по повод освојувањето на победнич-
киот трофеј. За овој тим внукот Гоце игра од мали години. Важи за 
еден од најстандардните голгетери.

На 10.9. на аеродромот во Маскот сме со брат ми Трпе и сна-
ата Роза. Ги чекаме од Македонија зетот Крсте и внуката Алексан-
дра Илинкоски. 

На 13.9. во просториите од Македонско-австралиската пре-
ведувачка асоцијација во Рогдаел (Сиднеј), Писателското друштво 
„Григор Прличев“ ја промовира најновата книга на поетот и писа-
тел Иван Трпоски, „Македонија ‒ моја татковина“. Промотор е пе-
дагогот Жаклина Михајлова, а извадоци од книгата чита поетесата 
Олга Николовска од Волонгонг. За творечкиот опус на Трпоски 
зборува поетот Душан Ристевски.

На 14.9. фамилијарно бевме во просториите од Грингила 
сокер клуб во Грингила (Волонгонг), каде што се одржа 13-та Во-
линска средба.

На 28.9. со сопругата бевме на ликовната изложба на охрид-
скиот уметник Ѓорѓи Куртелов во ресторанот „Ред Рос“ во Рогдаел. 

На 2.11. во клубот на ФК „Илинден“ во Анклиф се одржа 
Охридско-струшката вечер. Присутни беа околу 280 луѓе. Вечерта 
пред присутните се прочитаа и поздравните писма од градоначал-
ниците на Охрид и Струга.

Од 11. до 16. со колегите од железницата сме на еднонеде-
лен работен излет. Излет го нарекувам бидејќи воопшто ништо 
не сработивме, а бевме платени со додатоци. Работата се состо-
еше во тегнење на далноводни жици од електричната централа 
Ераринг кон Њу Кастел, кои требаше да минат над железничката 
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линија. Нашата работа се состоеше, во случај да падне далновод-
ната жица над железницата, да ги запреме возовите. Ние бевме 
седуммина: јас, Марк Хелсон, Питер Тарнер, Џејсон Монгомери, 
Боб Колинс, Хавиер Сантос и Рој Ји Јон. Во текот на работното 
време шетавме низ зашумените предели кои ги надлетуваа јата 
папагали и други птици и гледавме убави панорами. Марк и Пи-
тер подготвуваа скара, а ние раслечени шетавме и од време на 
време со воки-токи апарати формално се јавувавме еден на друг 
дека иде воз итн. По работа, со ескито полно пиво, одевме на 
плажата Кајвс за да се капиме и уживаме на отворениот Пацифик. 
Вечерта подготвувавме заедничка вечера и до доцна во ноќта на-
здравувавме. За овој излет напишав подолг запис што Билјана го 
преведе и на англиски јазик и јас им направив копии на сите коле-
ги. Овој настан и многу други слични на овој ни оставија споме-
ни за вечно прикажување за нашето работење и другарување кои 
се поткрепени со бројни фотографии.

На 10.12. со сопругата Нада бевме на божикната прослава 
која ја организираше клубот за вработените и нивните партнери. 
Сервисот од година во година им е сè послаб и послаб. Забавувач 
беше комичарот Винц Соренти. 

Учествувавме на поетскиот фестивал кој го организираше 
управата на 21 поетски конгрес од Сиднеј и директорката Робин 
Лансен. На фестивалот бевме со Душан Ристевски и Перо Дамчев-
ски ‒ Коцин.

На 31.12.2002 година со сопругата Нада бевме во домот на 
брат ми Трпе. Со неговата фамилија и со фамилијата на зет му 
Крсте Илинкоски, ќе ја пречекаме Новата 2003 година.

На 2.1.2003 година со зетот Тони и сопругите бевме на теа-
тарската музичка претстава „Мама Миа“, која се прикажуваше во 
театарот „Лирик“ во Сиднеј. Билетите кои чинеа по 90 долари по 
човек, Билјана ни ги плати наместо божиќни подароци.

На 3.1.2003 година, точно на полноќ ќерка ни Билјана ни се 
јави и рече дека нејзиниот дечко Тони Јошески ѝ дал прстен. От-
спаа во хотелот „Ки Вест“ во Циркулар Ки. 

На 5.1. во просториите на ресторанот „Конка Доро“ во Волон-
гонг се одржа веселбата од крштевањето на внук од Сергија, син на 
Јане, Џемс Секулоски. Кон крајот од веселбата Сергија се истепа со 
сватоштињето, бидејќи не му го даваа внучето да го подржи.
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На 7.1. ‒ православен Божик. Традиционално прво одиме в 
црква да запалиме свеќи за здравје, а и за покојните, потоа надвор 
ќе се видиме со сите познаници. Овојпат сите ѝ го честитаа прсте-
нисувањето на Билјана со Тони. Дома имавме празнична трпеза 
на која, покрај браќа ми Ангеле и Трпе со фамилиите беа и зетот 
Крсте со сопругата Александра и зетот Тони. 

19 јануари. Водокрст, на внуката Александра и зетот Крсте 
Илинкоски им се роди син. Го крстија по име на дедо му, татко на 
Крсте, на покојниот Илија. Бевме да ги посетиме, а потоа на чести-
тање појдовме и кај брат ми Трпе и снаа ми Роза. 

На 7.2. во Библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф имав-
ме средба со гостинка од Канада, поетесата Блага Дафовска член 
на литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто. Таа ни 
подари неколку свои збирки поезија, а ние ѝ дадовме од нашите.

На 21.2. во Библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф нѐ по-
сети писателот Никола Кочовски од Битола. Со него имавме прија-
тен разговор, по кое јас ги почестив присутните во чест на свршу-
вачката на ќерка ми Билјана со Тони Јошески. Присутен беше и тре-
нерот на фудбалскиот тим „Илинден“ од Рогдаел, Миле Тодоровски.

На 26.2. му ѕвонав на д-р Стојан Ристески за да видам до каде 
е со печатењето на зборникот со љубовни песни „Коти на љубов и 
страст“, што во издание на друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј 
го печатеше „Ирис“ од Струга. Рече дека се отпечатил и веќе ни 
испратил 40 примероци. 

На 20.3. бев на средбата со министерот за емиграција Фи-
лип Радок, која се одржа во просторите на католичката црква во 
Гринајка.

На 21.3. во просториите од Литературното друштво „Григор 
Прличев“ во Анклиф, по повод петгодишнината од смртта на пое-
тесата Нада Иванова од Волонгонг, се евоцираа спомени и се читаа 
нејзини стихови.

На 24.3. на сестра ми Ристана и зет ми Борис им испративме 
чек од 16.000 евра за изградба на куќа во Волино. Таа ќе нѐ чини со 
клуч на рака 59.000 евра. 

На 28.3. во Македонскиот добротворен центар во Рогдаел, на 
пригоден начин беше одбележан 25-годишниот јубилеј на Литера-
турното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. Во таа пригода беше 
излезен од печат и Зборникот „Коти на копнеж и страст“, во кој со 
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свои песни се застапени 32 поети, членови на ова друштво. Избо-
рот го направи д-р Науме Радически, проф. на Филолошкиот фа-
култет во Скопје, а Зборникот го промовира д-р Илија Чашуле, шеф 
на Катедрата за изучување на македонскиот јазик во Универзитетот 
Маквори во Сиднеј. Во вториот дел од програмата беа прогласени 
добитниците на наградниот конкурс за поезија и проза. Мене ми 
припадна Првата награда за песната за возрасни „Виолинистка“.

Награда за најдобра поетска песна за „Прличева награда“ ми додели 
наставничката Славица Ристеска – Рогдаел 28.3.2003 год.

На 29.3. членовите од Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј: Иван и сопругата Нада Трпоски, 
Перо Дамчевски ‒ Коцин, Горјан и ќерка му Наташа Маслинков-
ски бевме на промоцијата на збирката поезија „Чирлер Копрузу“ од 
Ферит Берк, која се одржа во просториите на Турскиот културен 
центар во Оберн. Со свои стихови на македонски и на англиски 
јазик, пред присутните настапивме јас, Горјан и Перо. Потоа се 
дружевме со поетите од турските и другите етнички заедници. А 
на крај се послуживме со изложените турски специјалитети.

На 2.4. ни јавија дека мајка ѝ на сопругата од брат ми Ангеле, 
Ристана, Василка Боческа, умрела на 62-годишна возраст.

На 12.4. во просториите од ресторанот „Ред Роз“ во Рогдаел, 
а во организација на Македонскиот телефонски именик, се одржа 
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Македонска трпеза. На неа се прогласуваа највредните македон-
ски бизнисмени, културни дејци и лица за животно дело. Јас бев 
со сопругата Нада, со Душан и Јованче Ристевски, Борис Мусов-
ски и други. Вечерта нѐ забавуваа комичарот Благоја Спиркоски 
‒ Џумерко, Благоја Грујовски и Анита Накова.

На 12.5. на зет ми Борис му испративме и втора тура пари за 
изградба на куќата во Волино ‒ 14.000 евра (првата беше 16.000 
евра).

На 24.5.2003 година во просториите на „Ред Роуз“ во Рогда-
ел, а во организација на Просветно-училишниот одбор на Нов Ју-
жен Велс и Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј 
се одржа манифестацијата насловена „Сиднеј во чест на Св. Кирил 
и Методиј“. Реферат за браќата Кирил и Методиј прочита проф. 
Жаклина Михајлова, а од името на Советот на македонската заед-
ница за Сиднеј присутните ги поздрави Тони Најдов. Потоа наста-
пија учениците со рецитации, драмски изведби и соло пејачи. По 
нив поетот Иван Трпоски прочита стихови од членови на друштво-
то „Григор Прличев“ посветени на браќата Кирил и Методиј. На 
крајот од програмата поетите Жаклина Михајлова, Перо Дамчески 
‒ Коцин, Иван Трпоски и Менка Младеновска изведоа рецитал на-
словен како 100 години ‒ Илинден.

На 10.6. со брат ми Трпе и со сопругите го посетивме нашиот 
соселанец Томе Јакимоски, кој лежеше во болницата во Њутеон 
(Сиднеј), а страдаше од бубрезите и чекаше некој да му подари 
здрави бубрези за да му ги трансплантираат во неговиот органи-
зам. По неколку месеци Томе почина.

На 21.6. јас и Бредли Робинсон бевме на телевизиско сни-
мање на перонот 23 во Централ. Се снимаше работен материјал за 
заштита и оперирање со семафорските кутии. Многу патници го 
гледаа овој настан, наменет за вработените во Железницата, а и за 
идните што ќе треба да се вработуваат.

На 6.7. со сопругата Нада бевме во студиото на Илија Узу-
новски за да ме фотографира. Тој фотографира дваесетина видни 
Македонци чии фотографии ги изложи на изложбата поставена во 
Хрствил, а во чест на 100 години Илинден.

На 19.7. бевме на Мешеишко-климешката вечер, на која за 20 
минути настапи и Виолета Томовска, а Одборот ѝ додели 500 долари.

Другиот ден за Мешеишта патуваа Нада и Страше Стојоски, 
по кои на своината, покрај покани за на свадбата од Билјана и Тони 
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им пративме на сите по 50, а на сестра ми Ристана и на сестра и од 
Нада, Милица по 100 долари. 

На 21.7. во просториите од Питершам колич за нашата брига-
да (11 луѓе) имаше школско предавање со тест за новите заштитни 
програми во железничките работи. Тестот, со помош на Рон Трнб-
ол и Џејсон Монгомери, го положив и јас.

На 25.7. со зетот Тони, со Нада и Билјана отпатувавме 200 ки-
лометри на север од Сиднеј во лозарските насади во Хантар Вали. 
Таму отседнавмедва дена. Ги разгледавме насадите, со коњска кола 
нѐ шетаа наоколу. На неколку места застанувавме за да ги пробаме 
винските производи. Во вечерните часови одевме во салон да вече-
раме, пиеме и гледаме кантри пејачи и комичари. Убави глетки за 
одмор и рекреација.

За време на Илинденските празници се одржаа повеќе значај-
ни прослави. Покрај концертот што се одржа во сиднејската „Опе-
ра Хаус“, се одржаа уште и ликовни и фотографски изложби, му-
зички изведби, рецитали и други изведби. На концертот во „Опера 
Хаус“, покрај КУД „Танец“ од Скопје, настапија и следните маке-
донски естрадни уметници: Наум Петрески, Сузана Спасовска, За-
фир и Васил Хаџиманови, Калиопи, Драган Даутовски со групата 
„Синтезис“, Гоце Николовски и други. На концертот бев со Нада, 
со Билјана и Тони Јошески и со Александра и Крсте Илинкоски, а 
бев платен како да сум на работа и тоа ноќна смена.

Бевме и на ликовната изложба која се одржа во Теон Хол 
во Рогдаел, каде за значењето на празникот реферати прочитаа 
проф. Тодор Чепреганов и проф. Ѓорѓи Чакарјаневски, гости од 
Скопје. Вечерта настапија и младите уметници Петар Јованов и 
Билјана Германоска. А ние, членовите на Друштво „Григор Пр-
личев“ од Сиднеј: Иван Трпоски, Перо Дамчевски, Бранко Нау-
мовски и Жаклина Михајлова, настапивме со стихови посветени 
за Илинден 1903. Јас и Перо учествувавме и во Карневалот орга-
низиран во чест на Илинден, во една од најфреквентните улици 
во Рогдаел, која беше дента затворена за сообраќај, а ние на еден 
штанд продававме книги од македонски и од австралиско-маке-
донски писатели. 

На 11.8. на барање од проф. Чепреганов и Чакарјаневски да ја 
посетат библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф, ме задолжија 
во 18.00 часот да им ја отворам вратата. Но тие си отишле на бриз-
банските песоци во Квинзланд за да се сончаат, а задолжените за 
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да ми јават, Жаклина Михајлова, Тоде Кабровски и Петар Дамчев-
ски, не ми јавија за професорската отсутност. Со часови останав 
да чекам и да бидам професионално излаган. Револтиран од овој 
настан, за првпат од формирањето на Литературното друштво, го 
бојкотирав прогласувањето на наградниот конкурс за Прличеви 
најдобри дела, кој се одржа утредента, а го водеше Михајлова.

На 12.8. во театарската сала „Марана Хол“ во Хрствил се 
одржа академија со рецитал посветен на Илинден 1903. Стихови 
читаа поетите Иван Трпоски, Перо Дамчевски, Бошко Велевски, 
Жаклина Михајлова и неколку ученици од етничкото училиште во 
Когра. За време на паузата посетителите ја разгледаа и изложбата 
на фотографот Илија Узуновски.

На 15.8. десетина членови што чекаа во просториите на биб-
лиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф, повторно беа излагани од 
проф. Чепреганов и проф. Чакарјаневски. Овојпат креатор на лага-
та беше уредникот на весникот „Македонско време“ Зоран Нико-
ловски, кој најде оправдување: дека немаат време, се брзаат, сопру-
гата на Зоран, Билјана, на гостите од Македонија им подготвувала 
скара...

На 21.8. на сестра ми Ристана ѝ го плативме патот од Скопје 
за Сиднеј, да тргне на 31.8.2003 година.

На 2.9. на аеродромот во Маскот бевме сите Трповци за да 
ја пречекаме нашата сестра, золва, тетка и баба Ристана Јанкоска. 
Таа доаѓа за свадбата од ќерка ми Билјана и зетот Тони Јошески 
(21.9.2003). Дента надојдоа многу роднини и пријатели за да се 
видат со Ристана. Таа дојде преладена, грипосана.

На 6.9. фамилијарно бевме во просториите од „Грингила 
сокер клуб“ во Грингила (Волонгонг), каде што се одржа 14-тата 
Волинска средба. 

Во средината на септември 2003 година, Танас Германоски 
ми донесе врамена слика од св. Богородица, подарок од Градеж-
ниот одбор на истоимената црква од село Скребатно, за мојата 
финансиска помош.

На 7.9. ни се јави од Мелбурн Гоце Терзиоски (зет за внука 
од Нада), кој допатувал од Аљаска, за да ни каже дека ќе дојде и 
тој на свадба. Но тој се растрча низ Мелбурн, Волонгонг и Сиднеј, 
си ги виде пријателите и не дојде барем да ѝ го честита бракот на 
Билјана. Си замина, без да се видиме, за Аљаска. Поголем срам од 
овој, здравје.
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На 8.9. со сопругата Нада бевме во адвокатската канцеларија 
на Добринка и Роберт Станоевски за да ја препишеме на име од 
Билјана куќата во Сефтон. 

На 17.9. со Билјана и Тони појдовме да ги пречекаме сестра 
ѝ на Нада Славка, зет ѝ Ѓорше, внук ѝ Митко и правнуците Ѓоко и 
Дејан кои дојдоа за на свадба од Под Хедланд, Западна Австралија. 
Сопругата на Митко, Дијана, поради бизнисот останала таму.

СВАДБАТА НА БИЛЈАНА И ТОНИ ЈОШЕСКИ

 21.9.2003 година е еден од најрадосните денови во наши-
от фамилијарен живот. Овој момент го очекувавме повеќе годи-
ни, не само за да тропне тапан во нашата куќа, туку и за да им 
се оддолжиме на стотици роднини и пријатели кои нѐ поканувале 
на вакви свечености. На овој ден се собраа сите наши најблиски 
роднини и пријатели дома, за на најсвечен начин, заеднички да ѝ 
го честитаме стапувањето во брак на ќерка ни Билјана со нејзи-
ниот избраник Тони Јошески. Убаво е да спомнеме за овој фами-
лијарен настан специјално ја доведовме во Австралија и сестра ми 
Ристана Јанкоска. За оваа пригода имавме најмено и голем шатор 
што го поставивме на тревникот во задниот дел од куќата, а во 
кој ставивме маси и столови за стотина гости. Имавме најмено и 
угостителски сервис за јадење и пиење. Гостите ги пречекувавме 
пред куќа со музичкиот состав „Македонски мерак“. Во времен-
ската програма, девојките ја спремаа Билјана, свирките свиреа, 
роднините се веселеа. Доаѓањето на деверот Џејсон Тодоровски 
беше врвен момент на веселба. А вадењето на ќерка ми Билјана 
од дома беше најтрогателен момент во мојата животна кариера. 
Со одраснатото свое чедо по 26-то годишно заедничко живеење се 
преминува на разделба. По песната „Черешна се од корен корнеше 
‒ Билјана се од мајка делеше“, солзите бесрамно се стркалаа по мо-
ите образи. И роднините таговно се збогуваа со ќерка ми Билјана. 
Но тоа е Божјо правило и од тоа нема скршнување. Сватовите нѐ 
чекаа во црквата „Св. Кирил и Методиј“, каде свештеникот Блаже 
Поповски на новите сопружници Тони и Билјана Јошески, по из-
вршените македонско-православни обичаи им даде благослов: за 
слога, љубов и вечен брак со многу деца во нивниот иден живот. 
Кум на Тони и Билјана им беше Гоце Кочински со фамилијата. По 
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ритуалот појдовме во еден од поблиските паркови на фотографи-
рање, а младите заминаа кон сиднејските зданија „Опера Хаус“ и 
„Дарлинг Хаба“ за досликување. Со пријателите се вративме дома, 
за да продолжиме со јадење и пиење, за кон вечерните часови да 
стигнеме пред убаво декорираната сала „Ла Монтаж“ во Лајкард. 
Овде се одржа свадбената веселба на која присуствуваа околу 400 
гости од двете страни. Сервисот на овој италијански угостителски 
објект е прочуен, но затоа и цените се пиперни. На главната маса, 
покрај кумовите, родителите од Тони и деверите со девериците 
(брајзмерите), седевме јас, сопругата Нада и сестра ми Ристана. На 
почетокот од веселбата беа прочитани поздравните писма и теле-
грами од поединци и асоцијации, а со свои беседи на присутните 
им се обратија кумот Гоце Кочински, татко му на зетот Здравко, 
јас и зетот Тони. Музиката со своите звуци нѐ направи убаво да 
испотиме со кревање на рамена на зетот, кумот, мене и свекорот со 
развеан александровски симбол в раце, а и со качување на тапан 
на невестата, нејзините мајка и свекрва, Нада и Милица. По оваа 
величествена церемонија, зетот и невестата со автомобил заминаа 
во еден од сиднејските хотели, каде ќе ја минат првата брачна ве-
чер, а потоа ќе заминат на двонеделен меден месец на Хаваи. Ние 
со најблиските свои роднини се вративме дома за да ја продолжиме 
веселбата и да ја проанализираме свадбената свеченост. Со тоа за-
врши и овој настан, кој ни остави неизбришливи спомени во наши-
от бурен животен пат.
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Билјана – венчавка на 21.9.2003 год. со Иван

На 25.9.2003 година, на локалниот аеродром во Маскот ги 
испративме фамилиите на сестра ѝ на Нада, Славка и внук и Митко 
Лошкоски за Порт Хедланд, Западна Австралија.

На 3.10. во просториите од библиотеката „Григор Прличев“во 
Анклиф, по повод неодамнешната смрт на познатиот македонски 
поет Анте Поповски, одржавме комеморација на која евоциравме 
спомени и читавме негови стихови.

На 4.10. бевме кај брат ми Ангеле за да ѝ го честитаме дипло-
мирањето на насоката журналистика на внуката Татјана на универ-
зитетот „Маквори“ во Сиднеј. Ѝ дадовме 100 долари да си купи 
нешто за спомен.
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На 10.10. во Лајкард (Сиднеј) се одржа традиционалниот Ав-
стралиски поетски фестивал. Помеѓу плејадата поети од Австра-
лија и од неколку етнички заедници од Сиднеј, со свои стихови на-
стапивме и ние, членовите на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“: Душан Ристевски, Иван Трпоски, Перо Дам-
чевски и Лилјана Тошеска.

Од 12. до 18.10. јас, Марк Хелсон и Џејсон Монтгомери бевме 
на работа во Јасс, гратче 300 км оддалечено на југ од Сиднеј. Се за-
менуваа дрвените железнички прагови со бетонски. Ние бевме таму 
за да го контролираме возниот ред. Отседнавме во хотел „Ројал“, 
каде што и се храневме, а повеќе од работното и слободното време 
го користевме за излети по околината. Во овој град, во едно паркче 
е поставена статуа од австралискиот поет Бенџо Патерсон, под која 
е испишана целата негова биографија. Бевме убаво платени, а не 
работевме така речи ништо. На неколку наврати престојувавме во 
Јасс и во неговите околни населби.

На 1.11. во просториите од „Ред Роус рецепшион леанч“ во 
Рогдаел се одржа 13 Охридско-струшка средба. Оваа средба, по-
крај ослободувањето на градовите Охрид и Струга (7 и 8 ноември 
1944 год.), се сопадна и со прославата 100 години од Илинденското 
востание. Присутните ги забавуваше ВИС „Македонски бисери“ 
со солистката Петра Велковска. Програмата ја водеше пејачката 
Кети Барџоска. Вечерта беа прочитани поздравните писма од ди-
ректорот на Агенцијата за иселеништво Мирче Доневски и секре-
тарот на Струшките вечери на поезијата Разме Кумбароски. Дел од 
приходот беше наменет за изградба на резбарскиот иконостас во 
црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери.

По двонеделниот работен престој во градот Батрст, 330 км 
западно од Сиднеј, престојувавме во хотелот „Ројал“ во село Кар-
коар, во кое има музеј, цркви, споменици и убави пејзажи. Домаќин 
на хотелот е и кучето Нортон, кое се спријатели со мене, па почес-
то слободните мигови ги минувавме низ паркот, покрај реката Бе-
лабула и широките житни посеви. За ова село јас напишав и песна 
која е објавена во книгата „Немирни ветрови“. По посетата на ме-
моријалниот споменик од јапонските и австралиските гробишта од 
Втората светска војна, кој се наоѓа во гратчето Ковра, оддалече-
но десетина километри подалеку од Батрст, на 28.11.2003 година 
појдов да го посетам и мојот соселанец Перо Стојаноски (Печо-
ски), кој со семејството живее во гратот Оранџ, оддалечен 30 км 
од Батурст, а 350 км од Сиднеј. Овој предел има плодно земјиште 
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каде покрај житните, успеваат и секакви други градинарски култу-
ри. Домаќините ми рекоа дека од Македонци во овој град сретнале 
само една жена од Вевчани и неколку српски фамилии. Другите 
биле Англосаксонци. Јас го жалам овој наш човек што се одделил 
од јатата на македонските заедници.

На 4.12. на нашата фамилијарна слава Пречиста ни дојдоа 
сите досегашни пријатели плус гостинката од Волино, Воскресија, 
мајка му на зет му од брат ми Трпе, Крсте Илинкоски. Таа дојде од 
Волино за да си го види првото внуче кое се роди во Австралија, а 
го крстија по името на нејзиниот покоен сопруг Илија.

На 5.12. имавме Пикник деј (Излетнички ден), кој е платен од 
Синдикатот на железницата во која работиме јас и соседот Ѓорѓи 
Бакирцис. Пикникот се одржа во паркот Аустралиан Вондаленд 
во Пенрит, 60 км оддалечен на запад од Сиднеј. Бевме со соседот 
Ѓорѓи и со сопругите Нада и Тина, а со нас ја поведовме и сестра ми 
Ристана. Таму имаше разно-разни забавни игри. Бесплатни јадења 
и безалкохолни пијалаци, колачи, сладоледи итн. Синдикатот (Аус-
тралиан воркерс јунион) ни подари по две капи, маици и подароци 
за деца (шоу бекс). Беше многу убаво, особено за сестра ми Риста-
на, која се чудеше за привилегиите што ни ги дава Синдикатот.

На 8.12. работевме на Железничката станица во Централ, 
кога полицијата ни направи тест за алкохол. Од осуммина, двајца 
работници најдоа пијани и ги пуштија дома, а утредента компа-
нијата ги избрка од работа.

По покана од секретарот и претседателот на црковната 
општина Св. Димитрија од Волонгонг, Стефан Стаматовски и Пан-
дил Манговски за читање поезија на Митровденскиот фестивал, кој 
се одржуваше на 18.12.2003 година, од друштвото Григор Прличев 
од Сиднеј настапивме јас, Димче Џајкоски и Лилјана Тошеска. 

Во почетокот на 2004 година Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ издаде соопштенија дека писателот 
Иван Трпоски ја подготвува книгата со записи за македонските де-
монстрации во Австралија, и бара фотографии, објави од електон-
ски и пишуван печат и други документи објавени во македонскиот 
и австралискиот печат.

На 17.1.2004 година, со браќа ми Ангеле и Трпе со фами-
лиите, бевме на аеродромот Маскот за да ја испратиме сестра ми 
Ристана за во Косел, Македонија.
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Од 18.1 до 1.2.2004 година бевме на работен кампинг во Ми-
тагонг (132 км на југод Сиднеј). Живеевме и се храневме во хотел, 
а ги заштитувавме луѓето коиги реновираа семафорите. Во слобод-
ното, а често и во работно време со возилата шетавме наоколу, раз-
гледувајќи ги историските места и убавите пејзажи.

На 15.2. ја испративме за Волино и Воскресија Илинкоска.
На 26.2. владиниот авион „Кингер“ полетал за Мостар со 

претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, совет-
ниците во Кабинетот Димка Илкова ‒ Бошковиќ, Ристо Блажевски 
и Анита Лозановска, вработениот во МНР Миле Крстевски, обезбе-
дувачите Борис Велинов и Аце Велиновски, како и пилотите Марко 
Марковски и Бранко Ивановски. Од необјаснива контроверзност 
авионот удрил во карпите, се запалил и сите овие луѓе погинале?! 

На 28.2. со соседот Ѓорѓи и со сопругите бевме на Балот што 
го организираше островот на кој живее сват му од Ѓорѓи, Френко, 
Калимнос. Имаше изобилство храна, особено морска, а музиката 
се состоеше од двајца свирачи на базуки кои беа и пејачи.

На двонеделна работа (28.2. – 13.3.2004) бевме во Зиг-Заг 
и Литко (160 км западно од Сиднеј), а живеевме во приватна 
куќа во населбата Блекхит. И овде ние ги контролиравме возо-
вите додекаконтракторски работници, дрвените прагови ги за-
менуваа со бетонски.

На 13.3.2004 година со брат ми Трпе и соседот Ѓорѓи Бакир-
цис со сопругите бевме на Скребатската средба, која се одржа во 
просториите на ФК „Илинден“ во Анклив. Приходот одеше за из-
градба на селската црква „Св. Богородица“ во село Скребатно, ох-
ридско. Со нас беше и внукот Сашо Јанкоски.

На 2.4. во просториите од Емигрантскиот преведувачки центар-
во Рогдаел, а во организација на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ од Анклиф, се одржа промоција на книгата „Јази-
кот на античките Македонци“ од Александар Донски. Книгата ја про-
мовира Виктор Бивел, а програмата ја водеше Емилија Тодорова. 

Од 14.4 до 24.4. јас со неколкумина работници работевме 
меѓу гратчињата Вингело и Талонг, 170 км од Сиднеј. Се поправаа 
сите железнички потреби. Ние бевме поставени за да го контро-
лираме возниот ред, кој беше многу редок. Па обично лежевме, 
читавме, пишувавме песни, се сончавме... Чист воздух и прекрасни 
глетки, збогатени со цвркот од разни птици, вистинска убавина и 
за око и за душа. Ваквите глетки во мене будеа сомнеж дека сум во 
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некои македонски предели, по кои размислувања таговно воздив-
нував, пренесувајќи ја таа тага во моите поетски стихови.

На 17.6. во просториите од театарот „Капитол“ на улица-
та „Камбел“во Сиднеј, бевме со Нада, Билјана и Тони на австра-
лијанската музичка претстава „Де Лајон Кинг“. Картите чинеа по 
99.50 по човек.

ПЕТТИ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА (2004)

 По полетувањето од Сиднеј преку Лос Анџелес и Франкфурт 
за Скопје, интересна е неочекуваната средба во Франкфурт со по-
ранешната артистка на МНТ од Скопје, а сега поетеса, членка во 
Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сид-
неј, Вукосава Донева. Со сопругата Нада и со Вукосава патот од 
Франкфурт преку Љубљана до Скопје го минавме мошне брзо. 

Скопје нѐ дочека со облачно но топло време. Околу и на ае-
родромот глетката беше многу грда. НАТО-вските возила и војни-
ци сликата ја правеа толку воинствена, што изгледаше како да се 
наоѓавме во Виетнам, некаде во седумдесеттите години од мина-
тиот век, а не во Македонија, во оазата на мирот, во 2004 година.

Внукот Сашо со возилото, правецот за кон родното Волино 
го насочи од Скопје преку Тетово, Гостивар и Кичево, по кој пат 
поминавме добро иако очекувавме непожелни средби со албански 
наоружани командоси.

 Во Волино стигнавме среќни. Возбудата беше силна при 
средбата со новоизградената семејна куќа, пред која нѐ пречекаа 
нашите најмили. Старата, двокатна куќа, сроната од забот на вре-
мето, ја замена оваа мала, но многу мила куќичка, која најсвојски 
нѐ прегрна во нејзиното ново поткровје. Среќни бевме што над 
темелите од прадедовската куќа нема да се истовара ѓубре и да 
стане месна депонија. Над темелите каде се родиле осум деца, се 
направиле бројни свадби, крштевки, погреби, испраќање во војска, 
на печалба... тие темели неминовно е да опстојат, да се живи! Оваа 
куќа, по наше барање започнаа да ја градат зет ми Борис и сестра 
ми Ристана. Нејзината градба стагнира недовршена. Мајсторите 
барале повеќе пари од запишаната цена во договорот направен кај 
адвокатот Мирче Ристески. Судскиот епилог со првите мајстори 
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сè уште трае, а кој знае дали некогаш и ќе заврши. Но за него во 
друга прилика ќе напишиме нешто повеќе. Доградбата на куќата 
ја презеде внукот Сашо на кој му испративме дополнителна сума 
пари, за што според судските вештаци првите мајстори имале зе-
мено повеќе пари(3700 евра), отколку што имале ставено работа 
и материјал. Куќата беше убава, со неколку неисправни нешта, но 
мислата кон ноншалантните мајстори ни остави силна траума која 
ќе нѐ следи до крајот од нашиот живот. 

По првите денови од вселувањето во новата куќа повикавме 
свештеник за да ги изврши православните обреди за вселување. 
Свештеникот Диме Димоски мошне умешно си ја изврши своја-
та задача. Да, за протерување на сенчиштата и немилите духови 
свештеникот отпеа. Но кој требаше да отпее за петелот од соседи-
те што ни кукурикаше на секој нецел час, за телето што неколку 
денови и ноќи рикаше барајќи си ја мајка си, за кучето врзано за 
синџир што лаеше по цели ноќи, за... Сопругата Нада не можеше 
да заспие првите неколку вечери, а не можев ни јас, па едно утро, 
кон два-три часот, ја зафати бес и почна да ме грди и навредува: 
зошто сме дошле во оваа селска лудница, со парите сме можеле да 
купиме стан во Охрид или со тие пари многу години сме можеле да 
отседнуваме во мирни хотели и слично, на кое јас веднаш ѝ запеав: 
„Петлите пеат, Надо, зора се зори...“ 

На верскиот празник Св. Наум најпрво појдовме да запалиме 
свеќи за здравје на фамилијата и за да изразиме благодарност кон 
Света Богородица што живи и здрави нѐ донесе во татковината. 
Потоа им оддадовме почит на нашите починати роднини и пријате-
ли во селските гробишта. Да, оваа светица му е заштитничка на се-
лото, а и на нас Македонците. Солзите овојпат сами се гргнаа пред 
спомен обележјето на брат ми Спаско, кој како и нашиот најстар 
брат Диме, почина на педесет и тригодишна возраст. Спаско беше 
вистински патриот, со цврсто национална определба и вистинска 
македонска душа. На заминување ги посетивме и двете други црк-
вички „Св. Никола“ и „Св. Недела“. Истиот ден со внукот Сашо и 
со неговата фамилија, по разладувањето на плажата во Љубаништа, 
го посетивме манастирот Св. Наум, на кој светител му оддадовме 
пристојна почит. Нада ги предаде аманетите од луѓето од Сиднеј, 
кои нејзе ѝ ги дадоа за да му ги предаде на светецот. Жените и де-
цата клекнаа до гробот и со ушите прилепени на неговиот гроб го 
наслушнуваа повременото внатрешно чукање.
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Секогаш кога ќе ја посетевме Струга, најпрво ја посетувавме 
црквата „Св. Петка“. Па така, со палењето на свеќите и молбата 
упатена кон светицата за здравје да нѐ следи, ни се смируваа нер-
вите и мирно чекоревме по струшкиот простор на кој му се закану-
ва албанска окупација. Знакот прашалник за одржувањето на годи-
нашниве Струшки вечери на поезија висеше високо на небото. Тоа 
го потврдија: секретарот на СВП Разме Кумбароски, директорот на 
Домот на култура Димитрие Дурацоски, директорот на градската 
библиотека „Браќа Миладиновци“, Богомир Наумоски, проф. На-
уме Радически, фотографот Душко Ѓоргон, писателот Јован Стре-
зовски, кустосот Петар Аврамоски и многу други. 

Во Струга со д-р Стојан Ристески цела недела останавме во 
печатницата „Ирис“, сопственост на Боге и Ристе Прентоски, каде 
ги подготвувавме за печатење моите две збирки поезија: „Немирни 
ветрови“ и „Љубовна имагинација“, како и записите „Македонски-
те демонстрации во Австралија“.

На Св. Јован (Иванден) прво појдовме во селската црква, а 
потоа чекавме визита. За тој ден од вечер ни беа дојдени сестра ми 
Ристана од Косел и сестра ѝ на Нада, Милица од Мороишта. 

Петровденскиот празник го минавме во соседното село Ме-
шеишта. Пред да преминеме со визитења по куќи, најпрво ја посе-
тивме селската црква „Св. Петар и Павле“, потоа ги посетивме фа-
милиите на тетка ми Македонка Целакоска, на Ристо, Науме, Лазор 
и Ѓоре Радически, на Целе, Петре и Крсте Мазенкоски и други.

По најавата на македонската влада за промена и децентра-
лизација на општините на РМ, во општината Струга се формира 
Кризен штаб за опстанок, кој заедно со Советот на отпорот на СВП 
2004 ги отпочнаа своите протести кои, прво ги одржуваа со блока-
ди на патот кај Подмолје, а потоа секоја вечер ги одржуваа протест-
ните митинзи на Мостот на поезијата. Таму се собираа граѓаните 
на Струга и Струшко што не се согласуваа со владината одлука за 
општински прекројувања. Со овој акт најмногу беа погодени гра-
довите Струга, Кичево, Дебар, Скопје и некои селски општини. На 
протестните митинзи доаѓаа поети, писатели и луѓе од други про-
фили, кои од поетскиот мегдан на Мостот на поезијата, ги испраќаа 
своите пораки и повелби до насобраните граѓани ‒ насекаде во 
светот. Помеѓу дваесет и еден и дваесет и три часот Мостот беше 
затворен за сообраќај. На него беа поставувани огромни електрон-
ски озвучувачи низ кои трештеше патриотски мелос. Просторот 
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околу Мостот и по кејовите беше закитен со македонски симболи 
и револтни плакати. На најголемата плаката беа испишани четири 
имиња и презимиња на непожелни личности (персона нон грата) 
за Струга. Тоа се: Бранко Црвенковски, Ристо Пенов, Хари Кос-
тов и Александар Гештаковски. Средби имав со повеќемина инте-
лектуалци. Покрај поранешниот градоначалник Ристе Милески и 
сегашниот Ромео Деребан, се сретнав со Ристе Миладинов, еден 
од правнуците на струшките творци Константин и Димитрија Ми-
ладиновци. На една од овие манифестации, а по барање на луѓето 
од Кризниот штаб од Струга, меѓу кои беа и госпоѓите: Милеска, 
Пинтоска и Чакар, учествував и јас. По читањето на повелбата, 
која ја пренесов пред присутните, а беше испратена во име на Ма-
кедонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Ав-
стралија, пред тој немил аудоториум (зградата на СДСМ, каде тра-
гично ќе завршеше премиерот Владо Бучковски), пред присутните 
се претставив и со една моја патриотска песна.

На верскиот празник „Св. Недела“, со сопругата Нада и со 
братучедот Ристо Секулоски отпешачивме до соседното село Тре-
беништа за да запалиме свеќи за здравје во црквата што го носи 
истото име.

На 21 јули, со сопругата Нада учествувавме на Концертот 
„Подиум на млади уметници“, кој се одржа во салата на Цента-
рот за култура Браќа Миладиновци во Струга. На концертот, на 
кој се презентираше класична музика, се претставија следни-
ве млади струшки уметници: Горан Папазоски, Петар Тасески, 
Благовесна Булоска, Димитри Кумбароски, Катерина Баческа и 
Даниел Чуркоски. 

 Во втората половина од јули, во хотелот „Силекс“ во Ох-
рид се одржуваше изборот за македонска убавица. Покрај петнае-
сетте убавици, настапија и познатите интерпретатори на народна 
музика Гоце Арнаудов и Сузана Спасовска. На една маса седевме 
со сестра ми Ристана и со нејзината фамилија. До нас седеше сид-
нејската брачна двојка Ангелина и Живко Стојаноски. Во еден 
момент, шетајќи по масите, Сузана ме препозна и учтиво ми приј-
де за да се поздравиме. Во меѓувреме ја прашав: „Како стоиме со 
Македонија?“ Го тргна микрофонот подалеку од себе и ми шепна 
на уво: „Македонија ќе ни ја продадат!“ „Тогаш зошто пишуваме 
и пееме патриотски песни кога за грст гласови се продаваме?“ 
‒ кисело ѝ возвратив. Ги собра рамената, ми мавна со раката и 
продолжи со пеење по масите.



Ова е мојот живот

357

Едно неделно јулско претпладне, со братучедот Кристафил и 
со нашите сопруги Нада и Вера се одвозивме до село Слатино. Се-
лото се наоѓа во средина на славна Дебарца, а познато е по највисо-
ката македонска државна личност Бранко Црвенковски. Да, татко 
му на Бранко е роден во ова планинско село и тука ги одживува 
пензионерските денови. Слатино, пак, го одживува својот најголем 
досегашен дострел. Водостопанство има направено вештачко езе-
ро од 1000 со 150 метри. Тука се одржуваат кајакарски натпревари. 
Еве денес директорот на Водостопанство Коста Цветаноски со со-
пругата Љупка ми овозможија на победничките кајакарки да им ги 
поделам медалите. Победнички беа стружанки, додека второто и 
трето место ги освоија кајакарките од Маврово и Охрид. На окол-
ните тревници седеа бројни љубители на кајакарството, на скарата 
и чашките. Покрај ова вештачко езеро, 

Водостопанство има изградено и пристојна зграда со некол-
ку соби за ноќевање, сала за конференции, кујна и голема трпе-
зарија. Тука се сретнавме и со директорот на охридското радио 
„Лав“, Диме Смилески.

На 31 јули сабајлето во 01.25 часот требаше да допатува ќер-
ка ми Билјана со сопругот Тони Јошески. За таа пригода, вечерта 
дојдоа внукот Сашо и сестра ми Ристана, за да ги пречекаме пат-
ниците на охридскиот аеродром. Во одредено време, со авионот на 
„Адрија ервајс“ од Љубљана, среќно допатуваа Билјана и Тони. На 
Билјана ова ѝ беше четврти пат да стапне на македонското подне-
бје, додека на Тони ова му беше прво стапнување на македонската 
земја. При прегратките сите бевме радосни што младата брачна 
двојка е меѓу нас. И ѕвездите како да се радуваа на нивното до-
аѓање. Беше уште поубаво кога влегоа во селото и во татковата, од-
носно во дедовата куќа. Внатре радосно ги пречека тетка им Рис-
тана. Се израдува таа, дури се израдува и куќата со бучниот џагор 
од идните нејзини домаќини.

Другиот ден, за да им посакаат добредојде на младата брачна 
двојка, дојдоа многу роднини и пријатели. Сите молитвеа за што 
побрзо младите да нѐ израдуваат со бебе. Интересно е да го спом-
неме и следниов настан. Од првите круши што ги родило крувчето 
од деленицата, стрина ми Елена им скина и им даде по една круша 
за да ги изедат Тони и Билјана. Со примената на овој пагански оби-
чај, седум недели по враќањето во Австралија, Билјана ни прире-
ди изненадување, велејќи ни дека останала бремена и бебето дека 
било старо шест недели. 
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По повод едногодишниот посмртен помен на вујната Алим-
пија (Липка) Милошеска во село Драслајца, отпатувавме со снаа 
ми Љубица и сестра ми Ристана, а по нас допатуваа и вујко ми Бла-
гоја со синот Митко Спироски. До вујна ми Липка беше погребан 
и младиот македонски писател Крсте Чачански. На овој настан се 
видовме и со роднините на фамилијата од Николе Милошески. 

Учествувавме и на трите роденденски чествувања ‒ на вну-
ката Марија Трпоска и на правнуките Симона Стојкоска и Теодора 
Трпоска. Бевме и на свадбата од внук од прв братучед на сопругата 
Нада, Ѓоко и Андријана Иваноски. На свадбата ни се придружија 
ќерка ни Билјана и зетот Тони. Свадбата се одржуваше во хотел 
„Бисер“, во Калишта покрај Струга. Свадбата беше мошне весела. 
Амбиентот во хотелот „Бисер“ во Калишта пленеше. Тони беше 
импресиониран од глетката кон езерските синила и кон шареноли-
ката околина. Најдраги пријатели на веселбата му беа моите дет-
ски другари Ристо Секулоски и Павле Андроникоски. Пред зами-
нување влеговме во црквата „Св. Богородица“ во Калишта за да 
запалиме свеќи за здравје. Другиот ден по свадбата, невестата ја 
носеа на сретселската река. По пат, со кад од фурните се премач-
куваа сватовите по лицата, а невестата облечена во селска носија, 
им поливаше со бардаче за да се измијат. Времето беше топло, па 
многумина, меѓу кои и јас се искапивме во речната вода.

За илинденскиот празник бевме на именден кај сваќата 
Воскресија, која даваше пиење за внукот Илија, син на Алексан-
дра и Крсте Илинкоски, кои живеат во Сиднеј. Таа имаше заклано 
прасе. Потоа бевме кај зет ми Борис и сестра ми Ристана во село 
Косел (Смрдеш). Борис во наша чест закла зајак. Се искачивме и 
на ритчето на кое е изградена црквата „Св. Илија“ каде запалиме 
свеќи за здравје, а попатно ја посетивме и куќата на нашите сид-
нејски пријатели Благородна и Никола Трајчески. Другиот ден 
бевме на ручек кај мајка ѝ на сопругата Нада, Мара Иваноска, која 
мирно си ги одживува своите 95 лета. Шурата Јонче и шурната 
Климентина имаа заклано прасе. Билјана и Тони беа среќни што 
ги хранеа кокошките, пајките и миските, а и што се поиграа со 
немирните јариња. И кај братучедот Кристафил бевме поканети за 
на колењепрасе. Колењето го извршија братучедот Богоја и сосела-
нецот Коста Цветаноски. 

Во пресрет на верскиот празник Св. Климент, со Нада, Билја-
на, Тони, сестра ми Ристана и зет ми Борис отидовме најпрво во 
црквата „Св. Климент“, а потоа и на Плаошник, каде му се наоѓаат 
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моштите на овој наш најзначаен охридски и македонски светец, за 
со запалени свеќи да му оддадеме пристојна почит. Ова велелепно 
здание на Плаошник и крстот на Водно во Скопје се единствените 
спомени од владеењето на принцот Љубчо и принцезата Снежана 
Георгиевски. По напорното искачување и слегување по Самуило-
вата тврдина наздравивме во Рибниот ресторан.

По Св. Климент, се паѓа и празникот Св. Пантелемон, кој во 
демирхисарското село Света го празнуваат некои како куќна, а ос-
танатите како селска слава. Во тоа село е роден татко му на зетот 
Тони, Здравко Јошески. Поради тоа, еве нѐ пред вратите од домот 
на нивниот дедо Стојан и баба Неда. Тие знаеја за нашето доаѓање. 
Тони беше роден во Австралија и за првпат се прегрнуваше со него-
виот дедо, а по вторпат со неговата баба. Возбудата беше трогател-
на. Тони за првпат стапнува македонска земја, за првпат стапнува 
таткова земја и за првпат стапнува во дедова и таткова куќа. Сите 
го гушкаа Тони. Ја гушкаа и невестата, сопругата на Тони, Билја-
на. Сè што виде Тони, од роднини, пријатели, соселани, до куќата, 
двориштето, овошките и домашните миленици, сето тоа беше нова 
глетка која ќе остане вечно во неговото мисловно сеќавање.

На покана од поетесата Светлана Христова-Јоциќ, учест-
вував на традиционалните Македонски духовни конаци. Пора-
ди настанатите проблеми, не се одржаа во црквата „Св. Ѓорѓи“ 
во Струга, туку во манастирските конаци во „Св. Еразмо“ крај 
Охрид. Тука се сретнав со академиците Блаже Ристовски, Ма-
теја Матевски и Цветан Грозданов, со поетите Трајан Петровски, 
Веле Смилевски, Глигор Стојковски и Светлана Христова-Јоциќ, 
со писателите Коле Чашуле, Јован Павловски, Вера Бужароска и 
Димитар Башевски, како и со карикатуристот Владо Јоциќ, со ар-
тистката Љупка Џундева и со многу други личности. По беседите 
се премина на поетско читање. На мое изненадување, и покрај 
тоа што бев ставен на списокот за читање последен, водителката 
ме прескокна. Моето присуство ѝ го најавија повеќето поети, за 
со извинување, кутра водителка, да ми дозволи и мене да прочи-
там своја песна. Навистина бев трогнат за момент, па настанот го 
прокоментирав вака: „Не ви замерам што ме ставивте последен 
на списокот за читање, но не мислев и за да ме избришете од него. 
Тоа не го разбирам...!“ Годинешните поетски награди (фенери) 
им беа доделени на писателите Коле Чашуле и Јован Павловски, 
а на две дами, кои живеат и творат во Франција, им беа доделе-
ни скромни признанија. Примајќи ја наградата, Јован Павловски, 
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кутриот тој, се израсплака за територијалната поделба со која 
Струга ќе биде под албанска окупација, а остана во Скопје да ги 
прославува СВП и тоа на Питачкиот мост!?

По издавањето на трите мои дела, со д-р Стојан Ристески го 
понудивме академик Блаже Ристовски за да ми ја промовира кни-
гата „Македонските демонстрации во Австралија“. И покрај број-
ните обврски, тој веднаш ја прифати понудата. За просторија го 
избравме Музеј на град Охрид, односно куќата на војводата Хрис-
то Узунов (Самуилова 49). И замислете, од сите дневни весници: 
„Нова Македонија“, „Вечер“, „Утрински весник“, „Македонија де-
нес“, „Време“, „Вест“, „Дневник“ и неделни весници „Македонско 
сонце“, „Фокус“, „Аргументи плус“, неколку ТВ канали, меѓу кои 
и МРТВ – Културна програма од Скопје... од сета таа македонската 
медија, само весникот „Дневник“ го објави рекламното ливче за 
промоција. А им ги испративме на сите нив покрај рекламното лив-
че и трите мои објавени книги. Срамота! Како било, на промоција-
та дојдоа шеесетина посетители, меѓу кои имаше најмногу луѓе 
од интелигенцијата, па мои соселани ‒ волинци и луѓе од мојата 
фамилија. Академик Ристовски книгата исцрпно ја претстави пред 
присутните. На крај и јас им се претставив на присутните со по-
себно одбрани зборови и им поделив, со посвета, на сите присутни 
по еден бесплатен примерок. Промоцијата ја снимаа охридските 
радиостаници и приватниот документарец, камерменот за ТВ Ох-
рид, а поранешен сиднејски гастарбајтер Симон Карамешиноски. 
Промоцијата беше прикажана на каналот ТВ Охрид, а по барање 
на гледачите, ТВ Охрид даде и реприза. Симон имаше вметнато и 
инсерти од демонстрацијата одржана на 8.7.1991 година во Мар-
тин Плајс, во Сиднеј. За ова значајно дело и настан, покрај изда-
вачот МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј, рецензентот Александар 
Донски, лекторот д-р Стојан Ристески и промоторот ‒ академик 
Блаже Ристовски, најсвојски им се заблагодарив на луѓето кои ми 
помогнаа за промоцијата, а тоа беа вработените во НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј ‒ Охрид, директорот 
Јордан Трца и кустос проф. Никола Целакоски. Покрај бројните 
посетители, меѓу присутните беа и тројца сиднејски активисти, 
учесници на повеќето од одржаните демонстрации воАвстралија 
и тоа уметникот Блаже Блажески ‒ Крстаноски, Гоце Јованоски и 
Митра Недановска. Секако, со промоторот, организаторите и со 
некои од присутните наздравивме во ресторанот „Ривиера“. По 
промоцијата, за интервјуа ме побараа водителките на „Радио Ох-
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рид“ и на радио „Лав“, дописникот на „Утрински весник“, Виктор 
Цветаноски и уредничката на списанието „Македонско сонце“, 
Милева Лазова. Интервјуто со Цветаноски, кој допатува во Воли-
но со сопругата Слободанка, беше објавено во „Утрински весник“ 
со наслов „Протестиравме против неправдите“, на 13 септември, 
а дописот од Милена Лазова во „Македонско сонце“ со наслов „Ја 
браневме честа на својата родна земја“, беше објавено дури на 8 
октомври 2004 година. 

Еве и уште еден интересен настан. Камчето што го зеде ќер-
ка ни Билјана во 1979 година, кога имаше само три години (пред 
полни 26 години), од реката која кај манастирот „Св. Наум“ се вли-
ва во Охридското Езеро, другиот ден по промоцијата, отпатувавме 
со брод од Охрид за Св. Наум, за да го вратиме назад. Таква беше 
програмата. Кога сакаше таа да земе камче, ние ја искаравме. И 
рековме ако секој зема од камчињата, тогаш нив ќе ги снема и око-
линава ќе биде пуста. Уште ѝ рековме дека дедо Наум ќе нѐ кара 
(мислевме на светецот). Но, таа не сакаше ни да слушне за да го 
врати него во реката. Па така решивме, нека го земе, но да го врати 
кога ќе се омажи и кога заедно со мажот ќе дојде во Македонија. 
Така и направија. Со мажот ѝ Тони, со запалени свеќи му се забла-
годарија на Св. Наум, му оставија скромен паричен подарок и му 
ветија сега и тие, доколку имаат деца кога ќе дојдат, повторно деца-
та да земат камчиња, па кога тие ќе се оженат или омажат, да дојдат 
и камчињата да ги вратат. И така, тоа да стане традиционално, се 
разбира, доколку се согласат нашите потомци, а и Св. Наум.

Во следниов запис ќе ги опишеме Струшките вечери на по-
езија, од палењето на поетскиот оган, тркалезната маса на тема 
Струга и секако завршната манифестација „Мостови“. 

Со запалени свеќи в раце застанавме пред Домот на култура 
во Струга. Еве и во оваа 26-та ѕвездена августовска ноќ во 2004 
лето господово. Кога пламна поетскиот оган на 43-тите СВП и кога 
револтот го искажавме со мнозинското присуство и со сите тради-
ционални одлики дека местото на СВП им е овде, во поетска Стру-
га, а не на питачкиот мост во Скопје. Огнот го запалија правнуци-
те на Миладиновци. И еве нѐ уште на едно поетско чествување, 
во поетска Струга, со дваесетина поети и пред неколкуилјадната 
публика, љубители на поезијата. Најпрво се огласија стиховите на 
песната „Т’га за југ“ од струшкиот преродбеник Константин Ми-
ладинов. Потоа грмнаа звуците на македонската химна „Денес над 
Македонија се раѓа ново сонце на слободата...“ Народот ја пееше 
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химната погласно од кога било порано. Лицата им беа морничави, 
револтни, заканувачки... Годинешниве Струшки поетски вечери 
политичарите ги преполовија. Од единствената, интернационална, 
манифестација, СВП оваа година, за жал, станаа две СВП. Мани-
фестација со лик и со опачина. Некои поети, оние блиските на по-
литичарите, ќе прославуваат на Камениот мост во Скопје, другите, 
достојните Македонци, ќе прославуваат во крвава Струга. Да, ток-
му така. Струга ја окрвавија политичарите, македонските изроди, 
оние кои за рака гласови им ја подарија неа на албанските насил-
ници. Си земам слобода да ја поправам својата грешка, дека во збо-
рот насилници не припаѓа мирното албанско население, со кое сме 
живееле многу изминати години, туку оние кои беа подбутнувани 
од косовските иредентисти. 

Беседата што ја одржа градоначалникот на Струга Ромео Де-
ребан беше мошне трогателна: ‒ Стружани оваа година останаа без 
СВП, но тие не останаа без Струга. Им порачуваме на оние кои нѐ 
тепаа, нека запаметат убаво дека тепањето на сопствениот народ 
е соодветно со последниот рик на дивината! Во овој поетски ме-
теж се сретнав со следните личности: Никола Кљусев, Коле Чашу-
ле, Блаже Ристовски, Бистрица Миркуловска, Мирка Велиновска, 
Јован Стрезовски, Бошко Рајчовски (Детроит), Никола Матоски 
(Сиднеј), Крсте Наумоски (Мелбурн), Науме Радически, доктор 
Јосиф Белески и многу други.

Другиот ден, во хотел Дрим се одржа тркалезна маса на тема: 
„Отпор, поезија, Струга“, на која заседаваа следниве лица: акад. 
Блаже Ристовски, проф. Љубомир Фрчковски, проф. Љубомир Цу-
цуловски, проф. Билјана Ванковска и проф. отец Стефан Санџа-
коски (на сите нив им поделив по еден примерок од книгата „Ма-
кедонските демонстрации во Австралија“), а Венко Андоновски и 
Гордана Силјановска го откажаа учеството. Попатно, со новинарот 
на „Утрински весник“ Виктор Цветаноски и адвокатот во пензија 
Васил Калески ја посетивме најраскошната куќа на ова поднебје, 
куќата на Цвета и Никола Џутески во с. Мислешево. 

 И најпосле, еве ја и најсвечената ноќ на СВП, манифеста-
цијата „Мостови“. Да, токму така, „Мостови“, но без овогодишниот 
венцоносец, португалскиот поет Васко Граса Моура, кого скопјани 
го оковаа за Камениот мост во Скопје. Тој не дојде ни да си засади 
дрво, како што доликува, па дрвото мораа да го засадат правнуците 
на Миладиновци. На годинашниве СВП, на Мостот на поезијата на-
стапија следниве поети: Јован Стрезовски, Радован Павловски, Сла-
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ве Ѓорго Димоски, Ристо Јачев, Смиле Наумоски, Науме Радиче-
ски, Панде Манојлов, Тоде Илиевски, Братислав Ташковски, Бран-
ко Цветкоски, Миле Неделковски, Бистрица Миркуловска, Гордана 
Михајлова-Бошњаковска, Ева Рас од Србија и Црна Гора, Никола 
Вукелиќ од Република Српска, Мајда Кушар и Метода Кошир од 
Словенија и други. А од дијаспората настапија само Бошко Рајчов-
ски ‒ Пелистерски од Детроит и Крсте Наумоски од Мелбурн.

 По повод селската слава Св. Богородица во с. Волино, за 
здравје и среќа ѝ подаривме јагне. Тоа, како жртва, ќе биде заклано 
и подготвено за ручек, што црквата задолжително го дава на пра-
матари и на верници од другите села. Јагнето, јас и зетот Тони со 
наши роднини го завртивме три пати околу црква и ѝ го подаривме 
на црковната управа, која ја сочинуваа следниве лица: Здравко 
Митрески, Иван Иваноски и Ристо Секулоски. Другиот ден, на Св. 
Богородица, повторно отидовме за да запалиме свеќи за здравје 
пред светицата Богородица и пред гробовите на нашите најмили. 
Со почит ја следевме и богослужбата на долгогодишниот свеште-
ник во нашето село, Диме Димоски. За ручек ни дојдоа дваесетина 
гости, наши роднини и пријатели од соседните села. Вечерта, на 
селскиот полигон, ги следевме финалните натпревари од тради-
ционалниот Волински фудбалски турнир, а по нив и веселбата која 
траеше до утринските часови.

 
 ВО КАИРО И ВО АЛЕКСАНДРИЈА (2004)

При доаѓањето се радувавме сите, а на разделба плачеме. Во 
ситните утрински часови на први септември со авионот на слове-
нечката компанија „Адриа“ полетавме од Охрид преку Љубљана за 
Франкфурт, а отаде со „Луфханса“ одлетавме до египетската прес-
толнина Каиро. И еве нѐ, во најбучниот досегашен патувачки ка-
раван. Во аеродромскиот метеж нѐ пречека агентот кој треба да ни 
биде домаќин за еднонеделниот престој во Египет. Отседнавме во 
хотелот „Хилтон“, за нив „Кралот Рамзес“ кој поседува 4 ѕвездич-
ки, во собите 224 и 225. Собите беа широки, со широки кревети и 
со поглед кон реката Нил и мостот по кој се движат милиони возила 
дневно. Разбравме дека Египет има седумдесет милиони жители од 
кои само десет насто им припаѓаат на католиците, православците, 
коптите и на другите религии, додека деведесетте насто се мусли-
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мани. За египетската престолнина Каиро ни рекоа дека имал пет-
наесет милиони жители. Идниот ден го минавме во разгледување 
на антички експонати, на фараони, кралеви, мумии... видување на 
една поинаква култура за која сме слушале, но не сме ја виделе. 
Вистински непроценливи богатства за минатото на антички Египет, 
но богатство и за денешните Египќани. Музејот е посетен од илјад-
ници туристи од сите меридијани на светот. Да, сите тие со платени 
билети, низ рендгентски врати послушно се провираат. Влегуваат 
без апарати, видеокамери и други помагала, со кои настанот сли-
ковито не ќе можат да го документираат пред своите, оџагоравени 
очи кои алчно зјапаат во античките експонати. За возврат, пак, на 
сето тоа, од секој ќош ќе ги следат стотици камери и полициски 
стражари, кои будно си го чуваат своето богатство. Вториот ден, и 
тоа многу рано, ги посетивме древните пирамиди, зашто подоцна 
ако се оди кај нив, за да се влезе во најголемата, Кеопсова пира-
мида, се чека со часови на ред. Па така, наведнати и низ тесни ту-
нели влегувавме во нивното средиште, за да ја видиме ограбената, 
празна нејзина утроба. Мачно беше влегувањето, но мораше да се 
издржи. На местото си, а друг да ти раскажува, не, не го бива тоа. 
Овие тешки камени блокови, кои се влечкани од преку стотина ки-
лометри оддалеченост, кој знае како се носени, а прашањето, како 
се ѕидале тие и како толку прецизно се прилепувале еден за друг, со 
која технологија, како...? На овие прашања само робовите и нивни-
те наредбодавци ќе можеа да ни одговорат. Само тие и никој друг. 
Ги посетивме сите пирамиди (Рахина, Гиза, Кеопсова) од кои, оваа, 
Кеопсовата, беше најголема и најдобро сочувана. Ја посетивме 
и огромната сфинга, која има глава на човек, а тело на животно. 
Интересно е да спомнеме дека аманетот кој му го ветивме на свр-
шеникот од внуката Љуба, Родни Гало, дека песок ќе му донесеме 
од крај пирамидите, тоа документирано, со фотографија, го оства-
ривме. Кога веќе бевме на местото си рековме, да ја искористивме 
шансата за да ги вјавнеме и камилите кои за наем ги чуваат тука 
нивните стопани. Да, овие се моменти за исполнување на сонот, за 
кој милиони луѓе сонуваат. Низ Каиро, покрај Националниот музеј, 
ги посетивме уште и следниве знаменитости: цитаделата, огромна 
џамија во која не се влегува обуен, а жените со голи рамена. Неа ја 
изградил турскиот паша Мухамед Али, кој владеел со оваа египет-
ска територија од 1805 до 1839 година. Потоа куќата на Крик Леја, 
која сопственикот си ја изградил во 16 век, а во 1900 година таа ќе 
биде купена од Англичанецот Гаер Андерсон, за тој да ја претвори 
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во музеј. Покрај свои, во неа ќе смести и едно чудо купувани експо-
нати. Ја посетивме и некогашната резиденција на турскиот бег Ке-
диф Исмаил, кој владеел со овај вилает од 1863 до 1879 година. Таа 
сега е преуредена во модерен хотел. Ги посетивме и работилниците 
за производство на лахсорна хартија и козметички средства.

Еден ден посветивме за да го видиме и градот што наши-
от прапрапрадедо Александар Македонски го изградил на малиот 
град Ракотис. Го добил името по нејзиниот градител Александар, 
кој е оддалечен од Каиро точно 225 километри. Пред влезот на гра-
дот со големи букви името Александрија е испишано покрај арап-
ски и англиски и на грчки јазик. Кутри Грци, како не им успеа да 
ги погрчат и Египќаните, како што ги погрчија Македонците. Така 
ќе ги сметавме за сила. А вака...? Градот во кој живеат околу чети-
ри милиони жители е распослан на преку триесетина километри 
на брегот од Средоземното Море. Многу убав град и на прекрас-
но место создаден, но во него не живеат Македонци, туку египет-
ски муслимани. Изумрено е и племето од македонската династија 
Птоломеи. Во близина на градот, на плажите се капат исклучиво 
муслимани. Мажите со кошули и долги панталони, а жените со 
долги фустани, мантили и забулени со шамии. Некои и со црни 
фереџиња преку лицата. За христијаните, односно за луѓето кои 
се капат по панталончиња или по бикини, плажата им е настрана 
од градот. Во овој (наш град), најпрво го посетивме Греко-Роман 
музејот. И секако, најпрва скулптура што ја видовме беше статуата 
на македонскиот војсководач Александар. Да, прекрасна бела и од 
бел мермер направена скулптура со поткршен преден дел од носот. 
Токму таа прва скулптура ни посака добредојде. Ех, колку вели-
чествено се чувствувавме гледајќи во ликот на Александар и тој во 
нас. Колку воздишки му испративме за анатемата што ни ја остави, 
за Македонија маки да мачи, а покрај неа и ние. Од толкава држава 
да ни остане само педа и таа еве денешниве македонски изроди без 
војна на албанските насилници им ја подаруваат. Жалосно. Оваа 
стара и скапоцена скулптура (молкум си рековме), како не си ја 
прибрале Грците, како сè што прибраа од Македонија, па и него, 
во светот ќе го претставуваа како грчко богатство. Покрај неговата 
скулптура имаше и скулптури од неговата фамилија, а најприсутни 
беа ликовите од династијата Птоломеи од кои е и чуената кралица 
Клеопатра седма. Во музејот имаше доста работи да се видат, како 
кипови на римски кралеви, мумии, златни експонати итн. Најголе-
мата возбуда ни стана тогаш кога лично прочитавме под војнички-
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от шлем дека тој му припаѓал на македонски војник и тогаш кога 
ги допревме пронајдените монети (пари) од античко-фараонското 
време. Особено македонските статери, монети кои се изложени во 
каталогот од број 177 до 179, а му припаѓале на кралот Филип Вто-
ри и од број 32 до 43 монетите кои му припаѓале на Филиповиот 
син, на кралот Александар Македонски.

При објаснувањата за некаков си еленизам поврзан со маке-
донските кралеви Филип и Александар, почесто се пречкавме со 
преведувачката Абир Сауед, која бараше објаснение со пишани до-
кументи за таа наша, како што рече, македонска реалност.

Потоа ја посетивме масовната гробница која е изградена во 
неколкукатна карпа. Таа поседува педесетина отвори каде се чувале 
мртовците, голем бунар и многу запишани преданија со хиерогли-
фи. Оваа гробница била случајно откриена пред неколку години. По 
гробницата ја посетивме и малата градска населба Помпеј. Во оваа 
романска населба, покрај темелите од царската резиденција и не-
колкуте кипови, сочуван е и висок столб од 35 метри, со отстранета 
голема вазна од него. Посетивме и неколку помали турски зданија 
претворени во хотели и, секако, поминавме покрај чуената Алек-
сандриска библиотека која, покрај Конгресменската во Њујорк, по-
седува најмногу книги во светот. Поседувала дури половина ми-
лион папируси. Во Храмот на Музите покрај богатиот книжевен 
фонд, содржеше и опсерваторија, ботаник и зоо-градина, голем број 
сали и други придружни простории. Тука многу умни луѓе кои до-
аѓаа дознаа дека земјата е тркалезна и се движи околу сонцето. 

Последната ноќ ја минавме во бродско крстарење по реката 
Нил. Покрај вечера залеана со алкохолни пијалаци, имаше настап и 
на неколку танчери, меѓу кои настапи и стомачна танчерка, која со 
своите мешкања им ги развесели лицата на посетителите од маш-
киот пол. Глетката од реката Нил по нејзинот крајбрежје пленеше. 
Но, таа секогаш беше матна и разни ѓубришта носеше со себе.

Последниот ден се збогувавме со хотелот „Рамзес“, со пре-
ведувачката, со возачот, со агентот и со муслиманскиот загаден 
град Каиро, со метежот на милионите возила и со буката на сто-
тиците оџи што урликаа во ноќните часови, со толпата на недис-
циплинирани патници и со авионскиот лет кој доцнеше полни два 
часа, за на крај среќни да стигнеме во прекрасниот Сиднеј и во 
топлите прегратки на нашите најмили.

До видување до идното наше патување.
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14-тата закажана Охридско-струшка средба, која требаше 
да се одржи на 27.11. во просториите од Македонскиот спорт-
ски центар „Илинден“ во Анклиф, поради незаинтересираност на 
некои луѓе од одборот, се откажа. Преостанатите 1.700 долари 
сакавме да ги потрошиме за објавување на книга за Асоцијација-
та. Јас, Илија Велјаноски и Насте Јоноски бевме за да се објави 
книга, Крсте Тасески беше пола-пола, а Драган Божиноски, кој 
само од пред две години се приклучи во одборот, беше против 
објавување на книга (подоцна разбравме дека љубоморел оти со 
објавувањето на книгата јас ќе сум добиел награда од градоначал-
никот на Охрид, а јас неа и без книгата, истата година ја примив 
од градоначалникот Александар Петрески). Значи и при резултат 
од 2,5 со 1,5 изгубивме ние што бевме за книга, така луѓето со 
дип ломи победија и парите останаа кај благајникот Тасески. А 
што ќе прави со нив само Господ знае.

На 13.12.2004 година во просториите од Мајгрант ресорд 
центарот во Рогдаел се одржа Генерален состанок со членовите и 
вработените во добротворната асоцијација МАВА. Присутни беа 
и повеќе професионалци од владини и невладини организации. 
Уште при излагањето на секретарката Валентина Ангеловска се 
премина кон препукувања од една страна на луѓето кои не беа за-
доволни од работата на челничките на оваа служба, каде поголеми 
парични средства се трошеа бескорисно. Такви беа Тони Најдов, 
Глигор Аполески, Борис Тасевски, Душан Ристевски... Во одбрана, 
пак, покрај челничките Валентина Ангелевска и Лилјана Шестако-
ва, застанаа Горјана Милошевска, Нада Нолевска, Драгана Божи-
новска, Владо Грбевски и други. Валентина и Лидија предвреме си 
имаа покането гостин од полицијата, а по агресивните реплики на 
Најдов, беше повикан уште еден редар на мирот, кој на двапати го 
повика Најдов надвор, за да го смири. Кога се насетуваше дека сос-
танокот ќе доживее фијаско, замислете, на говорницата од Управ-
ниот одбор беше повикана да ги учи Македонците како се одржу-
ва состанок, координаторот за мултикултурно здравје на општина 
Бенкстеон, шефицата на Шестакова, Гркинка по националност. По 
ваквата вжештена атмосфера, каде преовладуваше нервоза и бес, 
состанокот се одложи за шест недели, но тој се одржа дури по шест 
месеци (15.6.2005). Ете, вакви глупости можат да ни се случат нам 
Македонците во Сиднеј, Австралија.

На 18.2.2005 година, со исплатени парични дотации, јас за-
вршив со работа во Железницата на Нов Јужен Велс, во која рабо-



Иван Трпоски

368

тев од 14.2.1977 година, односно 28 години и четири денови. Бев 
исплатен прилично добро, по што немав право да барам помош 
од социјалните служби до денот на моето старосно пензионирање, 
односно до 21 јуни 2007 година.

На 18.3.2005 година, во просториите на Македонскиот кул-
турно-образовен центар во Рогдаел, а во организација на Литера-
турното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, се одржа промо-
ција на збирките песни „Немирни ветрови“ и „Љубовна имагина-
ција“, како и на книгата со записи „Македонските демонстрации 
во Австралија“ од авторот Иван Трпоски. Книгите ги промовираа 
Жаклина Михајлова и Душан Ристевски, а стихови читаше Еми-
лија Тодорова.

На 8.4. во просториите на ресторанот „Конка Дора“ во Ри-
вервуд, во организација на Македонскиот телефонски именик, 
беа доделени највисоките награди во три категории: најделотво-
рен македонски бизнисмен, за општествена/културна дејност и 
за животно дело. За бизнисмен беше награден Роберт Пројески, 
за животно дело д-р Михајло Михајлов и за општествена дејност 
поетот Иван Трпоски за трите издадени свои дела. Наградата се 
состоеше во диплома и македонско златно сонце. За ова призна-
ние бев номиниран од управата на Литературното друштво „Гри-
гор Прличев“ од Сиднеј.

На 1.6. со Борис Мусоски бевме на собирот за номинации 
на Националниот мултикултурен маркетинг, што се одржа во хо-
телот Вестинг во Мартин Плајс. На собирот, покрај другите, збо-
руваа и министрите Аколино и Стефан Керкешеријан, на кој му 
ја подарив книгата „Македонските демонстрации во Австралија“. 
Се видовме со уредникот на поранешниот весник „Ново доба“, а 
сегашен „Нова Хрватска“, Фрањо Хармат, лидерот на Либанската 
заедница во Лакемба, Трад и други личности.

На 17.7. во Волино се извршило осветување на црквата „Св. 
Недела“, чие осветување го извршил митрополитот Плаошки и 
Дебарско-Кичевски г. Тимотеј со група свештеници. Потоа бил 
приреден пригоден ручек за сите присутни и на крајот се преми-
нало кон Културно-забавна програма на која зеле учество ВИС 
„Македонија“ од Кавадарци и солистите Орце Стефковски, Билјан 
Стојановски и Татјана Лазаревска. По желба на волинци, на некол-
ку наврати Стефковски ја отпеал песната за Волино чиј текст го 
напишав јас. Изградбата на црквата „Св. Недела“ ја започнаа брат 
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ми Спаско и Славчо Шкуртески, а ја довршија шура ми Јонче Ива-
носки, Дончо Тупанчески и други. Таа е изградена со доброволни 
средства на населението од Волино, емигрантите волинци од Аме-
рика и Австралија и сите добронамерни Македонци.

Награда „Македонско сонце“ за литература и култура ми додели 
директорот на Македонскиот телефонски именик Јове Стојановски – 

Сиднеј 8.4.2005 година

На 23.6.2005 година во 12.33 утрото во Градската болница во 
Кемси ќерка ми Билјана го роди своето прво чедо ‒ ќерка ѝ Лана, 
прва наша внука. За нас со сопругата Нада овој настан беше најве-
сел во нашиот заеднички живот по раѓањето на ќерка ни Билјана. 
Многу роднини и пријатели од Сиднеј, Америка и Македонија, не-
кои телефонски, а некои дојдоа во болницата и дома за да ни чес-
титаат. Девојчето се роди здраво и нормално со 2.500 кгр тежина и 
47 см должина. 
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На 26.8. во организација на Македонското писателско 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, во просториите од Маке-
донската преведувачка служба во Рогдаел, беше промовирана 
книгата „Фамилијарните врски на македонскиот цар Самуил со 
британската кралица Елизабета Втора“ од историчарот и археолог 
Александар Донски. Книгата е преведена на англиски јазик, а ја 
промовира проф. Славица Ристеска. Вечерта беа прогласени и до-
битниците на наградените дела од наградниот конкурс за поезија 
и проза. Исто така, вечерта беа прогласени за почесни членови во 
друштвото „Григор Прличев“ академик Блаже Ристовски и проф. 
Александар Донски. 

На 28.10. на Македонската радиопрограма на еС-Би-еС се 
одржа радиотон за собирање парична помош за Детската болни-
ца во Вестмит. На програмата, покрај водителите Борис и Загорка 
Добросавлеви, Ѓорѓи Бушиноски и Радица Димитровска, учест-
вувавме и неколкумина членови на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј: Перо Дамчевски, Иван Тр-
поски, Бошко Стојановски, Тоде Кабровски и неколку девојки од 
Преведувачката служба: Лидија Шестакова, Драгана Божиновска... 
На радиотонот се собраа точно 11000 долари.

На крајот од октомври 2005 година, во просториите на 
Мајгрант ресортинг центарот во Рогдаел, а во организација на Ма-
кедонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, се 
одржа манифестацијата „Просветно-добротворен форум“. Пред 
присутните со свои излагања се претставија следниве активисти: 
проф. Славица Ристеска, проф. Билјана Божиноска, наставник 
Цвета Чумковска, писател Иван Трпоски, инж. Ванчо Ѓонески, 
правник Олга Николовска и м-р Душан Ристевски.

На 16.11. на Телстра стадионот во Сиднеј се одигра квали-
фикациски натпревар за влез на Светското фудбалско првенство 
во 2006 година во Германија, помеѓу Австралија и Уругвај. Таму 
победи Уругвај со 1:0, а овде победи Австралија со 1:0, по нереше-
ниот резултат и во продолжението при изведување пенали со голот 
на Алујзи, Австралија се квалификува по вторпат за Светското пр-
венство. Тони и Билјана беа на натпреварот.

На 7.12. добив покана за настап со своја поезија на Македон-
скиот Св. Климентов фестивал, кој се одржуваше во Кумбијан и 
Канбера во траење од два дена. Поканата беше потпишана од Јоне 
Целески.
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На 9.12. во просториите на Емигрантскиот преведувачки 
центар во Рогдаел, во организација на Македонското литератур-
но друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, се одржа промоција на 
книгата „Калеш Анѓа“ од Стале Попов на англиски јазик. Книгата 
ја промовира правник Вера Анастасиевска од Волонгонг, цитати 
од книгата прочита поетесата Емилија Тодорова, а за убавата про-
грамска атмосфера се погрижи педагогот Жаклина Михајлова.

На 11.12. во поморската населба Крунала (Сиднеј) се случија 
немири. Австралијанците (Англосаксонци) физички ги нападнаа 
припадниците од муслиманската вероисповед, какви што се Ли-
банците. Овие немири, покрај Австралијанците и другите етнички 
заедници, ја загрижија и австралиската влада, која на неколку пати 
овој проблем го постави на дневен ред и во федералниот парла-
мент во Канбера.

На 8.2.2006 година почина нашиот сосед, битолчанецот Тоше 
Гудовски. Тој е оженет за Костантина ‒ Дина (Гркиња), со која ја 
имаат 17-годишната ќерка Емилија. Нивната спогодба: кој ќе по-
чине прв, на нивните национални гробишта ќе се погребе и парт-
нерот, се испочитува. Опелото и погребот на Тоше се извршија во 
македонската црква „Св. Никола“ во Кабрамата и во македонските 
гробишта во Руквуд.

На 9.3. добив чек од 5000 долари за повреден слух во др-
жавната железница. Него ми го испрати адвокатската канцеларија 
Тарнер, а потпишано е од Ричард Дабабнек, кој доста ми помогна 
при докторските оценувања.

На 28.3. во Градската сала Орион во Кемси се одржа избор на 
Граѓанин на годината за регионот Кентербери. Мајорот на Кентер-
бери, Роберт Фуруло ми додели признание за номинација за 2006 
година, за моето досегашно волонтерско работење во издавачка 
дејност и работа во библиотека. На церемонијата присуствуваа 200 
луѓе, кои по прогласувањето на заслужените беа послужени со лес-
на храна и мешан пијалак.

На 31.3. во просторите на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ во Анклиф се одржа средба со членови 
на Друштвото по повод 28-годишнината од неговото формирање. 
Со пригодна закуска и пијалак беа евоцирани спомени од дру-
жењето на членовите на ова најреномирано Македонско литера-
турно друштво надвор од границите на Македонија.
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На 13.5. во весникот „Вечер“ во рубриката „Вести на де-
нот“ од новинарот Владимир Тулевски, покрај другите записи 
ја објавува со потсмев веста за скромната донација за Градските 
власти од Скопје кои за изгореното училиште во Радовиш дале 
сума од 10.000 денари. Оваа помош новинарот ја поткрепува со 
донациите на Македонците од Австралија, кога како помош на 
својата татковина нуделе сума од пет долари. (Оваа бројка, пак, 
во смеа, проф. Стојан Ристевски почесто ми ја зборуваше со на-
малена цифра дури на 1 долар).

На 24.6. со сопругата Нада бевме на 30-годишниот јубилеј 
на Етничкото училиште „11 Октомври“ од Јагуна, во кое десетина 
години и јас бев во неговите одбори. Јубилејот се одржа во Емфа-
риум фанкшион центарот во Бенкстеон пред 200 посетители и 20 
ученици. За досегашното егзистирање на училиштето зборуваше 
наставничката Лилјана Двојакова. Во програмата која ја водеше 
професорката Жаклина Михајлова, покрај настапот на учениците, 
во име на Литературното друштво „Григор Прличев“, настапивме 
и ние со Верка Пауновска со своја поезија. Покрај неколкуте гости 
од австралиската училишна јавност, присутен беше и македонски-
от амбасадор Виктор Габер. Јубилејот го организираа браќата Јор-
де и Роберт Блажески. 

На 25.6. на внуката Лана Јошеска ѝ прославивме прв роден-
ден. Тој се одржа дома, во присуство на 60 роднини и пријатели од 
фамилиите Трпоски и Јошески.

На 11.8. во Театарската сала Цивик во Хрствил, во органи-
зација на Писателското друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, се 
одржа „Вечер на културни настани“. Програмата се состоеше во 
промоција на книгите: „Роднинските врски на некои американски 
претседатели со македонските династии“ од проф. Александар 
Донски, промотор проф. Зоран Марковски. Книгата „Некои слав-
ни стари приказни од мојата Македонија“ од проф. Михаил Сера-
финоф, промотор наставник Зора Јанева и следеше прикажување 
на филмот „До крајот од светот“ од Марина Дојчиновска, кој се 
однесува на Македонците од времето на Александар Македонски 
останати во неколку помали села во Пакистан. Вечерта се одржа 
и прогласување на најдобрите дела од традиционалниот награден 
конкурс за Прличева награда.

На 16.8. на стадионот „Ози“ во Сиднеј се одигра фудбалски-
от натпревар помеѓу австралиската репрезентација и Кувајт, што се 
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играше за квалификација за Азискиот куп кој треба да се одржи ид-
ната 2007 година. Јас бев со Тони, Билјана, Татјана, сватот Здравко 
Јошески и Стив Тасески, прв братучед на Тони. Австралија победи 
со 3:1, а Сашо Петровски го постигна третиот гол. Влезниците чи-
неа по 60 долари.

На 27.8. ми се јави со писмо пријателот проф. д-р Науме 
Радически од Дабово (Мешеишта), кој ми ги имаше испратено 
насловите од изборот што го направил од моите досегашни збир-
ки поезија. Науме имаше избрано 93 песни, а изборот го имаше 
насловено како „Зад синиот бран“, со предговор нешто повеќе 
од седум компјутерски страници. Овај избор сакам да го објавам 
кон средината на 2008 година, кога сум со намера да отпатувам 
во Македонија.

На 1.9. во просториите на Уметничката галерија во Кембел-
теон, се отвори изложбата со наслов: „Другарувај со шизофренија-
та“. Изложбата се состоеше од фотографии, цртежи, скулптури, 
експонати и други разновидни уметнички дела од лица кои страда-
ат од шизофренија. Покрај градоначалникот на Кембелтеон Расел 
Матесон и пратеникот во државниот парламент Граем Вест, говор 
одржа Ане Дејвисон, која ја отвори и изложбата. На изложбата, по-
крај делото на менталниот здравствен советник м-р Душан Ристев-
ски, тука се најде и делото на неговиот пациент Драгољуб Суваи-
ло. Во меѓувреме, посетителите беа послужувани со лесна закуска 
и пијалак. Тука се сретнавме со повеќе видни лица меѓу кои и со 
организаторката на шизофреничката галерија Џералдин Квин.

На 17.9.2006 година во црквата „Св. Кирил и Методија“ во 
Розбери се одржа крштевката на ќерката од Билјана и Тони, на на-
шата прва внука Лана Јошеска. Крштевката ја изврши свештеникот 
Блаже Поповски, а ѝ кумуваше Гоце Кочиски. По крштевката сите 
заедно појдовме во ресторанот „Конка Дора“ во Ривервуд, каде се 
одржа веселбата. На оваа свеченост присутни беа 250 роднини и 
пријатели наши и од фамилијата Јошески. За веселбата се погри-
жи диџејот Горан Апостоловски, а камерманско-фотографската 
улога вешто ја одигра Драган Димитровски. Гостинка од Мелбу-
рн ни беше другарката на Билјана, Марина Велјаноска. По повод 
крштевката испративме реклама до весникот „Тодеј ‒ Денес“, која 
беше објавена на 12.9.2006 година. Покрај написот беше објавена и 
фотографија со Билјана, Тони и Лана Јошески во антички македон-
ски носии. Крштевката беше весела, а Лана брилијантна.
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На 24.9. во просториите на Бенкстеон спортс клаб се одржа 
промоција на книгата „Античка историја на Македонија“ и „Балка-
нот во делата на западните автори“ од авторот Јанко Томов. Книга-
та ја промовираа активистот Виктор Бевел од Сиднеј и директорка-
та за просвета Маргарет Морсе од Бризбан. Програмата ја водеше 
активистот Игор Александров.

На 16.10. се приклучивме во сателитската ТВ мрежа на ком-
панијата Фокстел за која треба да плаќаме по 90 долари месечно 
и плус за втора бокса уште по 20 долари. Оваа ТВ мрежа е богата 
со разновидна програма, особено со директни спортски преноси, 
цртани и класични филмови...

На 18.10. во просториите од Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ во Анклиф не се оствари средбата по-
меѓу членовите на Друштвото и артистите од Македонскиот театар 
Војдан Чернодрински од Прилеп. Поради лежерност на актерите, 
тие ја откажаа средбата и отпатуваа на софра во новоотворениот 
ресторан во Брајтон. Инаку, театарот допатува во Австралија во 
соработка со Македонската амбасада од Канбера за да ги прикаже 
драмите „Суд“ од Коле Чашуле и „Натемаго“ по Марко Цепенков. 

На 25.10. свечено се ставија темелите на куќата од Тони, 
Билјана и Лана Јошески на 1 Лорандо стрит во Сефтон. Таа куќа 
ние со Нада ѝ ја подаривме на Билјана. Куќата ќе биде со две ле-
пенки (дуплекс), планот го направија арх. Љупчо Рилкоски и инж. 
Ѓорѓи Михајлов, а цементото во темелите го стави контракторот 
Џими Тасески.

На 30.10. бев на предавањето кое, на тема „Зошто се убиваат 
Македонците“, го одржа д-р Киро Ристевски. Тоа беше организи-
рано од македонската преведувачка служба од Рогдаел, а се одржа 
во Културно-образовниот центар во Рогдаел, во присуство на 70 
посетители. За овој немил настан кој во последно време сè почес-
то ги предизвикува и Македонците требаше да зборува и Наташа 
Ланговска, но од непознати причини, таа не дојде на предавањето. 
За закопот на самоубијците без свештеник, беше прозван да одго-
вори протоереј Љупчо Двојаковски.

На 3.11. со сопругата Нада ги испративме на четиридневен 
излет Тони, Билјана и Лана Јошески на островот Хамилтон во 
Кунз ленд.

На 6.11.2006 година со сопругата бевме на предавањето на 
тема „Зошто се убиваат Македонците“ од советникот за ментално 
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здравје м-р Душан Ристевски. Предавањето се одржа во простори-
ите на црковната сала „Св. Никола“ во Кабрамата. На него учеству-
ваа триесетина пензионери кои пиеја, се мезеа и картаа, а најмалку 
од нив го следеа предавањето. Срамота. Вакво предавање Душан 
ќе одржи во истиве простории и на 8 ноември, а предавање одржа 
и во црквата „Св. Богородица“ во Ливерпул на 4.11.2006 година.

На 15.11. со Нада бевме во аптекарскиот салон во Бенкстеон 
за на внуката Лана да ѝ ги дупнат ушите и да ѝ стават обетчиња. Со 
малку плачење Лана ги издржа овие пагански обичаи. 

Истиот ден, вечерта, со Нада бевме на изложбата од ликовни-
от уметник Блаже Блажески ‒ Крстаноски, која се одржа во прос-
ториите на Сејмор Универзитетот во Чипендаел. На изложбените 
штандови проследивме дваесетина експонати изработени во брон-
за. Изложбата ја отвори проф. Рон Робертсон, а за делото на Блаже 
зборуваше директорот Камбел Робертсон ‒ Свон. На неа присуству-
ваа четириесетина посетители од македонското и австралиското 
општество. Тука беше и пратеникот во горниот дом на парламентот 
на Нов Јужен Велс, господин Петар Брим, со кого нѐ запозна прет-
седателот на Македонскиот совет за НЈВ, Игор Александров.

На 24.11. во просториите од Преведувачката служба во 
Рогдаел, а во организација на Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј, се промовира книгата „Јазикот на ан-
тичките Македонци“ од Александар Донски. Книгата ја промовира 
проф. на Катедрата за изучување на македонскиот јазик на уни-
верзитетот Маквори, Катерина Ципушева. Овде е интересно да се 
спомне забелешката на дисидентот Ангеле Вретоски, кој по чести-
те изговарања на името Словени и словенски јазик ќе рече: додека 
не им се исечат на сите писатели рацете и на сите професори ја-
зиците, сè дотогаш ние ќе немаме ниту свој јазик ниту своја држа-
ва! Во вториот дел од програмата следниве членови на друштвото 
Григор Прличев прочитаа свои творби: Лилјана Тошеска, Душан 
Ристевски, Перо Дамчевски и Иван Трпоски. Програмата ја воде-
ше Жаклина Михајлова. 

На 5.12. бев во Емигрантската преведувачка служба во Рогда-
ел каде свечено се отвораа новите канцеларии на службата. На 
свеченоста, покрај вработените, имаше поканети гости од австра-
лиската и другите етнички заедници. Јас бев со Душан Ристевски, 
Перо Дамчевски, Борис Мусовски, Кире Пашовски и со други ма-
кедонски активисти. 
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На 15.12. во просториите од КОЦ „Илинден“ во Рогдаел, а 
во организација на Литературното друштво „Григор Прличев“ од 
Сиднеј, се промовира драмата „Страв и срам“ од Душан Ристевски. 
Книгата ја промовираа д-р Васил Тулевски (на македонски) и д-р 
Бети Кодзе, регионален директор на службата за ментално здравје 
(на англиски), а сцени од драмата презентираа артистката Вукоса-
ва Донева и активистот Кире Мирчевски. Претходно настапи КУД 
„Илинден“ со сплетови од македонски ора. Книгата ја спонзорира 
Здравствената служба на подрачјето Илавара. Програмата ја водеа 
Винц Тикони и Емилија Тодорова. Со мене дојдоа сопругата Нада, 
брат ми Трпе и снаата Роза. Од продадените книги, со Перо Дамчев-
ски собравме 900 долари, а по презентацијата се премина на богата 
закуска, подготвена од Женската група „Добро утро“ од Рогдаел.

На 18.12. со Душан Ристевски бевме на Годишиниот соста-
нокна Македонската преведувачка асоцијација (МАВА) во Рогда-
ел. Пред еден ден добив писмо потпишано од новата претседателка 
на оваа асоцијација Роза Георгиева, која, иако сè уште не сме се за-
познале, ми пишува дека не сум пожелен за член во МАВА, во која 
плаќав членарина полни три години. Вакви писма добиле и Мена 
Ристевска, Перо Дамчески, Игор Александров, Димче Џајкоски, 
Кате Митревска и други, а формулари за зачленување во МАВА му 
испратиле на Тоде Кабровски. Да споменам дека, по минатогодиш-
ните настани, од членство беа отстранети: Глигор Аполески, Борис 
Тасески, Тони Најдов, Душан Ристевски и други, а преку ноќ во 
одборот, покрај челничките Валентина Ангелевска и Лидија Шес-
такова, беа избрани непознатата Мара Дучева и послушните Владе 
Грбевски, Кире Пашовски и Илија Велјаноски.

По излагањето на новата претседателка на Одборот, Георги-
ева, збор побара иницијаторот на оваа асоцијација, м-р Душан Рис-
тевски, кој инсистираше да се изменат некои форми во работата и 
стави забелешка за непотребното отстранување на етничката кар-
та на Македонија од Адресарот на асоцијацијата. Тој беше грубо 
прекинуван и со погрдни зборови омаловажуван, во кое предничеа 
дамите Валентина Велјаноска, Лидија Шестакова, Горјана Мило-
шевска, Драгана Божиновска, Роза Георгиева, Слаѓана Николиќ и 
Анета Илоска. Од овој настан добив впечаток дека сите оние што 
се со различни мислења од челниците на оваа асоцијација и на нив-
ните послушници – се неподобни. По ваквата ујдурма, со Душан, 
шокирани од ваквиот непрофесионализам, го напуштивме овој Го-
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дишен состанок со поучен епилог: Со вакви луѓе што ја водат Ма-
кедонската заедница – не е ни чудо до каков амбис е и довлечена!?

На 20.12. во Градската болница во Кемси, внуката Алексан-
дра Илинкоска ја роди ќерката Ивана. Вечерта сите појдовме за да 
ги посетиме Александра и Ивана, а оттука отпатувавме кај брат 
ми Трпе, снаата Роза, зетот Крсте и правнукот Илија за да им ја 
честитаме радоста. 

На вториот ден од католички Божик со фамилиите на браќа 
ми Ангеле и Трпе бевме на пикник во Стенвол парк, но поради студ 
не се искапивме. 

Новата 2007 година ја пречекавме дома, заедно со Тони, 
Билјана, Лана, Здравко и Милица Јошески, а како гостинка со нас 
беше и Марина Велјаноска од Мелбурн. Новогодишните огномети 
ги проследивме од балконот, на вториот кат, насмеани и со пијала-
ци в раце.

На 17.1.2007 година со сопругата Нада појдовме во раг-
бијашкиот клуб Кентербери ‒ Бенкстеон за да ја обновам члена-
рината. Таму членовам 32 години. Сега платив за пет години 18 
долари од кои ни дадоа велча за да си купиме пијачка. Иако не 
сум страствен покерист, ставив и јас 20 долари на покер машина. 
По едночасовно играње, за првпат добив 400 долари, од кои по 50 
долари им поделив на Тони, Билјана, Лана и Нада, а другите ќе ги 
потрошиме на пијалак. 

На Богојавление, 19.1. бев во црквата „Св. Кирил и Методиј“ 
за да земам крстена вода, а потоа со Спиро и Милица Роштанков-
ски отидовме на море, во Сан Сузи, каде што пред неколку стотини 
верници свештениците Наум Деспотовски, Владимир и Блаже По-
повски крстот го фрлија в море.

На 8.2. бев на прогласувањето ентузијасти од етничките за-
едници кои со својата волонтерска работа го помогнале прогре-
сот на мултикултурна Австралија, односно Нов Јужен Велс. За пет 
категории беа номинирани 45 лица од повеќе етнички заедници, 
меѓу кои и јас, предложен од Македонското литературно друштво 
„Григор Прличев“ од Сиднеј. Формуларите ни беа испратени на 
сите дома, потпишани од премиерот на Нов Јужен Велс, господин 
Морис Ема, и директорот на Комунити релашион, господин Сте-
фан Керкешеријан. А на свеченото доделување, петте официјални 
награди, ги добија еден Англосаксонец, еден Виетнамец, двајца 
Турци и еден Индиец. Наградите им ги врачи заменикот на преми-
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ерот на НЈВ господин Џон Аколина. По доделувањето на награди-
те се премина кон сиромашен појадок. Меѓу 250 присутни само јас 
и Борис Мусов ски бевме Македонци.

На 10.2. преку имејлот на Тони, Рилево, Утрински, го добив 
текстот од Науме Радически со избор од моите збирки песни (93), 
за изборот со наслов „Зад синиот бран“. Песните и рецензијата со 
Душан Ристевски му ги испративме на Џим Томев за преведување. 
Од изборот на Науме одвоив 27 и додадов уште 37 песни за нова 
книга која ќе биде објавена на англиски јазик. 

Деновиве пристигнаа циркуларни писма низ сите македон-
ски организации испратени од Владата на Р Македонија, а потпи-
шани од директорот на Агенцијата за иселеници од Македонија 
Васил Наумов (19.1.2007) со следниве барања: Датум на основање 
на организацијата, дали има статут, дали има програма, за кои 
причини е основана, кој е претседател, колку членови има, дали 
има средства и како се финансира. Последново прашање малку ни 
личи на УДБ-ашко. Јас во име на Охридско-струшката асоцијација 
за НЈВ им испратив одговор.

На 22.2. во просториите од МКЦ „Илинден“ (до црквата 
„Св. Петка“) во Рогдаел се одржа Семакедонски собир со намена 
за основање нова политичка партија за човекови права (Хуман 
Рајтс). За првпат на следните парламентарни избори во Нов Ју-
жен Велс, кои ќе се одржат на 24.3.2007 година, ќе настапи меѓу 
другите и Партијата за човекови права. Нејзин водач ќе биде 
актуелниот пратеник од Горниот Дом на парламентот во НЈВ, а 
поддржувач на Македонците, господин Петар Брин. Пред 200 по-
сетители Брин, покрај целите на новата партија, евоцираше спо-
мени од неодамнешната посета на Р Македонија и од средбите 
со Македонците во окупираните македонски територии, кои не 
поседуваат никакви човекови права. Собирот го водеше македон-
скиот активист Игор Александров. 

На 3.3. во музејските простории во Хрствил, беше отворе-
на фотографска изложба од нашиот фотограф Илија Узуновски. 
Во истите простории беше поместена и изложба од фотографии и 
цртежи за некогашниот австралиски гангстер Нед Кели. Бевме со 
Жаклина Михајлова и Борис Мусовски.
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ЕДЕН ВИКЕНД ВО ФОСТА (ФОСТЕР)  
ОД 10 ДО 12.3.2007 ГОДИНА

 Од 10 до 12.3.2007 година ќерка ни Билјана, зет ни Тони 
и внука ни Лана, нас со сватот Здравко и нашите сопруги Нада 
и Милица нѐ поведоа на дводневен излет во туристичкото место 
Фостер, 330 км на север од Сиднеј. Таму, во прекрасниот хотел 
„Севан“, на 8 кат во соби број 401 и 404, каде отседнавме, ни ја 
соопштија радосната вест дека Билјана повторно забременила. По 
оваа вест следеа честитки со жесток пијалак. Заеднички се про-
шетавме наоколу, ги видовме делфините како акробатираа, се сли-
кавме за спомен, а јас, Здравко и Лана се искапивме во водите на 
Океанот и на крај наздравивме во еден отмен ресторан. Поминавме 
многу убаво.

На 17.3.2007 година во село Косел почина сопругот од сестра 
ми Ристана, Борис Јанкоски. Оваа вест сите нас жаловно нѐ потресе. 
Тој беше здрав и сите земјоделски работи нормално си ги извршу-
ваше. Почина од срцев удар на 66-годишна возраст. Покрај ужале-
ната фамилија, го остави со нерасчистен епилог и судскиот процес 
за мојата куќа во село Волино, кој го започна уште во 2003 година.

Поради неговата смрт, со сопругата Нада не учествувавме на 
концертот од Орце Стевкоски и Елена Велеска и на свадбите од 
Дијана Шишкоска со Стивен Таканзис и Дијана Велјаноска со Ник 
Танески. Му оддадовме почит од 40 дена, сè до свадбата на Мери 
Хрстиќ со Роберт Алексовски (6.5.2007). 

На 8.4. (Велигден), со Перо Дамчевски продававме книги од 
Друштвото „Григор Прличев“ пред црквата „Св. Кирил и Методиј“ 
во Розбери (Сиднеј). Заработивме само 500 долари. Душан Рис-
тевски пред црквата „Св. Петка“ во Рогдаел не продал ништо, не-
мало поп ‒ немало народ. Владиката Петар продолжи со судските 
спорови против управата на црквата „Св. Петка“. Овие судови ќе 
потрајат подолги години и во нив ќе се одлеат милиони долари. 
Со доаѓањето на владиката Петар, кој инсистира црковните имоти 
да ѝ се препишат на МПЦ, македонската заедница во Австралија 
претрпе и национален и верски раскол.

На 14.4. по барање на соседите Ана и Јани, општината Кен-
тербери ни даде одобрение за сечење на дрвото еукалиптус старо 
40 години, кое беше пред куќа, поради бели мрави во неговите ко-
рења. Сечењето нè чинеше 1800 долари.
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На 26.4. се одржа трибина по повод престојот на владиниот 
министер за труд и социјална политика на Р Македонија, Љупчо 
Мешков, проф. Љупчо Ајдински и новинарот Стојан Тренчевски. 
Бевме со Перо Дамчевски, Димче Џајкоски, Манче Југов, Олга Ни-
коловска и други. Трибината ја водеше Игор Александров.

Следниот ден приквечер, во пица ресторанот „Антико“ во 
Кембелтеон, покрај дваесеттемина активисти од македонската 
заедница, бевме и ние со Душан Ристевски и Перо Дамчевски на 
свечената вечера која беше приредена во чест на гостите од Ма-
кедонија. Јас им подарив по една книга од „Македонските де-
монстрации во Австралија“ на министерот Мешков и новинарот 
Тренчевски, а Душан му подари Антологија со песни од австралис-
ко-македонски поети на проф. Ајдински.

На 21. со Душан Ристевски бевме на состанок со персоналот 
на Градската библиотека во Рогдаел. Се инсистираше на заемна 
соработка и за користење на заеднички библиотекарски книжевен 
каталог. На 4.6. персоналот од Градската библиотека од Рогдаел ни 
направи визита во нашите библиотечни простории во Анклиф.

На 26.5. бевме на аеродром во Маскот за да ја испратиме вну-
ката Татјана Трпоска за Лондон, Англија, на едногодишна работна 
програма. 

На 15.6. во просториите од рецепцијата на „Гранд Барклај“ во 
Рогдаел се одржа 25-годишниот јубилеј од формирањето на Еми-
грантскиот преведувачки центар за околијата на Свети Ѓорѓи во 
Рогдаел. Во присуство од над 150 членови и вработени од повеќе 
емигрантски заедници, присуствувавме и ние со Душан Ристевски, 
Спасе Кароски, Марика Стојанова, Борис Мусовски, прота Наум 
Деспотовски и други лица. Со свое излагање пред присутните се 
претстави директорот на Центарот за емиграција и мултикултурни 
студии од Австралискиот национален универзитет во Канбера и 
авторот на Бисентенијал, енциклопедијата за Австралијанците, д-р 
Џемс Џап. Оваа личност е многу важна за нас Македонците во Ав-
стралија, особено за времето кога плејадата грчки мисионери меѓу 
кои и министерот за Северна Грција, Папатемелис, шетајќи се низ 
Австралија, бараа од премиерот Боб Хок, Македонците да бидат 
избришани од Енциклопедијата. На разлајаните министри д-р Џап 
им рече: „Не! Луѓето кои на претходните пописи се изјасниле како 
Македонци, а имаат свој јазик, историја, култура, исповед, ја имаат 
и Р Македонија, тие ќе останат во Енциклопедијата така како што 
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си се изјасниле во пописот“. Во неколкуминутна средба, кога и се 
фотографиравме, поведовме и мал разговор околу овој некогашен 
настан. Д-р Џап ни заблагодари за вниманието, ни даде визит кар-
та и посака почесто да биде контактиран за настаните во нашата 
заедница. Вечерта на повеќе заслужни лица им беа поделени прис-
тојни подароци, меѓу кои и на нашите активисти Душан Ристевски 
и Борис Мусовски. А на сите присутни им подарија по една чаша 
со напишан 25-годишен јубилеј на оваа асоцијација. Пред крајот 
од програмата, на присутните со свои изведби им се претставија 
фолклорците од КУД „Илинден“ од Рогдаел, кинески гитаристи и 
стомачната танчерка Кристина. Имаше богата закуска залеана со 
различни пијалаци. 

На 21.6.2007 година е мојот 65 роденден, од кој датум започ-
нав да се пријавувам во Заводот за социјални грижи за добивањес-
таросна пензија.

Да, од овој датум почнав да земам старосна пензија. Во 
исто време се пензионира и сопругата Нада. Така, со неа, започ-
навме програмски да работиме. Да пиеме утринско кафе, да пе-
шачиме, пазаруваме, да ја стрижеме тревата, да ја одгледуваме 
градината и дворното место, да ја чуваме внуката, а подоцна и 
другата внука итн.

И покрај сите тие обврски, јас сè уште не се откажував од мо-
ите доброволни активности во Македонската заедница. Редовно, 
секој петок, ја отворав Библиотеката, учествував на собири, при-
редби, манифестации... Но, да бидам искрен, љубовните средби со 
сопругата ни се разретчија.

На 22.6. во просториите од Преведувачкатата служба во 
Рогдаел, се одржа промоција на книгите од Александар Донски: 
„Византиски цареви од македонско потекло“ и „Денешните по-
томци на античко-македонската царска династија“. Во присуство 
од педесетина симпатизери на македонската историографија, кни-
гите ги промовира учителката Жаклина Михајлова. Секако, новост 
беше и тоа што Михајлова приреди мала изложба со македонски 
ракотворби купувани во Македонија и во други земји од светов. 

На 23.6. дома ѝ го прославивме вториот роденден на внуката 
Лана. Овој пат беа присутни околу 30 роднини. Јас и Нада, за да не 
ја носиме почесто во паркот, ѝ купивме нишалка со лизгалка и со 
други вежбачки приклучоци.



Иван Трпоски

382

На 27.7. со сопругата Нада бевме да го посетиме мешеишта-
нецот Страшо Стојоски, кој неколку дена престојуваше во болни-
цата во Кемси поради стомачни испитувања.

На 2.8. во просториите од Народното училиште во Калтон, 
а во организација на Македонското литературно друштво „Григор 
Прличев“ од Сиднеј, се прожектира филмот „Мис Стон“. Во чест 
на Илинденските празници, пред 150 Македонци, со свои песни 
посветени на празникот, настапија следниве поети: Душан Ристев-
ски, Перо Дамчевски, Иван Трпоски, Бранко Наумовски и Жакли-
на Михајлова. По рецитирањето, јас заминав на именден кај Крсте 
и Александра за син им Илија Илинкоски, каде се наоѓаа и сите 
мои домашни.

На 12.8.2007 година, ни ѕвона брат ѝ на Нада, Јонче Ива-
носки за да ни ја соопшти тажната вест дека дента починала мајка 
им Мара Иваноска на 97-годишна возраст. По зетот Крсте ќе им 
испратиме парична помош од 300 долари за закопот и за другите 
верски трошкови.

На 15.8. дефинитивно, Заводот за пензиско нè прогласи за 
пензионери мене и сопругата Нада. Па така, и овој последен живо-
тен напор го победивме и ја добивме заслужената старечка пензија, 
јас со непрекинат работен стаж во Австралија од 37, а Нада од 36 
години. Среќно! 

На 20.9. новините и радијата објавија дека под уставното име 
Р Македонија, нашата татковина ја призна и Канада. И повторно за-
почна грчката хистерија во контра напад. Грчкиот претставник во 
Парламентот, Џим Куригијанис, во Канада Македонците ги наре-
кол Скопјанос, па во одбрана на активистот, лобист Ристо Стефов, 
преку електронската пошта им дадовме поддршка на Македонците 
во Канада и ние, македонските интелектуалци од Австралија.

Истиот ден добив имејл од новинарот на „Утрински весник“ 
Виктор Цветаноски, кој бараше да му кажам во кои весници се 
објавувале делови од неговиот неодамнешен фељтон.

На 21.9. со Драган Накиќ бевме на Годишниот состанок на 
рагбијашкиот клуб Кентербери-Бенкстеон (Булдогс) во Белмор, во 
кој членувам 33 години. Овој клуб е еден од најбогатите клубови 
во Австралија. Има преку 50.000 членови и располага со голем ка-
питал. Во неговата менза сопругата Нада одработи 23 години. По 
состанокот на кој се видовме со главните лица од клубот и пора-
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нешните рагбијаши Мортимир, Пепонис и други, се премина на 
бесплатно јадење и пиење.

На 2.10. добив две писма од моите пријатели Разме Кумба-
роски, секретар на СВП во Струга, кој по најавата да дојдат со ди-
ректорот на издавачката куќа „Ирис“ од Струга Цане Прентоски 
во Сиднеј, за возврат планираат да објават зборник со песни од 
членовите на МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј. Тој ми ја исп-
рати и годинашната програма од СВП, кои се одржаа од 23 до 
28.8.2007 година. Второто писмо беше од пријателот Ламбе Мар-
тиноски од Њу Џерси, кој ми испрати цеде од радиочасот на ма-
кедонски јазик во Њујорк, каде што е претставен тој и неговата 
новообјавена книга со записи „Глас од далечината“. Исто така, 
тој ми испрати дивиди од промоцијата на „Глас од далечината“ 
која се одржала на 13.7.2007 година во библиотеката „Григор Пр-
личев“ во Охрид. Промоцијата ја извршил д-р Стојан Ристески, 
кој е и нејзин рецензент.

На 15.10. во 08.01 утрото, во Градската болница во Кемси ѝ 
се роди втората ќерка на Билјана и Тони, а нас со Нада втора вну-
ка Адриана. Таа се роди со 3.200 гр тежина и 48 см должина. Ра-
доста беше неизмерна што фамилијата ни се зголеми. Во болни-
цата, а потоа и дома дојдоа многу роднини, пријатели и другари 
за да ни честитаат. 

На 16.10.2007 година на пат за Загреб, во сообраќајна не-
среќа погина македонскиот пејач Тоше Проески (на 26 години). 
Денот на неговиот погреб (17 октомври) е прогласен за ден на на-
ционална жалост. Постхумно е прогласен за заслужен граѓанин на 
Македонија. 

На 26.10. во сообраќајна несреќа на пат за Загреб, кај меснос-
та Нова Градишка почина нашиот најпопуларен македонски пејач, 
балканската ѕвезда, Тоше Проески. 

Со ова смртна неправда се продолжува македонската траге-
дија во која по Александар Македонски на 33, Гоце Делчев на 31, 
сега еве и Тоше Проески загина на 26-годишна возраст.

Вечерта на истиот ден на игралиштето од ФК „Македонија“ 
во Сефтон, преку 2.000 посетители му оддадоа почит на божјото 
чедо со ангелски глас, Тоше Проески. Во книгите на жалост, покрај 
2000 -те потписници стои и моето име.

Сестра ми Ристана ни јави дека во последите неколку недели 
набрзина починале 7-мина волинци, меѓу кои братучедата Весела 
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Јонче Трпкоска, зет ми Ангеле Стоески, братучет ми Ѓорѓи Велјан 
Силјаноски, братучед ми Слободан Терзијоски, Благоја(Баџе)Тер-
зиоски, Ангелина Боге Чалдрмоска (10-годишна) и други.

На 27.10. со неколкуте полни автобуси отпатував и јас на 
демонстрација која се одржа пред Парламентот во Канбера. 4000 
Македонци протестираа пред оваа највисока установа, чија влада 
Македонците ги именува со кратенката ФИРОМ и по 14 години сè 
уште не нè признава под уставното име.

На 14.11. на покана од Ирена Велјанова, со Душан и Менка 
Ристевски, Перо Дамчевски, Борис Мусовски и Олга Блажевска, 
појдовме во Универзитетот „Западен Сиднеј“ во Милпера, за да ѝ 
помогнеме во проектот што го подготвува за докторска десерта-
ција. Неговата тема е од социолошка насока, а гласи: „Етничкото 
чувство на австралиските Македонци во новата татковина.“ Ирена, 
од англиски на македонски јазик го имаше преведено сама, но, со 
наша помош текстот беше корегиран и приспособен за јазичното 
чувство на Македонците. Домаќините ни приредија скромен ручек 
и нѐ почестија со по 60 долари парична награда. 

На 28.11. со Душан Ристевски, Перо Коцин и Борис Мусов-
ски бевме на Генералниот митинг на Сејн Џорџ Мајгрант Ресорс 
Центарот во Рогдаел, во кој сме повеќегодишни членови.

На 4.12. Пречиста, ни јавија дека починал нашиот братучед 
Крсте Трајкоски од Драслајца на 66-годишна возраст. Од првиот 
брак со Спаса Стоеска, Крсте имаше 4 синови, тројца беа и останаа 
дрогираши, а едниот е вклучен во бизнис со алкохолни пијалаци. 
Закопот се одржа на 10 декември во Руквуд, во присуство од 30 
луѓе. Од Мелбурн дојдоа зет му Ило Велјаноски со сопругата, а од 
Перт дојде брат му Бошко. 

Од 16.12.2007 до 8.6.2008 година дневниот сиднејски весник 
„Телеграф“ ми понуди претплата за двојно пониска цена. Најчитан 
весник во Австралија.

ПРОБЛЕМ ОКОЛУ ПРЕВЕДУВАЊЕТО  
НА ЗБИРКАТА ПЕСНИ

По откачувањето на Џим Томев (Мелбурн), кој не ги кажува 
причините (на Перо Дамчевски му преведе 20 песни), еве ме отка-
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чи сега и Марија Кукубајска (која исто така на Перо му преведе 20 
песни), а јас на 19 декември ѝ се јавив со писмена молба за и мене 
да ми преведе 60-тина песни. Еве на кој начин ме откачи таа (цитат 
од писмото од 25 декември): „Ви благодарам на вниманието и чес-
та што ми ја укажувате со понудата за преведување. Со задовол-
ство би го сторила тоа, но во овој период сум презаангажирана со 
стручни и лични обврски и патувања во странство. Сепак, бидејќи 
сакам да ви излезам во пресрет, нормално ако се сложувате вие, 
јас ви ја препорачувам мојата колешка, лектор на универзитетот 
ʻГоце Делчевʼ во Штип, Центар за јазици, Елена Тупаревска. Таа 
има предавано англиски на три континента. Јас веќе ја контактирав 
за да знам дали ќе прифати. Нејзиниот одговор беше професиона-
лен: ‒ таа сака да ти биде од ефективна помош со тоа што ќе види 
прво дали тој стил на песни е нејзин афинитет и искуство. Затоа, 
љубезно ве молам да ѝ се обратите директно на неа, за да ѝ испра-
тите можеби дел од песните или сите 60, како би проценила дали 
да ги преземе за превод. Таа е амбициозен и одговорен стручен 
кадар, и вие меѓувреме ќе се договорите за детали – вклучувајќи ја 
и цената. М. К.“

Не знам од кои причини, но во мене се побуди збунетост од 
поставениот гест, за да ѝ ги испратам песните на проверка на лице 
кое е за нас непознато, а предавала на три континенти!? Не знам 
дали и мене ме рамнат со некој од дисидентите, какви што беа: 
М. Ѓилас (Титово време), В. Марковски (Колишевско време), Д. 
Богдановски (Глигорово време) и други, чии дела беа под нивни 
присмотри. А денес во ова слободно време, во своја држава, кога 
јас плаќам и сакам да ми се преведе понуденото, на мојот избор, а 
не на нивниот избор, гледам дека сè уште има лица кај кои владее 
колебање и страв.

За ваквиот случај, најпрво ѝ се јавив на Марија на 25 декем-
ври со револтен тон на нејзиниот предлог, а потоа им јавив на прет-
седателот од Друштвото „Григор Прличев“, Душан Ристевски во 
Сиднеј и на пријателот проф. д-р Науме Радически во Скопје.

Двајцата ми ветија дека ќе воспостават врски со проф. Зо-
ран Анчевски, па да видиме и тој што ќе ми предложи. Во второто 
писмо ми јавија дека поради обврски и проф. Анчевски не можел 
да ми ги преведе песните. Чудо, за пари да не можеш да најдеш 
преведувач, особено на англиски јазик, кој го зборува половина од 
населението на земјинава топка.
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Новогодишната ноќ ја минавме дома со фамилиите на зет ми 
Тони, а исто и за божиќните празници никаде не отпатувавме. Еден 
ден бевме во Стенвол Парк со фамилиите на браќа ми Ангеле и 
Трпе и зетовите Тони, Родни и Крсте со фамилиите, каде што се 
искапивме во океанот, ручавме и се поигравме со внучињата.

На 2.1.2008 година, покрај новогодишната честитка, Аген-
цијата за иселеништво, како на претседател на Охридско-струш-
ката асоцијација со препорачано писмо ме покануваат на средба 
која ја организира директорот на Агенцијата за иселеништво Ва-
сил Наумов на 30.12.2007 во Сиднејскиот хотел „Мериот“. Жал-
но, но вистинито, не само ова туку и писмото за Литературното 
друштво „Г. Прличев“ стигнаа по одржаната средба. За случајот, 
преку е-мајл адреса, им јавив во Агенцијата.

На 3.1.2008 година добив Признание за номинација за награ-
дата „Австралијанец на годината 2008“, која се доделува на нај-
заслужна личност на Австралија и тоа за време на Националниот 
празник на Австралија ‒ 26 јануари. Дипломата е потпишана од 
директорката на советот Лиса Кери Кени.

На 5.1.2008 година, покрај Новогодишната честитка, Разме 
Кумбароски од СВП ми праќа писмо со предлог да допатуваат во 
Австралија на 10-дневен престој тој, Р. К в. д. на СВП, писателот 
Бранко Цветковски, печатарот Цане Прентоски и шефот на Каби-
нетот на министерот за култура Авни Халили. Патувањето до Ав-
стралија е нивно, а на сметка на друштвото „Г. Прличев“ да биде 
сместување, храна, претставување, шетање...

На 6.1.2008 година, по шестмесечен престој во Лондон, за 
првпат на мојата е-мајл адреса ми се јави внуката Татјана. Ми кажа 
дека таму е многу студено и почнало да врне снег. Побара преку 
оваа пошта да ѝ се јави и стрина ѝ Нада.

На 9.1. ми дојде одговор на испратениот предлог за номи-
нација за Австралијанец на годината за волонтерско работење во 
сите области, за кое ме предложи Друштвото „Григор Прличев“. 
Ми јавија дека ми честитаат за номинацијата и ми испраќаат бла-
годарница, која е успех како за мене, така за Друштвото, дури и за 
македонската заедница.

На 15.1. од Монтевидео ми се јави внукот Гоце, кој изнена-
ден од сиромаштијата во тие земји (Аргентина и Уругвај) ќе рече: 
„Сите женски ги имаат надувано со силикон градите. Јадењето е 
многу евтино. Кога ќе нарачаш скара, ќе ти дадат пола крава...“
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На 31.1. примив инјекција „феумовакас“, што задолжително 
ја добиваат лица над 65-годишна возраст. „Феумовакас“ служи за 
одржување на пулсот на градните мускули.

Истиот ден се оперира внуката Лана од хернија (брух).
На 4.2. бев на ликовната изложба што беше поставена во 

просториите од Парламентот на Нов Јужен Велс во Сиднеј. Таму 
беа изложени 50 експонати од 25 уметници. Меѓу нив имаше 2 екс-
поната од Македонката Виолета Динева.

На 25.2. имавме средба на Одборот од Охридско-струшката 
асоцијација за НЈВ во Сиднеј, каде гласавме за преостанатите пари 
каде да се потрошат. Јас, Насте Јоноски и Илија Велјаноски бевме 
да се издаде книга за организираните 13 средби (вечери), а Крсте 
Тасески (благајник) беше половина за книга, половина за Круше-
во. Крсте бараше да се праша и Драган Божиноски, кој беше во 
Одборот две години и третата тој ја растури оваа асоцијација. По 
телефон и тој беше парите да одат за Крушево. Што значи, иако 
бевме повеќе за книга, сепак, Крсте и Драган победија. Крсте па-
рите не ги даде, си ги зеде со себе. Јас разбрав дека Драган бил 
против книга, затоа што неа јас ќе сум ја пишувал и со неа јас ќе 
сум добиел награда во Македонија. Па нека ја пишува тој, јас не-
мам против. Едноставно не сакав да пропаднат толку многу записи 
од настаните, поткрепени со фотографии, поздравни телеграми, 
писма од поважни личности од Македонија и од Австралија. Но 
ете и вакви случки се случуваат. А јас од градоначалникот Алек-
сандар Петрески во 2008 година и без книгата добив награда. Па 
кога сме веќе овде, да го споменеме и следното: денес на нашиот 
православен Божиќ се сретнавме со Крсте Тасески пред црквата 
„Св. Кирил и Методиј“ во Розбери и повторно го поведовме истиот 
разговор ‒ што ќе им правиме на парите? Јас му предложив парите 
да се дадат како донација од нашата Асоцијација за постраданите 
во годинешните пожари кои скоро два месеца беснееја низ цела 
Австралија и кои предизвикаа огромни човечки, животински и рас-
тителни штети . Речено ‒ сторено, Крсте, на 16.1.2020 година ѝ ги 
испратил во чек сите преостанати пари во вредност од 1.475 дола-
ри на волонтерската австралиска асоцијација Салвашион Арми, од 
кои добил и благодарница, но и објаснение дека ќе може нив да ги 
клајмува во неговиот таксешиун.

На 1.3. со сопругата Нада бевме да го гледаме фолклорниот 
ансамбл „Танец“ од Скопје, кој со своја програма се претстави во 
просториите од РСЛ клубот во Бенкстеон.
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На 6.3. бев на доделувањето награди за волонтерска работа, 
што го организира Советот за односи со етничките заедници во 
Нов Јужен Велс, а се одржа во Парламентот на НЈВ во Сиднеј. На 
свеченото прогласување на победниците бев со Душан Ристевски. 
Покрај неколкуте волонтерци од повеќе градови на НЈВ, и мене ми 
дадоа признание за досегашната волонтерска работа во областа на 
литературата и културата. Признанието е потпишано од директо-
рот Стефан Керкешеријан, а ми го предаде министерката Барбара 
Пери, која има три ресори во Парламентот на НЈВ. За овој настан 
покрај весниците „Денес“ и „АМН“, објавија записи и весниците 
„Шило“ и „Македонско сонце“.

На 7.3. добив писмо од Ламбе Мартиноски од Охрид, во кое 
покрај неговиот запис објавен во „Македонско сонце“ за престојот 
во Македонија и посетата во Мала Преспа, ми го испрати мојот за-
пис објавен во весникот „Време“ од 16 февруари со наслов „Душан 
Ристевски награден за иноваторски пристап“.

На 28.3. во Библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф, мош-
не скромно ја прославивме 30-годишнината од постоењето на МЛ 
друштво во кое членуваат околу 290 членови.

31.3. бев на собирот што го организира Македонското Егејско 
друштво од Сиднеј, со цел да им се каже на владите на многу земји, 
дури и на Грција дека ние име не менуваме и нашето име е Маке-
донија.

Но, поради притисокот на Грција и на неколку нејзини прија-
телски земји, Македонија на Самитот во Букурешт, кој се одржа 
на 4 април, не доби влез во НАТО, каков што добија Хрватска и 
Албанија. Иако претседателот на САД Џорџ Буш грчевито се бо-
реше за да влеземе во пакет сите три држави, поради грчкото вето, 
Македонија остана без нејзин влез.

На 3.4. секретарот на СВП, м-р Разме Кумбароски од Струга, 
ми ја честита наградата добиена за мојата волонтерска 35-годишна 
работа во Македонската заедница која ми беше доделена од минис-
терката Барбара Пери во Парламентот на НЈВ. Веста ја прочитал 
во списанието „Македонија“.

На 10.4. добив Наградно признание за мојата досегашна ра-
бота во македонската заедница, што го доделува Советот на НЈВ за 
Недела на сениорите, а се одржува од 6 до 13 април 2008 година. 
Таа е потпишана од министерката Кристина Кенеали. 
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Поздравно писмо со честитка за доделената награда ми исп-
рати и премиерот на НЈВ Морис Јема.

11.4.2008 година, со Трпе и сопругите бевме на драмската 
претстава „Страв и срам“ од Душан Ристевски. Неа волонтерски ја 
подготви група активисти од Сиднеј, меѓу кои и Олга Николовска 
од Волонгонг и успешно ја прикажаа во Културниот центар „Илин-
ден“ во Рогдаел. Другата вечер драмата ја гледаа Билјана и Тони 
Јошески и Александра и Крсте Илинкоски. 

23.5. со Нада бевме во ресторанот „Конка дора“ во Ривер-
вуд, каде по 15 пат се одржа Македонска трпеза, која ја организира 
Одборот на Македонскиот телефонски именик. Душан Ристески 
го доби Златното сонце за литература, а Загорка Добросавлева за 
животно дело.

7.6. со браќа ми Ангеле и Трпе со сопругите, како и зетот 
Крсте Илинкоски со фамилијата, бевме на концертот што се одржа 
во Хрватскиот клуб во Панчбол, на кој настапија солистите Орце 
Стефковски и Ани Малинкова, како и хумористот Ранко Рангелов.

8.6.2008 година. Во просториите од Друштвото „Григор Пр-
личев“ во Анклиф имавме средба со амбасадорот на Р Македонија 
во Канбера, Виктор и неговата сопруга, проф. Билјана Габер. На 
средбата бевме: јас, Душан Ристевски, Лилјана Тошеска, Перо 
Дамчевски, Жаклина Михајлова, Елизабета Марковска и сопруж-
ниците Ирена и Сашко Велјанови.

 НА ПАТ ЗА МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ СИНГАПУР И ЦИРИХ
 (25.6. – 21.9.2008)

На 25 јуни оваа година, со сопругата Нада и со фамилијата 
на ќерка ни Билјана, сопругот Тони и децата Лана и Адријана, тр-
гнавме на тримесечен престој во Македонија. Попатно останав-
ме по два дена во метрополите Сингапур и Цирих. Од Сингапур, 
освен неговиот огромен и убаво опремен аеродром и тропското 
спарно време, никакви други спомени не понесовме. Престојот 
ни беше во хотелот „Орхард“ на 10 кат со броевите на собите 
1023 и 1029.
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Во Цирих престојувавме во хотелот „Шевеизернов“ во соби-
те 23 и 33. Овој хотел е сместен во центарот на Цирих и во најбо-
гатата земја на Европа.

Својски нѐ прегрнаа градскиот џагор, убаво декорираните 
улици и бујната европска вегетација. Ги посетивме поважните мес-
та на градот, секако и најбогатата светска банка.

Патот за Охрид и Македонија нè водеше преку Љубљана. До-
летавме на охридскиот аеродром во малите утрински часови. Ми-
рисот на околината, со раскласаните пченици и езерското ветре ни 
влеа во душите нов живот. 

Македонската земја е весела кога пречекува свои чеда. Во-
лино беше поспано. Но, глетката кон новоизградената црква „Св. 
Недела“, сретселската фонтана, пливачкиот базен, сендвичари-
те и кафеаните не нè оставија рамнодушни. Радоста во својата 
куќа немаше крај. Не избезуми слабиот дотек на градската вода. 
Веднаш моравме да купиме хидрофор за домашни потреби, а за 
скротување на пеколните жештини да инсталираме климатска 
апаратура. Обезбедивме и секојдневен автомобилски превоз со 
најмување автомобил.

На празникот Св. Наум, Билјана и Тони со сопружниците 
Ѓоко и Андријана Иваноски беа во манастирот Св. Наум во Охрид, 
а јас и Нада ги посетивме селските гробишта за да им запалиме 
свеќи на нашите покојни. 

На мојот именден, Св. Јован ‒ Иванден, на син му на Ѓоко, 
едногодишниот Иван Иваноски му купив гајда. Вечерта околу 40 
роднини и пријатели дојдоа да ми го честитаат именденот.

На верскиот празник Петровден бев да го посетам мојот стар 
пријател Науме Радически во село Мешеишта. Овие денови од пе-
чат излезе најновото мое поетско остварување „Зад синиот бран“, 
а избор на песните и предговор кон изборот направи токму прија-
телот проф. д-р Радически, редовен професор на Филолошкиот фа-
култет во Скопје.

Дента ѝ запалив свеќа на покојната моја тетка Македонка, 
која почина пред неполна година и закопана е до својот сопруг 
Ѓоре Целакоски во мешеишките гробишта. Вечерта го проследив 
и финалето од фудбалскиот турнир, во кој, против домаќините, по-
беди екипата од село Враништа.
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На Св. Павел со зет ми Тони и младата брачна двојка Андрија-
на и Ѓоко Иваноски бевме на осветувањето на манастирот „Св. 
Спас“ во село Годивје. Неговото осветување го изврши владиката 
г. Тимотеј.

На 18 јули, во салата Борис Трајковски во Скопје се одржува-
ше средбата на децата бегалци. Таа трагедија се случи пред рамно 
60 години. На средбата бевме со проф. д-р Науме Радически. Таму 
се сретнавме со сиднејскиот активист Борис Миновски и со други 
личности. Програмата беше убава, но луѓето кои истапуваа со свои 
беседи беа мошне дрски, така што нивните пискотливи гласови кои 
ги пренесуваше нерегуларното озвучување не беше можно да се 
разбере. Пред тоа ги посетивме Матицата на иселениците, која е 
приватизирана од сопственикот Иван Џо Петрески и Друштвото 
на писатели на Македонија, каде што оставив по неколку книги од 
поновите мои изданија.

Со проф. д-р Науме Радически на годишнината од Собирот на децата 
бегалци во Скопје 2008 год.

Вечерта со Науме бевме во Библиотеката „Св. Климент Ох-
ридски“ каде што се евоцираа спомени на преживеаните прого-
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нетици од грчкиот егзодус извршен над Македонците во Егејска 
Македонија во 1948 година. Низ фоајето на Библиотеката беа изло-
жени книги во кои е прикажан најчувствително нивниот животен 
кошмар. Потоа беа читани стихови од повеќе поети од Република-
та и од дијаспората. Овде се видовме со следниве писатели: Раде 
Силјан, Иван Чаповски, Ристо Јачев, Ката Мисиркова-Руменова, 
Веле Смилевски, Коле Мангов, Марија Воденска, Паскал Гилевски 
и други. На двеве средби изостануваа интелектуалците од Р Маке-
донија. Жалосно. 

Другиот ден во соборната црква „Св. Климент Охридски“ 
се одржа панихида за починатите протераници од тој терор. Во 
придружба од 8 свештеници, панихидата ја одржа владиката г. 
Кирил. Овде се видовме со следните автори и активисти: Славе 
Николовски‒Катин, Фиданка Танаскова и Ристо Стефов, како и со 
преживеаните деца бегалци Ристо Чачировски од с. Статица и Џон 
Гивис од с. Ошчима, кои живеат во Канада. Се сретнав и со радио-
уредникот Марко Илкоски, за чие радио дадов интервју и прочитав 
своја песна. Таму се потпишав во книгата за човекови права на 
Македонците, која е дел од лоби-проектот за решавање на спорот 
со Грците. И овде беше многу слаб одѕивот на републичката јав-
ност. Уште посиромашен беше интересот на присутните. Додека 
владиката Кирил им отслужи панахида на починатите деца Егејци, 
дотогаш повеќе од присутните си седеа во црковното двориште и 
си евоцираа спомени од минатото. Овде на кратко се сретнав и со 
владиката Кирил, со кого, покрај другите проблеми во Австралија, 
го спомнавме и случајот со судскиот маратонски проблем помеѓу 
одборниците на одделни црковни управи и владиката Петар. 

За време на празникот Св. Недела, претпладнето со Лазор 
Иваноски и сопругите појдовме во црквата „Св. Недела“ во село 
Требеништа да запалиме свеќи за здравје. Црквата даваше ручек, а 
по ручекот следуваше веселба.

Вечерта и волинската црква „Св. Недела“ празнуваше. Не-
колкуилјадните присутни ги забавуваа естрадните уметници Бла-
гица Павловска и Татјана Лазарова. Дома ме посети фамилијата на 
Блаже Наумовски од Струга, со кои, по наздравувањето, појдовме 
на забава. Таму се видов со многу домашни и странски познаници.

При престојот во Македонија, почесто ја посетував градска-
та библиотека „Григор Прличев“ во Охрид, во чии простории сакав 
да ја промовирам најновата моја книга, избор на песни „Зад сини-
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от бран“. Им подарив десетина книги. Директорот Тоде Илиевски 
секогаш изнајдуваше оправдување дека тешко е да се резервира 
сала, која поради фестивалот „Охридско лето“ целосно е зафатена. 
А спомна дека и промотор не ќе биде лесно да се најде. 

Истите главоболки ми ги задаваше и секретарот на Струшки-
те вечери на поезија Разме Кумбароски во Струга.

Книгата на покојниот брат Спасе: „Спасе Трпоски ‒ живот 
и дело“, со помош на д-р Стојан Ристески, ја средивме и од печат 
излезе дури во втората половина на август. За неа планирав да се 
промовира во ентериерот на Пливачкиот базен во Волино, веднаш 
пред празникот Св. Богородица (на 27 август). Но и тука малер ме 
погоди. Сопругата на брат ми Спасе, која вети дека финансиски ќе 
го помогне делото на нејзиниот сопруг, наеднаш се откажа, бидејќи 
покрај неа во книгата била спомната и втората Спасева сопруга 
Трендафилка Игњатова, со која тој мина 15 години. Ете, поради 
овој проблем предвидената промоција беше изоставена, а нејзино-
то издавање падна на грбот мој и од браќа ми Ангеле и Трпе.

Почесто во Волино отседнував во кафеанчињата од Пливач-
киот базен или Селската кафеана, која под наем ја имаше земено 
Илија Цакулески. Во кафеаната од Илија еден попладневен ден се 
состанавме следните волинци и волински гастарбајтери: Љупчо 
Николоски (Димчески) и Ристе Донески (Волино), Драган и Љуп-
чо Андрески (Швајцарија), Јас, Димитри Маркоски и Јован Терзи-
оски (Австралија), Ацо Илинкоски и Саре Мочароски (Америка), 
Сретен Мочароски (Канада) и други. Овде се пиеше на големо, за 
кое почесто се зборуваше низ Волино.

Интересно е да ја спомнам и средбата со мојот стар соработ-
ник од општинското собрание Охрид, Васко Ложанкоски. Тој ми 
приреди изненадување. На денот на националниот празник Илин-
ден, 2 август, инсистираше да бидам на Ракометното игралиште во 
Охрид, каде свечено ќе се одбележи овој најзначаен наш национа-
лен празник. Овде, пред стотината поканети гости и фолклористи, 
покрај одржаната беседа во чест на празникот, градоначалникот на 
Охрид, Александар Петрески, во присуство на неговиот советник 
Владо Чингоски, на свечен начин ми ја додели благодарницата на 
која стои запишан следниот запис: на Иван Трпоски за долгогоди-
шен придонес во развивање на соработката помеѓу Општина Ох-
рид и нашите иселеници во Австралија. Да бидам искрен, поради 
оваа средба јас не отпатував со зет ми Тони и ќерка ми Билјана во 
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Крушево, каде, покрај проследувањето на говорот од претседате-
лот на парламентот Трајко Велјаноски, разгледувањето на градот 
со историските вредности, ќе го посетев и гробот на еден од наши-
те најдобри пејачи во забавната музика, а тоа е гробот на прерано 
починатиот Тоше Проески (26). По доделувањето на признанието 
бев поканет во „Радио Охрид“ за да учествувам во директното ин-
тервју кое го водеше новинарот м-р Милчо Јованоски.

Награда за културни и хуманитарни врски со татковината ми додели 
градоначалникот на Охрид Александар Петрески – Охрид 2008 година
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Спроти верскиот празник Св. Климент ние, фамилиите Тр-
поски и Јошески во придружба со сестра ми Ристана и со нејзи-
ната ќерка Љубица, се искачивме во стариот дел од Охрид каде 
што запаливме свеќи во старата црква „Св. Климент“, а потоа и во 
новата на Плаошник. Таму во ред се чекаше за да се добие помаза-
но крпче на моштите од нашиот најверен македонски светител Св. 
Климент Охридски. Потоа заседнавме во кафеаната „Св. Софија“ 
за да вечераме. Тука ги сретнав познатиот археолог Паско Кузман, 
сопружниците Јордан и Лилјана Плевнеш, оперскиот пејач Борис 
Трајанов и други личности. 

Другиот ден, Св. Пантелејмон, отпатувавме во родното место 
на татко му од зет ми Тони, село Света, Демирхисарско. Празни-
кот им е селска, а и фамилијарна слава. Таму се сретнав и со сид-
нејските активисти Славе Димоски и Мендо Волканоски. Чудно, 
кога ја посетивме црквата „Св. Никола“, беше затворена.

Вадењето македонски пасоши нам со сопругата Нада ни од-
зеде скоро три дена. Еден ден потрошивме во матичните канце-
ларии во Мешеишта и Требеништа и два во СВР Охрид. Односот 
и процесот на вработените и нивната работата немаат место за 
коментар. 

Ненадејно, во Волино допатува западноавстралискиот акти-
вист со кој по индустриските гратчиња на оваа жешка земја имаат 
другарувано браќа ми Спасе, Ангеле и Трпе, тоа е Егеецот Стасе 
Пејкос со сопругата.

Во средината на август со сопругата Нада отпатувавме во 
Велгошти за да учествуваме на средбата во спомен на еден од најдо-
брите македонски писатели Живко Чинго. Покрај градоначални-
кот на Охрид, Александар Петрески, таму се сретнав со проф. д-р 
Венко Андоновски, артистот Славко Нинов, поетите Славе Ѓорго 
Димоски, Смиле Наумоски, Снежана Николоска, Тоде Илиески, 
велгошкиот активист Тодор Кецков и други, на кои им подарив по 
еден примерок од најновата поетска книга „Зад синиот бран“.

На поетското чествување во Велестово, поради превоз, не 
отпатував. 

На 18 август присуствував на дваесеттите „Македонски 
духовни конаци“, кои се одржаа во предворјето на црквата „Св. 
Ѓорѓија“ во Струга. На овој пригоден поетски мегдан, Велјата ку-
тија му беше врачена на писателот Раде Силјан за книгата „Сенки 
на татковината“, наградата „Духовен воин“ постхумно му беше 
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доделена на Никола Кљусев. Иста ваква награда му беше доделе-
на и на лингвистот, поборник за македонскиот јазик проф. Вик-
тор Фридман од Чикаго. Овде се сретнав со следниве личности: 
Светлана Христова-Јоциќ, Вера Бужароска, Матеја Матевски, Раде 
Силјан, Веле Смилевски, Наум Бајо, со сопругата и со ќерката на 
академик Никола Кљусев, со секретарката на иселеници од струш-
ката општина, Нада Циркоска, со активистите Петко Шипинка-
роски, Јоне Кленко, Фото Душко, со директорката на агенцијата 
„Литера траид“, за откуп на книги за Конгресната библиотека во 
Вашингтон, Нели Паункоска, и други личности. На овој собир по-
делив 30 книги од збирката песни „Зад синиот бран“ и 30 книги од 
биографијата на брат ми Спасе.

Во Струга ја посетив и градската библиотека „Браќа Мила-
диновци“ каде се сретнав со директорката Слободанка Попоска, на 
која ѝ врачив пет книги од „Живот и дело на брат ми Спасе“, а таа 
најави желба за соработка.

Во Музејската канцеларија Охрид, каде почесто навраќав, 
се видов со историчарот проф. Никола Целакоски, музејскиот ра-
ботник Диме Смилески, ликовниот уметник Никола Николоски и 
други, на кои им поделив по еден примерок од двете мои најнови 
книги. При истражувањето во Софија, проф. Никола Целакоски 
открил дека во Ополчениот полк во 1912–1913 година учествува-
ле и волинците, 24-годишниот Недан Илиев и 33-годишниот Саве 
Христов. 

Во Волино на неколкудневна посета дојде и сватот Здравко, 
татко му на зет ми Тони. Со него посетивме повеќе плажи и знаме-
нитости низ Охрид и Струга. Највпечатливи спомени му оставија 
црквата „Св. Климент“ на Плаошник и манастирскиот комплекс 
„Св. Наум Охридски“. Здравко се придружи кон моето утринско 
пешачење по 6 км. низ прекрасниот полски простор од Волино до 
Мороишта.

Во Волино ме посетија и сиднејските гастарбајтери Перо 
Јордески од с. Требеништа и Ѓорѓи Гиноски од с. Ливоишта.

Присуствував на промоцијата на биографската книга за мојот 
поранешен колега, поетот од Детроит, САД, Бошко Рајчовски ‒ Пе-
листерски која се одржа во Охрид. Неговата биографска книга ја 
има напишано Славе Николовски ‒ Катин. Промотори беа поетите 
Јордан Плевнеш и Тоде Илиевски, дел од записот прочита поете-
сата Марија Младеноска, а стихови на Пелистерски читаа играор-
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ките од Фолклорното друштво „Оро“ од село Мислешево, кои ги 
предводеше Цане Мучев. Покрај спомнатите личности, се сретнав 
и со: проф. Љубинка Андоноска, педијатарот Методија Томоски, 
со австралиските сонародници, електроинженерот Димитри Секу-
ловски со сопругата од Мелбурн, Ѓорѓи Гиноски и Левко Блажески 
од Волонгонг, директорката на цеде музичката компанија „Сена-
тор“, Весна Ангелевска и други.

Учествував и на промоцијата на збирката песни „Танцување 
по жарје“ од бугарската поетеса Јонка Христова, која се одржа 
во Охрид. Книгата ја промовираа писателите Бранко Цветкоски 
и Тоде Илиески. Стихови од книгата читаше поетесата Лилјана 
Крежоска, а на пијано ја придружуваше Лила Маринова. Поете-
сата отпеа и неколку оперски песни. Овде се сретнав со следниве 
лица: Петко Шипинкароски, Зорица Илиеска, Драгица Силјаноска, 
Смиле Наумоски, Рада Видиноска, Елена Карамешиноска-Ангело-
ска и други.

Учествував и на отворањето на 47-те СВП во Струга. Покрај 
годинешниот лаурет за Златниот венец, албанскиот поет Фатос 
Арапи, се сретнав и со следниве поети: Матеја Матевски, Гане То-
доровски, Трајан Петроски, Јован Стрезовски, Раде Силјан, Нада 
Циркоска, Тодор Чаловски, Веле Смилевски, Мирјана Стојано-
ска-Палигора, Кире Неделкоски, Рада Видиноска, Иван Џо Петрес-
ки, Разме Кумбароски, со шпанскиот поет Хозе Падрон и неговата 
сопруга, со активистот од Сиднеј Јон Треноски и други. Ми беше 
многу чудно зошто ни на отворањето, а ни на затворањето немаше 
ниту еден поет од оние кои му припаѓаа на Отпорот во 2004 годи-
на. На оние кои со своите посланија и протести се бореа СВП да 
останат во Струга. Нив ги немаше. Ги немаше: Радован Павловски, 
Славе Ѓорго Димоски, Панде Манојлов, Смиле Наумоски, Науме 
Радически... Овде беа собрани сите оние превртливци кон тогаш-
ниот режим на СДСМ, чии лидери беа прогласени од стружани за 
персони нон грата ‒ Црвенковски, Пенов, Бучковски и Гештаков-
ски. Сите такви поети отидоа за парче привилегија да читаат на 
Питачкиот мост во Скопје.

Интересот за СВП не беше на нивото од поранешните вече-
ри. Додека поетите ги читаа своите песни, само неколку стотини 
луѓе ги слушаа нивните стихови. Другите си се гоштеваа по рес-
тораните на кејовите на Дрим, кои градоначалникот Рамиз Мерко 
им ги изнајми на албанските хотелиери, а другите се корзираа по 
кејовите. Ги немаше илјадниците посетители во мравјални толпи, 
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со подзинати усти, да го следат читањето на најеминентните до-
машни и светски поети. Струга повеќе не живее за СВП, туку од 
нив живеат неколкумина кркачи. 

Со Паскал Гилевски, Гане Тодоровски и претседателот на МАНУ, 
Владо Камбовски – на СВП во Струга 2008 год.

Со фамилијата на зет ми Тони и со фамилијата на мојот 
пријател од пред 40 години во Струга Блаже Наумоски, отседнавме 
во ресторанот „Антика“ за да ги вкусиме струшките кулинарски 
специјалитети.

Седумдесетина примероци од моите книги однесов во прос-
ториите од Конгресниот центар во Охрид, каде се одржуваше Се-
минарот за македонски јазик. Таму, по своето предавање, проф. д-р 
Науме Радически им ги поделил на лингвистите.

На 26 август фамилијарно ја прославивме во ресторанот 
„Тино“ во Охрид, мојата 40-годишна разделба со Волино, Охрид и 
Македонија и преселба во Сиднеј, Австралија.

На Св. Богородица, нашата селска слава, бевме в црква каде 
запаливме свеќи за здравје, а на гробовите од нашите најмили за 
вечен помен. За ручек ги имавме следниве гости Ѓорѓи Гиноски 
со свој пријател и две пријателки, Науме Радически со вујко му 
Ѓорѓи Бујароски, ликовниот уметник Крсте Мартиноски, Симон 
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Велјаноски, Бошко Николоски и други. Вечерта бевме да го про-
следиме финалниот натпревар од Волинскиот фудбалски турнир, 
на кој силите ги одмерија фудбалерите од Мешеишта и Враништа. 
Победија мешеиштани со 3:2.

Дента пред моето заминување им дадов пијачка на луѓето 
кои секое утро го предаваа млекото за Охридската млекара: Богоја, 
Љубе и Кристафил Трпоски, Богоја и Ѓорѓи Силјаноски (Спасе-
ски), Лазор Силјаноски, Верка Кожеска, Димитри Николоски, 
Павле Андроникоски, Никола Војданоски, Китан Велјаноски и 
други, а го превезуваа сопружинците Ѓоко и Снежана Мувчески. 

Во двомесечниот престој во татковината, покрај спомнатите 
лица да ги додадам и средбите со следниве австралиски гастарбај-
тери: Љупчо Костески, Петре Пачачкоски, Борис Мусоски, Борис 
Миновски, Кире Трајковски, Димитри Шукоски, Димче Џајкоски, 
Симон Велјаноски, Лазор Иваноски, Богоја Бочески и други.

При мојот престој во Волино учествував на погребот од Дра-
гица Тупанческа, на 40 дневниот помен на Јордан Тупанчески и на 
едногодишнината од смртта на мајка ѝ на сопругата Нада, Мара 
Иваноска, и на братучеда ми Весела Трпкоска.

На испраќањето ни дојдоа сестра ми Ристана Јанкоска, сес-
тра ѝ на Нада Милица Карамачоска, Ѓоко Иваноски и возачот Бо-
гоја Спасески.

Родната куќа, Волино, охридското и македонско поднебје го 
напуштивме во раните утрински часови на 3 септември, во какви 
што темнини допатувавме, во такви темнини и отпатувавме.

Од 3-6 септември престојувавме во главнот град на Фран-
ција, во градот на светлината Париз. Овде отседнавме во најстро-
гиот центар на градот.

При престојот во овој најубав град на светот ги посетивме 
катедралната црква Нотр Дам, Ајфеловата кула, Триумфалната 
врата, Мавзолејот на Наполеон Бонапарта и други значајни места. 

Од Париз отпатувавме во канадската метропола Торонто. Во 
Торонто престојувавме во хотелот „Вест Харбор кастел“ на 10 сп-
рат во соба 1011. Убав и чист град со уште поубава клима. Покрај 
дел од подземјето на Торонто, ние ја посетивме највисоката кула 
во светот, водопадите на браната Нијагара и македонската црква 
„Св. Климент Охридски“. Интересно е да спомнам дека вечерта на 
8 септември, во овој велелепен македонски храм се одржуваше све-
чен собир по повод признавањето на Р Македонија за суверена и 
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независна држава. Вечерта се одржаа неколку пригодни беседи, а 
за присутните беше приредена ликовна изложба и богата закуска. 
Овде се сретнав со новиот македонски генерален конзул Мартин 
Треневски, неговата сопруга Василка, владиката на МПЦ за САД 
и Канада г. Методиј, неколку воени лица кои престојуваа четири 
месеци на воено усовршување во Канада, со членовите од Маке-
донското литературно друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто 
Мицко и Драгица Димовски, Петар и Перса Гиновски и други. Исто 
така, овде се сретнавме и со старателот на црквата Коста Трајков, 
ликовниот уметник Ѓорѓи Доневски и со други овдешни активисти. 

На 9 септември од Торонто отпатувавме во најпрочуениот 
коцкарски град Лас Вегас. Таму отседнавме во хотелот „Менде-
леј беј“ на 20 кат, во соба 20113. Лас Вегас, не е само град за 
коцкање. Поради бројните коцкарници, ресторани и забавишта, 
тука се одржуваат и секакви манифестации, поради кое овој град 
израснал во велелепна метропола, во која се изградени прекрасни 
квартови со лик на Венеција, Њујорк, Париз, Рим, Египет, Москва 
итн. Секако, во овој град е интересно да се спомне дека, покрај 
Елвис со Пресила Присли, се венчаа и внуката Љуба со нејзиното 
момче Родни Гало. Градот е подигнат во 1905 година, а тој ста-
нал град на забава во 1946 година кога американскиот гангстер 
Бенџамин Багзи гоотворил неговиот хотел „Фламинго“, во кој е 
отворена и првата коцкарница.

При овдешниот престој, Билјана и Тони ни имаа резервирано 
билети за на кабарет кој се одржуваше во квартот Тропикана, а за 
да ја гледаме музичката претстава „Фолисберг“. За првпат, еве, сум 
каде гледам една претстава во која учествуваа стотина разголени 
девојки и момчиња. Сум гледал и сосема голи стриптизети, но вак-
во стадо од голотија да не знаеш во кое лице да погледнеш за да ги 
видиш физичките квалитети не сум видел. А замислете, седевме 
во првите редови, а пред нас и над нас голи девојки и момчиња ги 
изведуваат кабаретските авантури.

На 12 септември го оставивме Лас Вегас и отпатувавме во 
главниот град на Хавајските Острови, Хонолулу. Таму отседнавме 
во хотелот „Ваикики“ на 11 кат во соба број 1128. Еве нѐ и уште на 
едно друго светско чудо. Овојпат еве нѐ на едно од најубавите свет-
ски летувалишта, а тоа се островите Хаваи. Овие неколку остро-
ви се наоѓаат во средишниот дел од Пацифичкиот Океан. Покрај 
бањањето во топлите морски води, ние ги посетивме и неколкуте 
атрактивни знаменитости. Ние со Нада учествувавме на традицио-
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налната манифестација во месноста Парадајс Ков, каде се одржу-
ваа приредби поврзани со нивните културни традиции: качување 
на кокосови палми, плетење венци, риболов, фотографирање со 
алишта на нивни главатари, подготовка свечени обреди итн. па сè 
до изведби на прочуените хавајски танци. 

Нада доби признание за плетење венец. Таа сплете од шавар 
и цвеќа убав хавајски венец. А мене ме закитија со венец од црни 
школки и ме одликуваа со писмено признание за Полинезиски тан-
чер. Венецот од Нада, по нивната традиција, требаше или да се 
фрли в море или да се стави на споменикот, на еден од најславните 
светски скијачи на вода, на сурферот Џук Каханамоку. Со тоа би го 
потврдиле повторното доаѓање во Хаваи.

Во Туристичкото село во Хаваи 
 со сопругата Нада нè пречекаа полезијански танчари

Последниот ден од нашиот престој, со ќерка ми Билјана го 
искористивме за да го посетиме Меморијалниот споменик од пото-
пениот американски воен брод „Аризона“ од страна на јапонските 
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авионски бомардери во 1941 година. Со бродот загинала и целата 
посада од 1.100 морнари. Во подоцнежната престрелка меѓу САД 
и Јапонија забележана е бројка од 2.000.000 убиени воени и ци-
вилни лица. Од потонатиот брод сè уште излегуваат маслени фле-
ки. Се вели дека тоа се солзите од потопените морнари. На овој 
наш излет, другарувавме со руската брачна двојка Надја и Сергеј 
Софронови од градот Екатеринбург (оддалечен 2.000 км од Мос-
ква). Во нивниот град се убиени и погребани остатоците од фами-
лијата Романови ‒ потомци на кралот Петар Први.

И еве го крајот на нашиот одмор и летување во Македонија, 
Сингапур, Швајцарија, Франција, Канада, САД, Хаваи. Еве нѐ нас 
преку Нов Зеланд, се враќаме назад за Сиднеј. На сиднејскиот ае-
родром е мошне бучно. Тука нѐ пречекуваат браќа ми Ангеле и Трпе 
со нивните фамилии и фамилиите на зетовите Крсте Илинкоски и 
Родни Гало, кои во нашиот дом ни подготвија скара и пијачка. Од 
овој одмор понесовме прекрасни спомени, поткрепени со стотици 
фото и видео снимки.

До видување до идното наше патување.
На 10.10.2008 година, со Перо Дамчевски ја посетивме прет-

ставата од Етничкиот фестивал насловена како „Ние имаме дона-
ција“ а се одржа во просториите од Цивик-центарот во Хрствил. 
На овој фестивалски симпозиум, покрај бројните претставници, 
реферат за барање помош од владата на НЈВ за драмата „Страв и 
срам“ поднесе авторот на драмата Душан Ристевски. 

На 19.10. во нашиот дом се одржа прославата на првиот ро-
денден од нашата втора внука Адријана Јошеска. На церемонија-
лот учествуваа повеќе од 50 роднини и пријатели.

На 30.10. зет ми Тони службено отпатува на четиридневен 
престој во Хонг Конг. 

На 31.10. со колегите од Литературното друштво „Григор 
Прличев“: Душан Ристевски, Перо Дамчевски, Борис Мусовски и 
Жаклина Михајлова бевме на промоција книга од неколку австра-
лиски автори. Таа се одржа во просториите од Градската библио-
тека во Хрствил.

На 1.11. со колегите Душан Ристевски, Перо и Трајанка Дам-
чевски, Жаклина и Ѓорѓи Михајлови, претставникот на Македон-
ската амбасада во Канбера, Драган Петровски и проф. на катедрата 
за македонски јазик на универзитетот Маквори, Катерина Ципу-
шева, бевме на Демирхисарската средба. Оваа средба имаше хума-
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нитарен карактер. Одредена сума од профитот ќе ѝ биде отстапен 
на Катедрата во Маквори, на која поради финансиски долгови ѝ 
претстои затворање. Интересно е да спомнам, дека при извлеку-
вањето на лотаријата добив картон кавадаречко вино. 

На 9.11. во црковната сала „Св. Петка“ во Рогдаел се одржа 
свеченост по повод 30-годишнината од постоењето на македонски-
те етнички училишта во Нов Јужен Велс. По тој повод, на повеќе 
наставници и активисти им беа доделени благодарници за придо-
несот во напорите да се зачува македонскиот јазик во Австралија. 
Благодарница, покрај МЛД „Г. Прличев“ за соработка, добив и јас 
за активен нивни член. Неа ми ја врачи претседателката на МПШО 
за НЈВ проф. Зора Јанева.

На 15.11. со сопругата Нада бевме на промоцијата на книгата 
од амбасадорот на РМ во Канбера, Виктор Габер, а се одржа во 
просториите на црковната сала „Св. Петка“ во Рогдаел. Неа ја про-
мовира адвокатот Новица Ангеловски, а делови од книгата читаше 
Жаклина Михајлова ‒ Учителката. 

На 19.11. со група македонски активисти бевме на изложба-
та од нашиот сонародник Илија Узуноски, која се одржуваше во 
просториите од Сиднејскиот музички конзерваториум. Во едиција-
та насловена „Звуците на сиднејските музичари“, тој изложи точно 
105 портрети од сите области на музиката. За жал авторот немаше 
застапено ниеден музичар од македонската заедница.

На 28.11. во просториите од Мајгрант Ресорт центарот во 
Рогдаел, се одржа промоција на збирката песни „Зад синиот бран“ 
и биографијата за брат ми Спасе Трпоски ‒ живот и дело. Нив ги 
промовираа проф. на Катедрата за македонски студии на Универ-
зитетот Маквори Катерина Ципушева и претседателот на МЛД „Г. 
Прличев“ Душан Ристевски. Стихови од книгите прочита Жаклина 
Михајлова ‒ Учителката.

На крајот од програмата беше прикажан колаж на фотогра-
фии од личности со кои се среќавав за време на мојот престој во 
Македонија.

Поздравни честитки за промоцијата ми испратија: Вукосава 
Донева од Вајонг, Ламбе Мартиноски од Њу Џерси, Ристо Стефов 
од Онтарио, Васко Ложанкоски од Охрид, Крсте Наумоски од Мел-
бурн, амбасадорот Виктор Габер од Канбера и Славе Николовски 
Катин од Скопје.
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Награда за 30-годишна доброволна работа за афирмација на маке-
донскиот јазик во училиштата на Нов Јужен Велс му додели претсе-

дателката на ШО, проф. Зора Јанева – Сиднеј 2008 год.

Пред промоцијата дадов интервјуа за „Радио Сиднеј Маке-
донија“, на уредникот Гоце Јовковски, кој повеќе од една деценија 
другаруваше со брат ми Спасе и на државното радио еС-Би-еС, на 
уредникот Ѓорѓи Бушиноски. Овој, пак, не знам од кои причини 
не ми дозволи да го кажам датумот и местото на одржувањето на 
промоцијата. Чудно, за една мултикултурна радиостаница во оваа 
демократска држава, да егзистира со цензурирана програма. 

Информации за промоцијата објавија весниците и списанија: 
„Денес“ и „АМН“ од Мелбурн, „Македонско сонце“ и „Македо-
нија“ од Скопје и „Македонски глас“ од Њу Џерси.

На 12.12. со сопругата Нада, Душан Ристевски, Жаклина 
Михајлова, Борис Мусовски, Виктор Бивел и со други активисти 
бевме на прошталната средба од првиот Македонски амбасадор во 
Канбера Виктор Габер. Средбата ја организира хуманитарната асо-
цијација ХАМАС, а се одржа во просториите од ресторанот „Ред 
Роз“ во Рогдаел. Овде, со посвета, му ги подарив двете мои најнови 
книги на амбасадорот Габер.
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На 21.12. бевме да ги испратиме за Лондон внуката Татјана, 
која живее таму повеќе од една година, и нејзиниот дечко Пол.

На 23.12. зет ни Тони, ќерка ни Билјана и внуките Лана и 
Адријана Јошески, свечено си се преселија во својата куќа во на-
селбата Сефтон. На вселувањето бевме: јас со сопругата Нада, ро-
дителите на Тони, Здравко и Милица, нивниот зет Џејсон, сестра 
Сузи и внук Џордан. 

Во оваа куќа ја прославивме и новогодишната ноќ 2009.
На крајот од 2008 година по електронска пошта почесто се 

допишував со следниве интелектуалци: Душан Ристевски, Жакли-
на Михајлова и Пеце Стојановски од Сиднеј, Доне Донев од Коча-
ни, Доне Димов од Канбера, Ристо Стефов од Онтарио, Станислав 
Пиген од Варшава, Васко Лозанкоски од Охрид, Александар Дон-
ски и Марија Кукубајска од Штип, Тони Костески, Сем Вакнин, 
Милева Лазова и Васил Наумов од Скопје и други лица. На сите 
овие лица пораките им ги испраќав на македонски јазик, а од нив, 
Пеце, Ристо, Станислав и Сем пораките ми ги испраќаа на англис-
ки јазик. По обична пошта се допишував со Стојан Ристески од 
Охрид, Разме Кумбароски и Блаже Наумоски од Струга, Науме Ра-
дически од Скопје и Ламбе Мартиноски од Њу Џерси.

Овде ќе цитирам една дописка со американскиот аналити-
чар во Македонија со Израелецот Сем Вакнин, кој ме информи-
раше дека во хотелот „Александар Палас“ во Скопје на 24 октом-
ври 2008 година ќе се одржи трибина на следната тема: „Името 
(Македонија) и што по тоа?“ Во пораката имаше запишано и по-
веќе потточки, како „Поглед нанадвор: можни меѓународни сцена-
рија...“ Исто така, тој ги наброја лицата кои ќе настапат со свои ре-
ферати: Трифун Костовски, Љубомир Фрчковски, М. Нетков, Ацо 
Кабранов, Катерина Блажевска, Кимов, Тони Пешев, Сем Вакнин, 
К. Гелевски, Љубчо Георгиевски, Владо Бучковски, В. Поповски и 
Љ. Кекеновски. Од споменативе бев навистина загрижен. Па овие 
лица се сите кодоши и превртливци, кои не ѝ го сакаат доброто на 
својата татковина, а тие треба да решаваат за нејзиното име.

Еве каков одговор му испратив на господинот Вакнин: „Ти 
благодарам на пораките, кои редовно ги следам со вистинска по-
чит. Оваа порака од утрешниот собир за името на државата вистин-
ски ме застрашува. Просто се чудам зошто сите нашинци на свој 
начин си земаат некакви обврски да ги дозамрсат и онака замрсе-
ните национални проблеми, овој пат со името на својата татковина. 
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Ова прашање е деликатно. За каква било измена на националното 
име на државата (со каква било додавка) и на нашиот македонски 
идентитет, за таквите кумови ќе нема милост. Ќе паднат глави. А 
нас и онака не нема многу. Затоа, секој пред да даде некаква пои-
наква измена освен Р Македонија, убаво нека размисли. Ова е само 
моја препорака до одржувачите на ваквата Трибина, која ќе се одр-
жи во Хотелот „Александар Палас“ во Скопје. Ве поздравува и ви 
посакува Господ Бог да ве додржи на паметот. Секогаш подготвен-
за одбрана на Македонија и на Македонците, ваш Иван.“

Налутен од ваквиот мој став, Вакнин остро ми одговара: „Зо-
што не дојдеш и ти ваму за да дадеш свој предлог? Ние ќе ја при-
фатиме секоја добронамернаидеја на оваа Трибина!!!“

За вистинскиот став на Вакнин прочитав од дописникот на 
списанието „Македонско сонце“, Мишко Талевски, објавен на 
5.12.2008 година, со наслов „Срамни антимакедонски доктрини и 
заговори“. Извесниот Сем Вакнин бил американски аналитичар во 
Македонија, кој во еден свој запис ја исплашил македонската јав-
ност дека САД намеравале насилно, со своја агентура, да ја сменат 
владата на Грујовски и на чело би застанал контроверзниот Едвард 
Џозеф, поранешен директор на Меѓународната кризна група, кој, 
пак, прогнозира дека Македонија нема да постои за 10 години, до-
колку не стане членка на НАТО...

По двегододишна претплата на најтиражниот австралиски 
весник „Сандај Телеграф“, поради поскапување, а и поради пре-
селување на Билјана и Тони со децата во своја куќа во населбата 
Сефтон, јас ги прекинав понатамошнте услуги од овој весник. Про-
должив да ги читам македонските неделници „Денес“ и „Австра-
лиско-македонски неделник“ од Мелбурн, „Македонски весник“ 
од Сиднеј и Њу Џерси, како и месечните списанија: „Македонско 
сонце“ и „Македонија“ на Матица на иселеници од Скопје, Компас 
од Њукастел и Шило од Сиднеј. 

На 11.1.2009 година во Охридската болница им подлегна на 
болките од изгоретини нашата маштеа Менка Трпоска-Тутуреска. 
Пред две недели, греејќи се на шпоретот, ја зафатил огнот, чиј пла-
мен ѝ нанел изгоретини 30 % по телото. Таа одживеа во нашата фа-
милија 40 години и 10 месеци. Татко ми се ожена за неа на 11.4.1968 
година. По смртта на татко ми, нејзини спомагатели бевме јас, Анге-
ле и Трпе. Со сите почести, во Волино, таа беше закопана во гробот 
на нашиот дедо Билко, кој беше обновен со наши парични средства.
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На 10.2.2009 година, во хотелот „Марион“ на улица Пит во 
Сиднејсе одржа средба меѓу делегати од Училишниот одбор на 
НЈВ, Македонското литературно друштво „Г. Прличев“ и Кате-
драта за македонски јазик на Маквори универзитетот во Сиднеј 
со директорот на Агенцијата за иселеници од Македонија, Васил 
Наумов. Целта беше да се изберат пет кандидати од цела Австра-
лија за во предложениот Иселенички совет (за бизнис, медиуми, 
литература и култура, црква и останати други асоцијации).

На овој скромен собир бевме јас, Душан Ристевски и Лилјана 
Тошеска од „Прличев“, а Жаклина Михајлова, Зора Јанева, Катери-
на Ристов и Соња Митревска од Школството и Новица Ангеловски 
од Универзитетот Маквори. Нашите предлози беа за Жаклина Ми-
хајлова и Душан Ристевски.

На 15.2. со сопругата Нада бевме да ги гледаме драмските 
дела „Умри машки“ од Алдо Николај и „Како да ја убиеш сопруга-
та и зошто“ од Антонио Амури. Драмите ги прикажуваа артистите 
од Драмскиот театар од Скопје: Велика Стојкова, Бранко Ѓорчев, 
Јелена Жугиќ, Драган Спасов, Ѓокица Лукаревски и Катерина Ко-
цева, а се прикажуваа во салата „Теон Хол“ во Рогдаел. На крајот 
од претставата, со Душан Ристевски и Митра Недановска се фото-
графиравме со артистите од Македонија.

На 15.3. на најсвечен начин ѝ го одбележавме крштевањето 
на втората ќерка од Тони и Билјана, на сестрата Лана и наша втора 
внука Адријана. Нејзиното крштевање се одржа во МПЦ „Св. Ки-
рил и Методија“ во Розбери, на која ѝ кумуваше Гоце Кочиски, а 
црковниот церемонијал го изврши свештеникот Наум Деспотоски. 
Веселбата се одржа во италијанскиот ресторан „Конка Дора“ во 
Ривервуд. На оваа свеченост, покрај 220-те поканети роднини и 
пријатели, присутни беа и внукот од сестра и на сопругата Нада 
Митко Лошкоски од Перт и другарката од Билјана Марина Велја-
носка од Мелбурн. 

На 4.4. со сопругата бевме на концертот организиран од Ди-
ректоријатот на Македонскиот телефонски именик наречен „Ма-
кедонска трпеза“. Концертот се одржа во италијанскиот ресто-
ран „Конка Дора“ во Ривервуд. На оваа свеченост беа прогласени 
најдобрите лицаво бизнисот, културата и животно дело за измина-
тата 2008 година. Во полето култура, признание „Македонско сон-
це“ доби активистката Олга Николовска од Волонгонг, која е член-
ка на МЛД „Григор Прличев“ од Сиднеј и која беше номинирана 
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од своите колеги. На свеченоста другарувавме со колегите Душан 
Ристевски и Перо Дамчевски ‒ Коцин со сопругите. 

На 2.5. со Душан Ристевски и Елизабета Ристевска-Пешов-
ска, појдовме во Градската сала во Рогдаел, каде на свечен начин 
ни беа доделени две парични донации. Едната на Македонското 
литературно друштво „Григор Прличев“ и втората на Австралис-
ко-македонското добротворно друштво (кое го основавме пред 
три години). Паричните донации ни ги врачи градоначалникотна 
општината Рогдаел Бил, Сарафиновски. Чудно, тој не сакаше да се 
фотографираме, поради љубомора на другите македонски друштва 
кои имале поднесено молби за парична донација, но тие овој пат 
не добиле.

На 9.5. со Нада бевме на концертот што го организираше 
КУД „Вардар“ од Бенкстеон, а се одржа во Градската сала во Јагу-
на. За првпат, како играорка, настапи ќерката на Роберт и Лидија, 
Натали Гајтановска. Лидија и сестра и Кети Роштанковски ги има-
ме крстено ние.

На 24.5. со Нада бевме на патрониот празник на црквата „Св. 
Кирил и Методиј“ во Розбери. По богослужбата, која ја отслужи 
протоереј Наум Деспотоски, црквата приреди ручек за верниците. 

На 30.5. со Нада бевме на концертот што го организираше Од-
борот на месечното списание „Шило“, а во чест на двегодишниот 
јубилеј од неговото излегување. Концертот се одржа во Бенкстеон, а 
друштво ни правеше брачната двојка Менка и Божидар Стојановски.

На 23.6. на внуката Лана Јошеска ѝ го прославивме четвр-
тиот роденден, а на 1 јули ја запишавме во предучилишното дет-
ско забавиште во Белмор. Првите неколку дена остана само по три 
часа, а потоа остануваше полно време ‒ 6 часа. 

На 2.8. пред Градското собрание на општината Рогдаел се 
одржа свеченост по повод најголемиот македонски национален 
празник Илинден. За значењето на празникот реферат прочита 
активистката Вера Јанева, а градоначалникот Бил Сарафиноски 
на општинскиот јарбол го подигна да се вее македонското знаме. 
Фолклорната група „Даме Груев“ (во кое играат двете ќерки на 
волинецот Страше Чалдрмоски) се претставија со неколку маке-
донски ора. Покрај нивниот оркестар, присутните неколку стотини 
Македонци ги забавуваа гајдаџија и тапанар. На свеченоста бев со 
Билјана, Тони, Лана и Адријана Јошески. За посетителите беше 
приреден коктел со пијалаци и македонски тестенини. 
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На 23.8. во спортскиот центар „Илинден“, се одигра послед-
ното коло од Супер лигата на НЈВ, каде екипата на ФК Илинден од 
Рогдаел славеше победа од 2:0 над тимот на Централ Кост. Вториот 
гол на овој натпревар го постигна внукот Гоце Трпоски. Со ова по-
беда ФК „Илинден“ стана првак во лигата, за што го доби трофејот 
од ФС на Нов Јужен Велс, кој, во име на ФС им го предаде маке-
донскиот активист Гоце Јовковски. По натпреварот се премина на 
сеопшта веселба. Јас го искористив тој момент за да се фотографи-
рам со внукот Гоце, со претседателот на Илинден Златко Аџиевски 
и со најстариот навивач Трајко (90).

Иван со Гоце, Златко и Трајко, со трофејот во 2009 година

На 24.8, со Билјана бевме да го земеме порачаниот нов авто-
мобил Тојота ‒ Корола, која нѐ чини 24.360 долари. На враќање го 
продадовме стариот автомобил Форд ‒ Фалкон стар 13 години за 
1550 долари.

На 1.9. се вратија соседите Ѓорѓи и Катерина Бакирцис од 
одмор, кој го искористија во нивното село Владово, воденско. Тие 
ја посетиле и сестра ми Ристана во Косел, со која поминале да ја 
видат и нашата родна куќа во Волино.

На 5.9. бев поканет за член на жирито на концертот што го 
организираше Училишниот одбор на Нов Јужен Велс, а се одржа 
во просториите на Народното училиште во Калтон. Со мене беа 
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уште наставничките Славица Марцевска, Силвана Трајковска и 
претседателката на УО Зора Јанева.

На овој концерт, кој го посетија неколку стотини родители, со 
рецитации настапија околу стотина ученици од повеќе одделенија 
и училишта. На подобрите рецитатори им беа доделени признанија 
и медали. Програмата ја водеше Жаклина Михајлова ‒ Учителката. 

На 6.9. (Ден на татковците), на вообичаеното утринско пеша-
чење, кое го правам секое утро, во близина на нашиот кварт, на патот, 
најдов 100 банкноти од по 50 долари, стегнати со гумено ластиче.

Сум наоѓал различни монети и предмети по пероните од же-
лезничките станици и автомобилски паркиралишта, но олкава сума 
од 5.000 долари никогаш во животот не сум ни сонувал да најдам.

На 23.9. силните ветрови распослаа пет милиони тони пра-
шина, донесена од јужноавстралиските пустини. Црвената праши-
на беше издувана преку Кунзленд дури до Нов Зеланд. Ваков бран 
ветрови Сиднеј го погодил пред рамно 70 години.

На 24.9. со сват ми Здравко појдовме на примопредавање на 
клупските клучеви од ФК „Илинден“. Поранешните простории, 
кои се наѓаа во населбата Анклиф, му ги одзеде општината Рогда-
ел, а за возврат ист таков објект и фудбалски терен му изгради на 
Бајсентенијал парк во населбата Калтон. Покрај претставниците од 
општината Рогдаел, таму беа и раководителите на клубот „Илин-
ден“ претседателот Златко Аџиевски, секретарот Љупчо Белевски, 
членовите: Павле Ѓорески, Ренџо, како и радиорепортерот Симон 
Ѓорѓиевски и новинарот на АМН Стефан Гергиевски од Мелбурн. 

На 3. и 4.9. зет ми Тони имаше резервирано три соби во хо-
телот „Маргарита“ во Канбера, но поради срцев напад на сватот 
Здравко престојот во Канбера се одложи.

На 3.10.2009 година, по тримесечно боледување од тумор 
во главата, на 64-годишна возраст почина мојот братучед и другар 
Кристафил Трпоски.

Многу спомени ми останаа во сеќавање, но најмачни ми се 
спомените кога баба му Бисера и мајка му Трајанка, уште во дет-
ските денови, ме молеа за да се дружам со него, да не го оставам 
сам, да го бранам... Кристафил беше посмрче роден. Татко му Кр-
сте загина за време на Втората светска војна, а стрико му Криста-
фил (во спомен на кого е крстен и тој) е убиен од албански качаци 
во волинските ливаѓе. И, секако, еден од честите дописи во кои ми 
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се жали за монотониот живот во студентските денови. Па така нив 
ги поткрепува со стихови од песната „Кога ми се чинеше дека ќе 
умрам“ од Бранко Радичевиќ.

На 16.10. Лана почна да посетува часови по борење и карате 
вештини, секој понеделник и петок по еден час. 

На 25.10.2009 година со зетот Тони појдовме да им посака-
ме добредојде на македонскиот премиер Никола Груевски, минис-
терот за надворешни работи Антонио Милошовски, министерот 
Влатко Ѓорчев, новиот амбассадор во Канбера Перо Стојановски 
и други личности. Средбата меѓу делегацијата од РМ и Македон-
ската заедница се одржа во хотелот „Шангри-ла“ во Сиднеј. Во 
приземјето од овој хотел, околу 1000 Македонци од сите професии 
стоечки го ислушаа излагањето на овој наш најквалитетен полити-
чар од поновата македонска историја. Јас застанав меѓу свештени-
ците од владиката Петар и гостите од Македонија. По завршување-
то на Груевски, кој се врати кај гостите од РМ, јас ја искористив 
таа прилика да го повикам за да му посакам добредојде, а и да му 
ги предадам предвреме подготвените мои книги. Прво му ја пода-
дов книгата „Македонските демонстрации во Австралија“, за која 
го информирав дека во неа се застапени околу 50 демонстрации 
одржани во периодот од 1986 до 2001 година во Австралија. Потоа 
му ја подадов книгата со љубовни песни „Љубовна имагинација“, 
со посвета за неговата сопруга Боркица и, на крај, му ја подарив и 
детската збирка песни „Меѓу две огништа“ со посвета за неговата 
ќерка Анастасија. Повторно ми ја стегна раката, ми се заблагодари 
и премина на сеопшта средба со Македонците. Додека му ги пре-
давав книгите на премиерот, сите фотографи се свртија кон нас за 
да го документираат настанот. Во овој метеж беше вистинска среќа 
да се ракуваш со премиерот, а уште поголема да се фотографи-
раш. Зет ми Тони успеа да се ракува, но не и да се фотографира. А 
братучедот Сергија Секулоски успеа да се ракува, да поразговара, 
дури јас во тој метеж и да го фотографирам. Никола изнесе две 
убави работи: првата, дека ќе ни даде прилика на идните избори да 
го дадеме и нашиот глас и, втората, со утрешната средба со преми-
ерот на Австралија Кевин Рад, каде ќе ги потпишат протоколарни-
те документи за пензиите и социјалните грижи од 2011 година да 
ги користиме и во РМ.

Интересна вест најави водителката на оваа средба Радица 
Бојковска Димитровска ‒ дека од идната година ТВ станицата еС-
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Би-еС ќе почне со емитување на получасовни вести и на македон-
ски јазик, секоја недела со почеток во 10 часот наутро. 

На 29.10. со колегите Душан Ристевски и Перо Дамчевски 
бевме во Градската сала во Когра за да го примиме чекот во вред-
ност од 1000 долари за печатење збирка песни со поети од по-
веќе народности кои живеат и творат во сиднејскиот регион „Св. 
Ѓорѓи“. Чекот ни го врачи градскиот советник Џасинта Петрани.

На 1.12. со Душан и Перо бевме на годишниот состанок од 
Преведувачката служба, кој се одржа во нивните простории во 
Рогдаел. По изборот на новото раковотство се премина на кок-
тел-забава.

На 12.12. со Нада појдовме на специјалното отворање на 
новиот спортски центар од ФК „Илинден“ во Рогдаел. Всушност, 
ова беше преместување од стариот спортски центар, кој се наоѓа-
ше во населбата Анклив. Поради поинакви спортски активности, 
општината од Рогдаел, во согласност со управата на ФК „Илин-
ден“ реши да се преселат во исти такви простории во Бајсенте-
нијал парк во Рогдаел. На свеченото отворање, освен поранеш-
ниот сенатор Франк Сатер, градоначалник на Рогдаел (Либанец) 
и Бил Сарафиноски, друг никој немаше од австралиската јавност. 
Од наша страна беше дојден од Канбера македонскиот амбасадор 
Перо Стојановски. Интересно беше тоа што, додека беше прису-
тен тој, на бината покрај австралиското знаме се вееше и знамето 
на Глигоров, осумкракото сонце, по неговото заминување знаме-
то беше отстрането и на негово место беше поставено 16-кракото 
сонце, кое остана да се вее и другите денови. На ова спектакуларно 
отворање, покрај дваесетте КУД-а и исто толку македонско-австра-
лијански соло пејачи, настапивме и ние четворица членови на Ма-
кедонското литературно друштво Григор Прличев со по една своја 
песна: Перо Дамчевски ‒ Коцин, Иван Трпоски, Бранко Наумов-
ски и Ленче Целакоска-Клекачкоска. Имаше многу народ дојдено, 
секако и од околните градови: Канбера, Њу Кастел, Волонгонг... 
а и времето се погоди убаво. Меѓувреме се одигра и пријателски 
фудбалски натпревар помеѓу домаќинот „Илинден“ и ФК „Маке-
донија“ од Престон (Мелбурн).

На 14.12. во Парламентот на Нов Јужен Велс во Сиднеј беа 
прогласени номинираните волонтерски активисти во три категории. 
Ние со Душан Ристевски бевме гости на овој чин, поканети од коми-
сионерот на Емигрантските заедници на НЈВ Стефан Керкешеријан.
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Во годината што измина, врските со пријателите ги одржував 
преку телефонска и електрична пошта, а тоа беа следниве лица: 
Ристана Јанкоска од Косел, Стојан Ристески и Васил Ложанкоски 
од Охрид, Блаже Наумовски и Разме Кумбароски од Струга, Ми-
лица Клечкароска од Мороишта, Сем Вакнин, Науме Радически, 
Матица на иселеници, Агенција за иселеници и Коле Мангов од 
Скопје, Ламбе Мартиноски од Њу Џерси, Ристо Стефов, Алексо 
Лозаноски и Драгица Димовска од Торонто, Доне Димов од Кан-
бера, Игор Павловски уредник на Денес од Мелбурн, Јанко Томов 
од Бризбан, Душан Ристевски, Перо Дамчевски Коцин, Жаклина 
Михајлова, Вукосава Донева, Ирена и Сашко Велјанови, Илија 
Велјаноски, Кирил Митушев, Петар Стојановски, Трпе Трпоски, 
Крсте Илинкоски, Крсте Трајчески, Спиро Роштанковски, Ленче 
Целакоска Клекачкоска од Австралија и други.

На 16.1. бев на состанокот што го закажа директорот и се-
кретарката на Агенцијата на иселеници од Македонија Васил 
Наумов и Билјана Костова во „Мериот Хотел“ во Сиднеј. На ова 
средба требаше да бидат присутни претставници од училиштата 
на Нов Јужен Велс, од Универзитетот Маквори, од Литературното 
друштво итн.

Дали од високите температури, божиќните празници, летни-
те одмори или од други обврски, на средбата присуствував само 
јас. Средбата се одржана 30-тиот кат од овој велелепен хотел, од 
каде глетката кон Хаба бриџ и Опера хаус навистина плени. Од 
Скопје, со директорот Васил Наумов, беше дојдена и раководител-
ката на секторот за врски и развој Билјана Костова.

Во име на Библиотеката барав што повеќе научни и лектир-
ски книги, како и љубовни романи да ни испраќаат, за да ги придо-
биеме младите читатели.

На 19.1. бев во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери за 
да запалам свеќи за здравје, а потоа појдов и на фрлањето на крстот 
во морските води, во месноста Долс Поинт. Времето беше убаво и 
мошне пријатно за ваков христијански настан. Глетката на бројни-
те капачи им беше збогатена со големото присуство на верници, 
свештеници, бајраци, икони... Таму се видов со повеќе пријатели и 
активисти од македонската заедница.

На 22.1. бев поканет во општината Кентербери, каде градона-
чалникот Роберт Фуролу, на десетина доброволци и творци од оваа 
општина ни додели плакети ‒ признанија за нашата волонтерска 
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работа. Мене ми беше доделена наградата за литературно-култур-
ни дејности и библиотекарско-архивски услуги. Овие признанија 
ни беа доделени по повод Денот на австралиската цивилизација 
(26.1.1788), назначувајќи нѐ започесни граѓани на општината Кен-
тербери за 2010 година. Меѓу присутните посетители имаше и 
еден подобар број Грци (нивни претставник не беше прогласен), 
кои при читањето на мојата биографија, во која почесто се спомну-
ваше името Македонија и Македонци, тие љубопитно ме поглед-
нуваа, со што ме потикнуваа повеличествено да се чувствувам. По 
доделувањето на признанијата и фотографирањето, беше приреде-
на пристојна закуска.

На 29 и 30.1. јас и соседот Ѓорѓи Бакарцис со сопругите бевме 
на излет во Њукастел 160км на север од Сиднеј и во Катумба, 130 
км на запад од Сиднеј. Пензионерските билети нѐ чинеа само по 
2.50 на човек, со кои можевме да користиме превоз со воз, автобус и 
брод. Во Катумба, која се наоѓа во месноста на Сините планини, ги 
видовме и карпите кои наликуваат на три личности, за кои стои пре-
дание дека биле три сестри. Тука има и жичарница за пренесување 
на љубителите кои сакаат да ги надлетаат прекрасните планински 
предели. Најмногу туристи доаѓаат од Кина, Јапонија и Индија.

На 12.2. со Билјана и Тони бевме на средбата со Методија ‒ 
Мето Колоски, претседател на Обединетата македонска дијаспора, 
на која седиштето ѝ е во Вашингтон. Средбата се одржа во Цр-
ковната сала „Св. Петка“ во Рогдаел. Мошне мирно, насмеано и 
елегантно момче на кое му престои бурна иднина.

Со него, по два дена, направивме средба и во просториите 
на друштвото „Григор Прличев“ во Анклиф, каде се почестивме, 
помуабетивме и се фотографиравме.

На 13.2. заедно со фамилиите на браќа ми Ангеле и Трпе, фа-
милиите на зетовците Тони и Крсте, соселанецот Страше Чалдрмос-
ки и братучеда му на зет ми Тони, Лена Јованоска, бевме на концер-
тот што се одржа во просториите од Хрватскиот клуб во Панчбол, 
а на кој настапија македонските естрадни уметнички Јованка Жита-
рова и Сања Ристеска, како и саксофонистот Фериз Мустафов. На 
концертот повеќе дојдовме од љубопитност за да ја видиме, а и за да 
се запознаеме со идната волинска невеста Јованка, која од неодамна 
му е свршеница на Роберт Терзиоски, син на внука од брат на мојата 
сопруга Нада. Убаво се провеселивме и заедничка фотографија на-
правивме за спомен од оваа нејзина турнеја по Австралија. 
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На 17.2. бев на радиопрограмата Ракија ‒ Преспа на радио-
станицата 88,9 ФМ Скидро, а се наоѓа во населбата Мериквил. 
Цели два часа зборувавме за збиднувањата во Македонската заед-
ница, а подолгиот дел од програмата беше посветен на мојот жи-
вот и дело. Оваа емисија ја реализира спикерот и газда на програ-
мата Симон Георгиевски Бричот, а по повод моето неодамнешно 
прогласување за почесен граѓанин на општината Кентербери за 
2010 година. 

Награда за почесен граѓанин на Општината Кентербери ми додели 
градоначалникот Роберт Фуроло – Кемпси 22.1.2010 година

На 26.2. со Ацо Трајчески бевме на кино, во модерните, ста-
рински простории на „Стајт театар“ во Сиднеј, за да го гледаме 
документарниот филм „Името е име“. Главната тема на филмот е 
куриозитетот на еден странец, Сигурјон Ејнарсон од Исланд, кој, 
заинтересиран за проблемот на Грција со нашето име, патува низ 
Македонија во истражувачка мисија за да дознае од прва рака што 
македонскиот граѓанин има да каже околу наметнатиот проблем. 
Со нас беа и зет ми Тони и ќерка ми Билјанакои беа главни спонзо-
ри за прикажување на овој филм во Сиднеј. Исто така, спомагател 
за прикажување на филмот беше и МЛД „Григор Прличев“ од Сид-
неј. Филмот го гледаа околу 2000 посетители.
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На 21.3. бев поканет од Одборот на Сениор уик на Нов Јужен 
Велс за доделување награда за доброволна работа во Библиотека-
та и Архивот на Литературното друштво „Григор Прличев“ ‒ 31 
година, како и подарок од мои книги на ученици во македонските 
етнички училишта во Сиднеј, учесниците на Семинарот за маке-
донски јазик во Охрид и прибирање податоци за Македонците во 
Австралија. Свеченоста се одржа во Сити рециталхол, кој се наоѓа 
на Ангел плајс број 2 во Сиднеј. Во прекрасниот аудиториум, во 
присуство на нас 30-тината доброволни активисти, поделени во 
неколку категории, нè пречекаа два часа пред доделувањето на на-
градите, секако за практизирање при главниот церемонијал, кој ќе 
се одржеше од 2.30 до 4.00 часот попладне. Имаше лица од сека-
ков вид волонтерство и од целата територија на Нов Јужен Велс. 
Во име на премиерката на НЈВ Кристина Кенели, наградите ни ги 
подели министерот за стари лица Пол Линч. На свеченоста при-
суствуваа сопругата Нада и колегата Душан Ристевски, кој во име 
на друштвото „Григор Прличев“ ме номинира за ова награда. На 
паузата беше приреден коктел со пијалаци и закуска, каде можеше 
наградените да се фотографираат со почесните гости и со своите 
пријатели. Ова за мене беше мошне возбудливо доживување. По-
себно ме импресионираше тоа што јас ја претставував македон-
ската заедница во Нов Јужен Велс пред повеќе од 800 посетители.

Државната награда на Нов Јужен Велс за доброволна работа во за-
едницата ми ја додели министерот Пол Линч – Сиднеј 21.3.2010 год.
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На 26.3. во просториите на црковната сала „Св. Петка“ во 
Рогдаел се одржа литературна свеченост посветена на 55-годиш-
ното творештво на поетесата и артистка Вукосава Донева. Вечерта 
со нејзини песни настапија поетесите Олга Николовска и Жаклина 
Михајлова, а програмата ја водеше Ирена Велјанова.

На 27.3. со сопругата Нада, бевме на циркус кој беше поста-
вен на аголот од Панчбол и Коронешен парајд во Енфилд. Цирку-
сот Веберс е составен од јужноамерикански акробати. Него, пред 
неколку недели, го гледа и ќерка ми Билјана со фамилијата. 

На 31.3. со пријателот Драган Накиќ бевме на 54-то Гене-
рално собрание на Рагбијашкиот клуб Кентербери-Бенкстеон, кое 
се одржа во клупските простории во населбата Белмор. Овој клуб 
е еден од најбогатите клубови во Австралија и има преку 60.000 
регистрирани членови, а јас сум зачленет уште од 1974 година. По 
поднесениот финансиски извештај и жолчната дебата, се избра 
ново раководство, а потоа се премина на богата закуска, залеана со 
разновидни пијалаци. 

На 1.4. со сопругата Нада бевме да ја гледаме драмската им-
провизација „Александар“, напишана од македонскиот драматург 
Љубиша Георгиевски, а ја изведоа артисти од Драмскиот театар 
во Скопје. Убав и современ текст со уште поубава актерска извед-
ба. Како додаток беше прикажано и комедијално шоу со артистот 
Драган Спасов ‒ Дац. Изведбата се одржа во Градската куќа во 
Бенкстеон пред 150 посетители, меѓу кои беше и вториот македон-
ски амбасадор во Канбера, Перо Стојановски.

 

АПЕЛ ЗА ИЗГРАДБА НА ЦРКВАТА  
„СВ. ПЕТКА“ ВО ВОЛИНО
 
На 10.4.2010 година од Охрид ми се јави сестра ми Риста-

на. Бара да зборувам со волинката Ѕвезда Иваноска-Скепароска. 
Таа сонувала сон, ѝ е се прикажала Св. Петка, наложувајќи ѝ да 
започне да прибира средства за изградба на црква во месноста Св. 
Петка, која се наоѓа на раскрсницата од Волино за Струга преку 
селата Мороишта и Мислешево. Бара од секаде по светов кај што 
живеат волинци да се апелира за собирање парични средства. За 
збирање пари во Австралија ми се обрати мене. Јас ѝ кажав дека 
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задачата е сериозна и не сакам да земам одговорност, а подоцна да 
се извлечам или да направам кражба, какви што почесто се случу-
ваат меѓу нас Македонците. Ѝ реков дека за волинци што живеат 
во Сиднеј, ќе се обврзам да ги информирам, а дали ќе дадат свој 
паричен прилог или не, тоа ќе го дознаам подоцна. А за собирање 
пари во другите градови, како Волонгонг, Мелбурн и Перт, може да 
им се јави на волинци кои живеат таму. При издавањето на книгата 
за Волино, д-р Стојан Ристески ми спомна дека во Волино, покрај 
постоечките „Св. Богородица“, „Св. Никола“ и „Св. Недела“, во 
минатото постоеле уште две цркви ‒ „Св. Петка“, на споменато-
то место и „Св. Климент“, која се наоѓала во нивјето од Никола 
Спироски. Значи, еве, по сонот на волинецот Јонче Иваноски, а 
подоцна и на волинкатаМладенка Митреска-Стоеска, на кои на сон 
ѝ се кажала Св. Недела и барала изградба на светиот храм што ќе 
го носи нејзиното име. За неколку години црквата беше изграде-
на. Еве сега, повторно по сон ѝ претстои изградба и на четвртата 
селска црква „Св. Петка“. Господ нека ја благослови и нејзината 
изградба. Мораме да преземеме сериозна заложба за изградба и на 
ова најново верско здание, со кое делумно ќе им се оддолжиме на 
светците чии верски зданија, кој знае од какви причини, во селото, 
биле уништени.

Настанот од Волинската хуманитарна вечер, која се одржа на 
10.7.2010 година во просториите на ФК „Грингилски лавови“ во 
Грингила, ќе го приклучам како продолжение кон прилогов. На све-
ченоста имаше сосе деца 170 присутни. Салата ни беше отстапена 
бесплатно, а исто така и ВИС „Сенатор“ ни свиреше без хонорар.

Благодарност до трите девојки ‒ Габриела Трајаноска, Јас-
минка Велјаноска и Сузана Јакимоска, кои се растрчале по про-
давници и по бизнисменски фирми, па имаа прибрано едночудо 
подароци, од кои подобрите се даваа на аукциско наддавање, а дру-
гите на лотарија. Угостителскиот сервис на Габриела се откажа од 
хонорарот и крајната бројка на приходот од вечерашниот профит 
со сè собраните пари на Симон (Волонгонг) и Нада (Сиднеј) беше 
точно 21 000 долари. Парите ѝ се испратија на Ѕвезда Иваноска, а 
контрола над нив треба да води Одборот за градба и родителот на 
Симон, Китан Велјаноски. Пред присутните јас прочитав подгот-
вен прилог за црквите во Волино. 

Темелите ги ставиле со благослов на владиката Тимотеј и во 
присуство на стотици верници. Имало храна, фолклористи и жива 
музика.
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На 30.4. со Душан Ристевски, Перо и син му Николче Дамчев-
ски со сопругите, бевме на традиционалната македонска манифеста-
ција Македонска трпеза, која ја организира Одборот на Македонски-
от телефонски именик за Нов Јужен Велс и на која се прогласуваат 
најзаслужните Македонци за бизнис, култура и животно дело. Оваа 
година нашиот претставник Перо Дамчевски во областа култура ја 
доби наградата Златно сонце за збирката песни Мајкини стапалки. 
Од областа за бизнис, наградата ја освои бизнисменот Џон Велја-
новски, а за животно дело ја доби наставникот во пензија Апостол 
Апостоловски. Покрај музиката и бразилските танчерки, на свече-
носта присуствуваше и македонскиот амбасадор Перо Стојановски.

На 10.5. каналот СБС – втора програма свечено започна со 
емитување на македонската получасовна ТВ-емисија – Вести, која 
се емитува секое утро од понеделник до сабота со почеток во 8.30 
часот, а во недела навечер во 17.00 часот. По нас се програмите на 
хрватски и српски јазик. Вестите ги пренесува државната македон-
ска ТВ програма. 

На 11.5. во 4.30 часот сабајлето, им се роди првото чедо на 
сопружинците Љуба и Родни – Емилија Гало. Љуба му е втора ќер-
ка на брат ми Трпе и снаата Роза Трпоски. По посетата на малата 
во болницата Кентербери, појдовме кај Трпе за да наздравиме за 
внуката.

На 15.5. по седум месеци и десет дена поминат пат низ мо-
риња и океани, во Сиднеј, пред Опера Хаус допатува 16-годишната 
Џесика Вотсон со своето бротче. Неа ја пречекаа 50.000 граѓани 
меѓу кои и премиерката на НЈВ Кристина Кенели и премиерот на 
Австралија Кевин Рад.

На 23.5. во црковните простории на „Св. Кирил и Методиј“ 
во Розбери, во организација на МПШО за Нов Јужен Велс и Одбо-
рот на црковната општина за Сиднеј и околината, а по повод патро-
ниот празник 24 мај, денот на македонските просветители Кирил 
и Методиј се одржа училишна академија. Внатре, пред олтарот на 
црквата, се одржа молитва (прота Науме Деспотоски) исе испеа 
македонската химнаод солистката Тина Јошевска, се прочита ре-
ферат од проф. Жаклина Михајлова и се поделија признанија на 
одличните ученици, просветни работници и други активисти од 
амбасадорот Перо Стојановски. Потоа се премина на коктел закус-
ка и заемно дружење.
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На 25.6. во просториите од црковната сала Св Петка во 
Рогдаел, пред 300 посетители се прикажа драмата од Стефо Нант-
су и Душан Ристевски Господин Балкан. Тематиката на оваа дра-
ма е 62-годишнината од егзодусот на децата бегалци од Егејскиот 
дел на Македонија. Драмата ја изведе Австралиско-македонскиот 
театар од Сиднеј со учество на повеќе членови од Литературното 
друштво „Григор Прличев“. 

На 27.6. во Детскиот центар Вигли во Вилавуд ѝ го просла-
вивме 5-тиот роден ден на внуката Лана. На ова прослава, покрај 
нејзините родители Билјана и Тони и сестрата Адриана Јошески, 
присутни беа и фамилиите на дедото Здравко Јошески, дедото 
Иван Трпоски, кумот Гоце Кочински и тетиновците Крсте Илин-
коски и Родни Гало.

На 30.6. како претставник од Македонското литературно 
друштво Григор Прличев учествував на Форумот кој се одржа во 
Емигрантскиот центар во Кемси. На него учествуваа околу дваесе-
тина делегати од повеќе етнички заедници од оваа општина. Ин-
тересно е што на Форумот не присуствуваше грчки делегат. Целта 
на овој форум беше како да се намали бројката од 10% неважечки 
гласачки ливчиња. Јас побарав на предизборните памфлети да се 
објасни и со превод на македонски јазик.

На ист ваков форум колегата Душан Ристевски присуствува-
ше во населбата Хрствил.

На 15.7. во гробиштата Руквуд во Сиднеј го погребавме ста-
риот сват, татко и на мајка му на зет ни Тони Јошески, Петре Плев-
нароски. Тој почина на 10 јули во полноќните часови. Опелото му 
беше извршено во црквата „Св. Никола“ во Кабрамата. По опелото, 
свештеникот Љупчо Двојаковски го прочита прошталното писмо, 
кое во име на фамилијата Плевнароски, јас го напишав. Иако беше 
напишано за 85-годишен човек, сепак, беше мошне емоционално.

На 16.8. во просториите на црквата „Св. Петка“ во Рогдаел, 
се одржа средба со верниците, на која се разговараше за спорот 
помеѓу управата од оваа црква и владиката Петар. Спорот трае 
дванаесет години, а црквата е без свештеник пет години. Одборот 
успеал да ги добиеимотите, а владиката да поставува свештеници. 
Проблемот е во тоа што владиката сака да го врати свештеникот 
кој го предизвика проблемот, а тоа е Митко Митрев. Управата нема 
пари повеќе. Продадоа сè што имаа, ако продолжат со судовите, 
на кој крајот не се гледа, ќе ги чини уште стотици илјади долари. 



Ова е мојот живот

421

Сакаа да склучат примирје со поставување двајца свештеници, но 
повеќе од присутните го осудија ваквото примирје како капитула-
ција. На состанокот бев со Борис Мусовски, Ристо Караѓулески и 
Јоне Белчев – долгогодишен претседател и градител на оваа црква.

На 18.8. со Билјана бевме на гробиштата во Руквуд, каде му 
се одржа 40-дневен помен на дедо му на зетми Тони, Петре Плев-
нароски.

Сестра му на Тони, Сузи Тодоровска за душа на дедо и Петре 
ми даде скромен подарок, со напомена како благодарност за напи-
шаното писмо за животниот пат на Петре Плевнароски, кое беше 
прочитано за време опелото во црквата „Св. Никола“.

Истиот ден, квечерината, ме побара водителот на Македон-
ската радиопрограма на еС-Би-еС Ѓорѓи Бушиноски за да напра-
виме интервју со намена за значењето на Струшките вечери на по-
езија кои по 49-ти пат се одржуваа од 19 до 22 август оваа година. 
На крајот од интервјуто ја прочитав песната со која настапив на 
манифестацијата Мостови во 1987 година Преродбеничка порака. 
Интервјуто беше емитувано идниот ден (четврток), кога радиото го 
слушаат слушателите низ цела Австралија.

На 4.9. во просториите од Народното училиште во населба-
та Калтон се одржа Третиот училиштен, рецитаторски фестивал. 
Стотина ученици од десетина етнички училишта се претставија 
пред 300-тината родители и гости со македонски стихотворби. 
Жирито, проф. Славица Ристеска, проф. Зора Јанева и јас (прет-
седател) имавме тешка задача да одбереме од сите одделенија (од 
претшколска возраст до шесто одделение) најдобри рецитатори. 
Програмата ја водеше претседателката на МУО за Нов Јужен 
Велс проф. Жаклина Михајлова. При работата нам и на водител-
ката, доброволно ни помогнаа и наставничките Цвета Чумковска 
и Силвана Трајковска.

На 8.9. со Крсте Трајчески, сопственик на компанијата за увоз 
на прехранбени артикли Бенино, отпатувавме во Канбера на тради-
ционалната свеченост која се одржа по 19 пат, а по повод раздружу-
вањето од СФРЈ и создавање своја независна држава. Средбата се 
одржа во стариот австралиски парламент. Организитор на средбата 
беше амбасадорот на РМ, господин Перо Стојановски. Покрај двае-
сетината странски дипломати, присуствуваа и околу педесетина ма-
кедонски претставници од цела Австралија. Најприсутни беа луѓето 
и свештениците на владиката Петар, од едната страна, и луѓето и 
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свештениците, како и црковнитеуправи на црквите кои не се под не-
гова управа, од другата страна. Се насетуваше омраза и љубомора 
кој со кого ќе зборува, ќе се фотографира и слично. По исполнетите 
химни и рецитацијата „Т’га за југ“ пропратена од кавалџија, пред 
присутните на англиски и на македонски јазик се обрати амбасадо-
рот Стојановски. Како да стравуваше да не дојде до немил настан, 
уште во почетокот на своето излагање тој се осврна на помирување 
и зближување... Преминувајќи на коктел-муабет, еден момент јас го 
искористив, за на адвокатката од владиката Петар, Билјана Апосто-
лова-Антуновиќ, да ѝ предложам, да се прекине со судските процеси 
за црквата „Св. Петка“ во Сиднеј. Таа одговори само кратко и јасно 
‒ проблемот е на другата страна, не е наш.

На 18.9. со прикажувањето на драмската изведба Ливиатхан 
во просториите на градската сала „Марана“ во Хрствил, всушност, 
започнаа Деновите на Македонската култура, кои се организирани 
од Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сид-
неј и општините на Св. Ѓорги, регионот Хрствил, Когра и Рокдаел. 
Драмата беше режирана од Стефо Нантсу – егејски Македонец, и 
во неа се прикажуваше изградбата на градот Сиднеј. Во ова мош-
не импозантно дело учествуваа околу 300 артисти и изведувачи од 
повеќе национални заедници. Македонската драмска заедница се 
претстави со два сегменти: вселување и купување куќа во Сиднеј. 
Оваа драмска претстава се прикажа двапати во Хрствил и по ед-
наш во населбите Брингели и Ливерпул. 

На 23.9. во Градската библиотека во Хрствил се одржа мулти-
културната поетска манифестација „Живеење во заедница“. И оваа 
манифестација е организирана од Литературното друштво „Григор 
Прличев“ и Општината Хрствил. Вечерта, со свои поетски дела, се 
претставија дванаесет поети од неколку етнички заедници. Маке-
донската заедница ја претставуваа со свои песни на англиски јазик 
поетите: Иван Трпоски, Жаклина Михајлова и Душан Ристевски. 
Програмата ја водеше проф. д-р Ирена Велјанова. По програмата 
се премина на коктел – закуска и заемно запознавање. 

На 24.9. во просториите на Цивик театарот во Хрствил, исто 
така во состав на Деновите на македонската култура, се прикажа 
филмот „Пред дождот“ на македонскиот режисер Милчо Манчев-
ски, титлуван на англиски јазик. На овој настан бевме со Димче 
Џајкоски и со нашите сопруги.

На 25.9. во истата театарска просторија се прикажа драмско-
то дело „Мр. Балкан“, напишано од Стефо Нантсу и Душан Рис-
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тевски, а во изведба на Австралиско-македонската театарска група 
од Сиднеј. Ова драмско дело кое ја отсликува вистинската траума 
на Децата бегалци од Граѓанската војна во Грција, кога беа проте-
рани 30.000 деца од Егејска Македонија и на кои никогаш не им 
беше дозволено враќање на своите родни огништа доколку не се 
изјаснат дека се по род Грци, приреди вистинска сензација.

На 30.9. во просториите на Емигрантската преведувачка 
служба во Рогдаел се одржа промоција на книгата „Македонците 
не се Грци“ од Александар Донски, а во издание на Литературно-
то друштво „Григор Прличев“. Книгата ја претстави м-р Душан 
Ристевски, а потоа меѓу присутните се разви жива дискусија. Во 
Вториот дел од програмата беа прогласени наградените дела за Пр-
личева награда за 2010 година, за поезија и проза. Во име на жири 
комисијата, од кои ниеден не присуствуваше, наградените дела ги 
прогласивме јас и Душан. Првите награди за поезија и проза ги 
добија Горјан Маслинкоски и Ѓурѓица Чакар. На свеченоста при-
сутна беше и сопругата Нада.

На 14.10. во Здравствениот центар во Бенкстеон Славица 
Ристеска, здравствен работник за младинци и родители и Душан 
Ристевски, советник за ментално здравје, одржаа предавање за Ма-
кедонците во овој, западен, дел од Сиднеј на тема Самоубиството, 
причина и спречување на истото. По предавањето се премина на 
мала закуска од македонски специјалитети.

На истиот ден (17 октомври) беше канонизирана (прогласе-
на) за светица и првата личност од Австралија, Мери Макилоп, во 
Рим, Италија. Неа ја прогласи Папата Бенедикт 14 во црквата Св. 
Петар. Мери беше прогласена за блажена уште пред 15 години.

На 7.11., по повод 50-годишнината од брачниот живот склу-
чен пред матичар, волинците Богоја и Илинка Ѓорѓиоски венчав-
ката ја повторија, овојпат пред свештеникот Веско Каранфилов-
ски и пред олтарот на црквата Св. Никола (Вардар) во Перт. Иако 
не присуствувавме на церемонијата, им испративме подарок, а 
неа ја обелоденивме во повеќе весници и Веб страници во Маке-
донија и Австралија.

На 24.11. бев на Годишниот состанок на Преведувачката 
служба, кој се одржа во Ресорс мајгрант во Рогдаел. Бев со Ду-
шан Ристевски, Борис Мусоски, Кире Пашовски, Јорде Петрев-
ски... По извештаите од едногодишната работа се премина на кок-
тел-другарување. 
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На 9.12. јас и Душан Ристевски имавме средба со преведу-
вачот на романот „Пиреј“ од Петре Андреевски на англиски јазик, 
Вил Фирт, Германец, кој ќе претстојува десетина дена во Австра-
лија. Отседнавме во македонскиот ресторан Бо Боли во Когра, 
каде имавме и заеднички ручек. Тој му ги преведува двете најнови 
збирки песни на Душан, а и јас сум во договор со него, за да ми 
ја преведе и мене збирката песни на англиски јазик. На разделба 
направивме и заедничка фотографија. 

На 20.12. преку е-маил пошта од мојот пријател, проф. д-р 
Науме Радически и неговиот пријател Тони Костески, вработен во 
редакцијата на „Утрински весник“ во Скопје, добив побарувачка за 
да им испратам хронолошки запис за Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. Од Душан Ристевски бараат 
запис за младопочинатиот драмски автор Благоја – Бил Нешковски 
од Волонгонг.

По неколку денови записот за Друштвото Григор Прличев им 
го испратив, со логото на Друштвото, една фотографија на члено-
вите и Каталогот со издадени книги од наши членови и македонски 
писатели.

На 29.12. добив писмо од Владо Чолак од Скопје, кој е претсе-
дател на новата веб-страница „Македонска зора“ и бара соработка.

На 30.12. му испратив поздравно писмо на редакторот од 
весникот „Тодеј – Денес“, Игор Павловски во Мелбурн, по повод 
20-годишнината од неговото издавање. Со писмото му ја испратив 
и фотографијата на која сме тројцата браќа Анѓеле, јас и Трпе, сли-
кани на пикникот во Стенвол Парк.

На 2.1.2011 година добив прво писмо, по долг временски 
период, од пријателот, поет од Битола, Панде Манојлов: „Многу 
здравје, многу среќа, спокоен живот и многу успеси во творештво-
то во 2011 година. Ти благодарам на честитките и твоите поздрави. 
Многу пријатно ме изненади и драго ми е што повторно воспоста-
вивме контакт. Срдечни поздрави до тебе и семејството и сите чле-
нови на МЛД „Г. Прличев“ во Сиднеј. П. Манојлов“. 

На Божик добивме неколку фотографии од црквата „Св. Пет-
ка“ во село Волино и кратко писменце од иницијаторката за градба 
Ѕвезда Иваноска. Еве ја неговата содржина: – Ви благодарам Вас 
и на сите верници што ја помогнаа изградбата на црквата Св. Пет-
ка во село Волино. На лединките од големиот орев, каде што се 
делат три патишта, каде како деца сме играле, Св. Петка си го из-
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бра за вечно светилиште, како отсекогаш да постоела на ова место. 
Неопиш ливо е чувството.

Нека Господ и Св. Петка ве чуваат вас и вашите семејства. 
Поздрав Ѕвезда, Волино.“

 Во писмото имаше и новогодишна честитка од сестра ми 
Ристана Јанкоска.

На 8. . со сопругата Нада појдовме на свеченото сретсело, 
кое го организираше ФК „Сиднејска Македонија“, а се одржа во 
нивното игралиште во месноста Сефтон. Покрај одиграните два 
фудбалски натпревари и презентираниот сплет македонски ора од 
страна на фолклорното друштво „Вардар“ од Бенкстеон, настапија 
со свои песни и неколку македонски локални пејачи. 

 НА ИЗЛЕТ НА ОСТРОВОТ ХАМИЛТОН
 (9.1.2011 – 15.1.2011)

На 9.1. Билјана и Тони ни платија еднонеделен излетнички 
престој и нѐ поведоа со нив и со нивните деца Лана и Адријана и нас 
со Нада и родителите од Тони, на островот Хамилтон во Квинзленд. 

Отпатувавме со авион на локалната компанија ЏАТС, со кој 
за два часа го прелетавме просторот од Сиднеј преку Бризбан за 
Хамилтон. И покрај најпознатите поплави во историјата, кои ја 
пустошеа територијата на Квинзленд и делови од Нов Јужен Велс 
и Викторија, времето на островот Хамилтонбеше облачно и топло, 
мошне пријатно за капење, сончање и рекреација. Овој остров е 
еден од поголемите на Пацифички Океан. Познат е по топлина-
та на водата и нејзината подводна корално-растителна распрос-
транетост. Убаво е да го спомнеме неодамнешното присуство на 
најпознатата светска ТВ шоу водителка од САД, Опра Винфри, 
чие шоу го гледаат над 130 земји од светот. Опра со себе поведе 
300 гледачи, на кои им ги плати нивните билети и престојот во 
Австралија. Таа ги посети винарските долини на Хунтер, Сината 
Планина, Големиот Корален Гребен, славниот камен Улуру, остро-
вот Хамилтон и други места. Одржа во живо и два нејзини шоуа 
пред сиднејската „Оперска куќа“ и мостот Хабор, на кој како гости 
се појавија и славните ѕвезди од австралиската јавност: Никол Ки-
дман, Расел Кроу, Хугх Џакман, Оливија Њутн Џон, семејството 
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Ирвин и други, а нејзини гости беа бендот на Бон Џон, на Боно Ју2 
и други познати музички ѕвезди. 

Отседнавме во еден од четирите хотели, по име „Св Неде-
ла“, на дванаесетиот кат, во три одделни апртмани, чија големина 
изнесуваше 112 м2. Апартманите беа опремени со по една соба за 
спиење, кујна, купатило, ВЦ и широка дневна соба со отворен ви-
дик кон заливот и планинските зеленила, со раскошен балкон на 
кој се поставени една тркалезна маса со четири столови и два сто-
ла со регулирање за лежење, сончање, со мала тркалезна масичка 
меѓу нив за поставување пијалаци. Во спалната и дневна соби беа 
поставени ТВ-плазма и видео апарати. 

Гратчето имаше широко пристаниште околу кое, во морето, 
беа паркирани стотина различни бротчиња и едрилици, а на копно-
то беа распоредени педесетина продавници, ресторани, комисио-
ни и туристички агенции. По патот од пристаништето до хотелите 
на секои десетина минути кружеа мали автобуси, кои без билети 
ги превозуваа туристите. По патиштата крстареа и мали голфски 
автомобилчиња кои служеа за разонода и рекреација, особено за 
младите. Тони најми мало отворено автомобилче, кое работеше на 
батерија, а беше опремено со четири седишта, од кои две гледа-
ат напред, а две назад. За пет дена го чинеше 300 долари. Ние со 
Здравко, а понекогаш и со сопругите патот од 800 метри од хотелот 
до пристаништето го минувавме пешки.

Времето од одморот го минувавме вака: станувавме кој кога 
сака. Тони одеше на утринска гимнастика. Ние во 9.00 часот оде-
вме на појадок што беше платен со пансионот. Тој обилуваше со 
секакви потешки и полесни јадења, со дополнителнислатки, ово-
шја, кафе и безалкохолни пијалаци. Потоа се одеше на плажа, која 
беше оддалечена само стотина метри од хотелот, а базените за деца 
уште поблиску.

Кон пладне се напивавме по некоја пијачка, јас и Здравко об-
ично пиевме пиво, а потоа продолжувавме со капење и сончање до 
14 часот. Тогаш јас и Здравко се прибиравме на спиење во хотелот, 
а сопругите ни се приклучуваа кон 16 часот. Попладнето се вареше 
кафе и се заливаше со пиво кое го имаа сместено во фрижидерите 
или со Џек Даниелот (барбан) што сами си го купивме во продав-
ницата за алкохол.
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Децата, Лана и Адриана, сето свое време го минуваа да бр-
болкаат во базените со слатка вода или да се шлапкаат во морската 
солена вода.

Тони им најми заштитни костуми, а на Лана ѝ купи наочари и 
цевка за подводно нуркање. Тие беа весели и преку ноќта зборуваа 
само за капење.

Од сонцето и од водата ги пазевме сите, но повеќе за нив се 
грижеа жените.

На вечера обично одевме во рестораните каде имаше повеќе 
видовијадења, а понекогаш отседнувавме во рибните ресторани 
или во рестораните за пица. Тони и Билјана на 14 јануари ни при-
редија изненадување. Ни имаа обезбедено билети за крстарење со 
брод низ околните острови. Цената нѐ чинеше по 120 долари на 
човек, во која покрај патувањето беше поместена и богата вечера со 
мезиња, пред и по вечера. Беше прекрасно да се патува низ ненасе-
лените острови, низ мртвата тишина, што само бродските мотори ја 
нарушуваа. При вечерата и тие беа изгаснати. Само свеќите од нив-
ните фенери ни овозможуваа делумни глетки во менито и во меѓу-
себниот разговор, во ова далечно островско поднебје. Во бродот се 
запознавме со убавата, 21-годишна хрватска келнерка Петра Ковча-
лија, по потекло од Сисак, живеела и во Лика, а подоцна се иселиле 
на Нов Зеланд. Оваа работа на Петраѝ беше нејзина пракса.

Тони и Билјана имаа крстарење со брод, но тие беа на дру-
гиот остров, каде се нурка под вода за да ги видат многубројните 
корали, растенија и риби. Еден ден Лана и Адриана ги одведоа во 
малата зоолошка градина. Таа обилуваше со симболичен број жи-
вотни и птици. Покрај кенгурите, ги видоа коалите, крокодилите, 
змиите, папагалите, динго кучињата и другите животни. Оваа глет-
ка за децата претставуваше вистинска сензација.

Вечерните мигови ги користевме во гледање филмови, а по 
полноќ почнуваа фудбалските натпревари од Азискиот Куп. Суве-
нирите и другите симболи на Хамилтон беа мошне солени. Па се-
пак, мораше нешто да се купи барем за децата на нашите роднини 
во Сиднеј.

За враќање од Хамилтон до Сиднеј бевме превозени со 
авионската компанија „Вирџин“. Одморот беше краток, но мошне 
убав и корисен. Од него понесовме десетици фотографски слики, 
кои ќе нѐ потсетуваат на престојот на островот Хамилтон и него-
вата околина.
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До видување до идниот наш излет!
На 19.1. најпрво бевме во црквата „Св. Кирил и Методиј“ за 

да запалиме свеќи за здравје на фамилијата и почит кон починати-
те, а потоа отпатувавме на море, кај месноста Долс Поинт, каде се 
фрлаше светиот крст во водите на морето. Тука се видовме со мно-
гу познаници, активисти во заедницата и наши стари пријатели.

На 31.1. внуката Адријана започна со одење на училиште за 
претшколска возраст. Таа ќе оди во истото училиште каде одеше 
Лана, „Корана“ во Розланд, само во понеделник и вторник. Мошне 
интересно дете, си ја нарами торбата на грб и без никаков проблем, 
си влезе во училиштето и почна да се дружи со останатите деца. 
Ми се нажали душата, зашто, ете, и тоа детенце од денес ќе си има 
свои животни обврски. 

На 1.2. бев на Генералниот состанок од Австралиско-маке-
донската театарска група, што се одржа во црковните простории од 
црквата „Св. Петка“ во Рогдаел. Групата постои цели три години 
и има прикажано две драми. Вечерта ги одредуваа улогите и за 
третата драма – „Стари и весели“ од авторот Душан Ристевски. 
Јас не учествував во драмските состави, само си ја обновив мојата 
членарина. На состанокот беа присутни 11 девојки и 9 момчиња.

На 2.2. и Лана започна да оди, сега веќе во редовно училиште, 
во БојсХај Скул во Белмор.

На истиот ден бев на закопот од 49-годишниот Ацко Ѓоршев-
ски, роден во село Завој, Охридско, кој зад себе остави сопруга и 
две малечки дечиња. Опелото се изврши во црквата „Св. Кирил и 
Методиј“ во Розбери, а погребот на гробиштата во Руквуд на тем-
пература од 40 °С. Погребните церемонии ги изврши свештеникот 
Наум Деспотоски, пред неколку стотини роднини, другари и прија-
тели, пред 30-тина колеги со кои работеше полни 32 години. Родни-
ните и пријателите ме замолија да напишам краток осврт за живо-
тот на Ацко и да го испратам со негови фотографии во весниците 
„Денес“ и „Австралиско македонски неделник“ во Мелбурн, за чија 
публикација беа согласни да платат. Весниците го објавија написот. 

На 25.2. во Библиотеката „Григор Прличев“ во Анклиф имав-
ме Генерален годишен состанок на Австралиско-македонскиот 
центар за преведувачки услуги. Претседателот Душан Ристевски 
ни ги пренесе најважните настани што се одржаа во текот на из-
минатата година. Потоа се премина на дискусија за досегашните 
и идни планови на Друштвото. Прочитан беше и финансискиот 



Ова е мојот живот

429

извештај. На собирот бевме десет членови и почестени бевме со 
скромна закуска.

На 22.2. зет ми Тони ме зачлени во Обединета Македонска 
Дијаспора (ОМД) со седиште во Вашингтон. Годишната членарина 
за мене како пензионер изнесува 50 долари. Тие веднаш ми испра-
тија писмо и членска карта. Во писмото ми испратија и покана за 
делегат на Третата конференција што ќе се одржи од 23 до 25 јуни 
во Вашингтон. 

На 7.3.2011 година од Емигрантската служба во Хрствил ми 
се јавија и побараа да знаат дали јас ќе бидам подготвен да учест-
вувам на 15 март во салата „Марана“ во Хрствил, каде ќе бидат 
прогласени номинираните кандидати за досегашната доброволна 
работа во Заедницата. Мене ме номинира, во име на друштвото „Г. 
Прличев“, колегата Душан Ристевски. 

На 10.3. ми се јави мојот шеф од Железницата Брус Лиш-
мен и ме праша дали сакам да појдам на погребот од Рон Трнбол, 
исто така мој шеф од поранешните години, кој починал од рак на 
бубрези. Позитивно му одговорив. По мене дојде мојот предра-
ботник Алан Маден и ме превезе до мртовечницата во населбата 
Сатерланд, во која се наоѓаше сандакот со неговите останки. Тука 
се видов со фамилијата на покојниот Рон, сопругата Барбара и си-
новите Луке и Џошуа и многупознаници вработени во државната 
железница на Нов Јужен Велс. Рон почина на 62-годишна возраст. 
По прочитаните биографски белешки и прожектираните инсерти 
со фотографии од неговиот живот, се упативме во најблискиот рес-
торан, каде за покој на неговата душа, другарски наздравивме. Не-
говото тело ќе биде кремирано.

Со овој мој веќе починат шеф, имавме доста заеднички спо-
мени околу работата и вработените наши колеги. Една од нив е 
следнава: се однесува на затворскиот бегалец со туѓо име вработен 
во Железницата, Дејвид Браун. Дејвид живееше во најфреквентна-
та сиднејска населба Вулумулу. За да не плаќа голема станарина, 
прибрал во станот и девојка со абориџинско потекло. Во едно пе-
колно попладне, Дејвид, раслечен, си пивкал од пивото што си го 
купил и гледал рагби натпревар. На девојката ѝ се припило, па му 
посакала и таа да се напие. Дејвид ѝ рекол ќе ти дадам, но барам 
за возврат да се сексеме. Таа одговорила потврдно. По пијачката 
од неколку пива, Дејвид ја налегнал девојката и подолго време не 
можел да си ја заврши работата и се откажал од сексањето. Таа го 
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прашала зошто не ја сврши работата? Тој ѝ одговорил затоа што си 
грда! А таа, да не остане усрамена, го препрашала: Тогаш зошто 
бараш да ме сексаш? Тој веднаш ѝ возвратил: Затоа што ти дадов 
пиво! За овој виц кутриот Рон, кој почесто и во разни прилики се 
потсмевнувал, од својата сопруга сериозно бил прекоруван.

На 15.3. влегов во убаво декорираната сала „Марана“ во на-
селбата Хрствил за да учествувам на доделувањето признанија 
за активни членови од заедниците, кои со својата доброволна ра-
бота придонесле за подобрување на животот и хармонијата меѓу 
заедниците во населбите од областа Свети Ѓорѓи, која ги опфаќа 
општините Рогдаел, Когра, Хрствил и Сатерланд, а во кои живеат 
преку 260.000 жители. На масата на која седев јас, беа и колегите 
Душан Ристевски, Илија Велјаноски и Спиро Роштанковски, а на 
другата страна од истата маса седеа и роднините од номинираната 
наша активистка Нада Костадиновска. Гостите, околу 350, ги поз-
драви координаторката Натсу Ли, а наградите ги врачуваше минис-
терката Чери Бартон. По прогласувањето на победниците, меѓу кои 
бев и јас, се премина на заедничко дружење со фотографирање и 
дегустација на убавато приредената закуска. 

За успехот од овој настан, Душан Ристевски имаше испрате-
но записи до повеќе новини и веб-страници во Австралија и Ма-
кедонија. За настанот имаа објавено мелбурнските неделници „То-
деј – Денес“ и „Австралиско-македонски неделник“. Овој весник 
(АМН) ја имаше ставено сликата на која сум со г-ѓа Бартон и на 
насловната страна. Запис од овој настан објави и „Охрид њус“. За 
наградата добив бројни честитки од роднини, колеги и пријатели, 
меѓу кои оровничанецот, гостин од Р Македонија, инаку наставник 
во пензија, Иван Митрески. 

На 18.3. (на 35-тиот роден ден од Билјана) добив преку елек-
тронска пошта писмо за соработка од Гоце Пероски, кој е роден 
пред 29 години во градот Фелбач, Германија, а по татко потекнува 
од селото Љубаништа, охридско. Завршил Филолошки факултет со 
звање професор по германски и англиски јазик. На 24 март му ис-
пратив две мои збирки песни.

На 22.3. добив покана за да присуствувам на отворањето 
на самостојната изложба од охридскиот уметник Ѓорѓи Куртелов, 
која ќе се одржи во зградата на ПСА, улица „Кеира“ број 225 во 
Волонгонг. 



Ова е мојот живот

431

Награда за доброволна работа во областа Свети Ѓорѓи  
му додели министерката Чери Бартон во Хрствил  2011 година

На 25.3. го одржавме 33-тиот годишен состанок на Друштво-
то „Григор Прличев“, на кој присуствуваа околу петнаесет негови 
членови. По состанокот се премина на закуска и дружење. За овој 
настан испратениот запис ми го објавија неделникот „Тодеј – Денес“ 
од Мелбурн и веб-страницата на Агенција за иселеништво во РМ.

Истиот ден зетот Тони и братучеда му Лена со фамилиите 
отпатуваа до месноста Нелзон Бај за да го минат викендот во мир и 
чиста природа. А нас со Нада ни дадоа три дена одмор. 
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На 26.3. со сопругата Нада бевме да гласаме на државните 
избори на Нов Јужен Велс. Изгуби Лабуристичката партија од Ли-
бералната партија. Ова се случи по 16-годишно лабуристичко вла-
деење. Министерката Чери Бартон, со гласовите од Македонската 
заедница, во населбата Когра го задржа своето место во Парламен-
тот на Нов Јужен Велс. Таа неодамна им предаде паричен чек во 
износ од 200.000 долари на ФК „Илинден“ од Рогдаел, а мене ми ја 
врачи наградата за доброволна работа во заедницата, за регионот 
Св. Ѓорѓи.

Истиот ден, бевме на скара (печено јагне) во новата куќа на 
зетот и внуката Крсте и Александра Илинкоски во населбата Јагу-
на. Скарата се организира во чест на дојдениот братучед на Крсте, 
Илче Митрески од Волино.

Истиот ден со сватоштињето Здравко и Милица, бевме на 
концертот што се одржуваше во просториите на ФК „Илинден“ во 
Рогдаел, а на кој настапуваше ВИС „Молика“ од Битола и солиска-
та Анета Мицевска. 

 На 8.4. со Нада бевме на драмската претстава „Стари и ве-
сели“, што ја напиша Душан Ристевски, а се одржа во простори-
ите на Културниот центар Илинден во Рогдаел. По претставата се 
премина на дружење и фотографирање. За овој настан испратив 
запис до повеќе весници, списанија и веб страници. Ми објавија 
„Тодеј – Денес“ и „Австралиско-македонски неделник“ од Мелбу-
рн и Агенција за иселеништво на РМ.

На 13.4. бев на предавањето за Македонската заедница во 
Бенкстеон, на тема „Коцкањето и како да се спречи“. Предавач 
беше Душан Ристевски, здравствен советник за ментално здравје 
во асистенција со Виолета Нешковска-Петревски, здравствен ра-
ботник во Здравствениот центар во Бенкстеон.

ВО КАНБЕРА

На 23.4. со сопругата Нада се одвозивме до Канбера. 
Овој пат повеќепати сум го поминал за да учествувам на 

протести, кои Македонската заедница ги одржуваше пред Грчка-
та амбасада, пред Австралискиот парламент и пред Европскиот 
парламент.
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Исто така, за збирни места ни послужија македонските црк-
ви „Св. Илија“ во Квимбијан и „Св. Климент Охридски“ во Канбе-
ра, каде почесто и се навраќавме по протестите за да се олабавиме 
и да ручаме.

Овој пат нè води во Канбера, односно во населбата Форте, во 
која живеат внук ѝ на Нада, Митко и неговата сопруга Дијана Лош-
коски. Домаќините радосно нѐ примија во новоизградената куќа, 
во која од неодамна се преселија од врелите австралиски простори 
на Западна Австралија, поточно од градот Саут Хедланд. Со нив 
беше и нивниот син Дејан, додека другиот син, Ѓоко, со другарите 
заминал на кампување. Изненадување ни приреди Митко, кој се 
крепеше на патерица, зашто пред неколку недели вјавајќи на мотор 
си ја скршил ногата. Над неа е извршен хируршки зафат, при што 
се вградени метални полуги за прицврстување на коските. Чудно, 
ова мускулесто момче од кое и гром ќе се одбиеше, сега да го гле-
даме како криви и куцка.

Вечерта сите заедно отидовме во црквата „Св. Ѓорѓи“ во насел-
бата Кумбиан, за со запалени свеќи да го проследиме Христосовото 
воскреснување. Оваа црква е симбол за македонскиот патриотизам, 
кој во 1986 година, за време од првата македонска демонстрација 
во Австралија ни послужи како собиралиште, од каде тргнавме во 
поход кон грчката амбасада, за да го искажеме својот револт кон нив-
ните власти, кои полни 74 години, го асимилираат македонскиот на-
род во Беломорска Македонија. Во овој храм се извидовме со многу 
нашинци од околните села, а од волинци ги видовме само Науме и 
Наумка Нически. Тука се сретнавме со требенишките доселеници 
Јоне и Жаклина Целески, Зоран и Ратка Мартиноски и Трифун и 
Драгица Маринчески, потоа со коселчаните Славе и Воскра Неде-
ски, претседателот на црквата Србиноски и многу други.

По службата ние отседнавме во домот на Трифун и Драгица 
за да наздравиме за Христосовото воскесение и да замезиме со ва-
рени црвени јајца.

Денот на Христосовото воскресение, недела, го прославивме 
во домот од Митко и Дијана, каде домаќините во чест на празникот 
и на нашето присуство испекоја прасе на ражен.

Понеделникот, пред нашето враќање во Сиднеј ја посе-
тивме и црквата „Св. Климент Охридски“ во Канбера. Свештени-
кот Васко Трајчески, си земам слобода да кажам, иако службата ја 
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извршуваше пред петмина верници, има најчист и најмелодичен 
свештенички глас. 

Оваа црква ме потсетува на нашите средби по завршените 
протести пред грчката амбасада, австралискиот и европски парла-
менти, каде имавме заедничка закуска, пред нашето напуштање на 
Канбера.

Го посетивме и австралискиот парламент, пред кого бучно 
протестиравме барајќи од овдешните власти да ја признаат Ма-
кедонија под уставното име, да не ни ставаат придавки пред ма-
кедонскиот јазик и заштита на македонското знаме. И замислете, 
при посетата и по добиените туристички брошури за Парламентот, 
како додаток ни дадоа и памфлет на кој е преведена од грчки на 
англиски јазик некаква мисловна порака на кралот Перикле од 430 
година пред Ристос, со слика од златен минијатурен грчки симбол 
на него. Вистински шок за македонските посетители.

На 2.5. почина сопругата на мојот соработник и пријател, на 
членот од Литературното друштво „Григор Прличев“, Перо Дам-
чевски – Коцин, Трајанка на 64-годишна возраст. Таа работеше 
како учителка полни 30 години, која на Македончињата им пре-
даваше македонски јазик и култура. Видувањето се одржа по три 
дена во Гардијан Фунерал во Рогдаел, каде за животниот пат на 
Трајанка зборуваше претседателката на МПУО за Нов Јужен Велс 
Жаклина Михајлова. Јас бев со сопругата Нада, колегите од Лите-
ратурното друштво „Григор Прличев“, Душан Ристевски, Лилјана 
Тошеска, Ирена и Сашко Велјанови, Бранко Наумовски, Олга Ни-
коловска, Илија Велјаноски, Горјан Маслинкоски и други, од кои 
на покојната ѝ пренесовме венец – цвеќе со панделка. Опелото ѝ 
беше извршено во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери. Него 
го одржаа свештениците Наум Деспотоски, Љупчо Двојаковски и 
Зоран Алексовски, а за нејзиното дело посмртно слово одржа пора-
нешниот претседател на УО, Тоде Кабровски. Закопот се одржа во 
гробиштата во Руквуд пред стотина роднини, пријатели и нејзини 
колеги.

На 15.5.2011 година комплетно сите Трповци и фамилиите на 
зетовците Тони Јошески и Крсте Илинкоски бевме на крштевката 
на ќерка од внуката Љуба и зетот Родни, Емилија Гало. Крштевката 
се одржа во црквата Св. Кирил и Методиј во Розбери, ја изврши 
свештеникот Зоран Алексовски, а веселбата продолжи во ресто-
ранот Долчисимо во населбата Хеберфилд. Поминавме прекрасно.
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НОВО ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ПО ИСПРАТЕНИОТ РАКОПИС ДО НАУМЕ

На 22.5.2011 година со Нада бевме да ја гледаме драмата 
„Мр. Балкан“, која повторно ја прикажа Драмската група од Сид-
неј, пред да заминат на турнеја низ Република Македонија. Тие 
драмата ќе ја прикажат во осум градови вклучувајќи го и Охрид на 
14 јуни. По тој повод на драмскиот текстописец Душан Ристевски 
му дадов три писма: за Стојан Ристески со 20, за сестра ми Ристана 
Јанкоска со 150 и за Науме Радически со 100 долари. Поради некои 
направени трошкови, му јавивме на Душан да и даде на Ристана 
уште 100 долари. По Душан на Науме му ја испратив и копирана 
мојата досегашна Автобиографија, за да ја прегледа и да ја кореги-
ра. Неа сакам в година да ја испечатам. Досегашниот текст има 367 
комјутерски страници и околу 50-тина фотографии.

На 25.5.2011 година бев на промоцијата на веб страницата од 
Македонскиот училишен одбор за Нов Јужен Велс и поделување-
то на наградите на матуранките Мартина Трајковска и Викторија 
Војновска кои минатата година постигнаа најмогу поени во кому-
никацијата на мајчиниот македонски јазик. Наградата се состоеше 
во повратни авионски билети до Македонија. Промоцијата и на-
градите ги презентира и предаде претседателката на МУО за НЈВ 
Жаклина Михајлова.

Во неколкунеделниов период редовно добивам информации 
од Одборот на Обединета Македонска Дијаспора од Вашингтон со 
покани за зачленување, учествување на годинашнава нивна Конфе-
ренција и номинации за доделување на признанија на видни лич-
ности кои во изминатите години се покажале како добри пријатели 
на Македонија и на Македонците. Меѓу нив, ми се јави и амбаса-
дорката на РМ во Вашингтон Љубица Ацевска, која ме информира 
дека ОМД на Конференцијата признание ќе му додели и на сена-
торот Џон Меккеј, кој на минатите избори за претседател на САД 
изгуби од Барак Обама.

На 4 и 5.6.2011 година зетот Тони и ќерка ни Билјана отпату-
ваа во Мелбурн за да ја посетат нивната пријателка Марина Велја-
носка и нејзиниот нов свршеник.

На 4 и 5.6.2011 година се одржаа вонредните парламентар-
ни избори во Република Македонија и Дијаспората. Овие избо-
ри се од историско значење за Македонските иселеници кои за 



Иван Трпоски

436

првпат им се даде можност за да изберат свои претставници кои 
ќе ги заштитуваат нивните интереси во македонскиот Парламент. 
Иако одзивот беше мошне слаб, поради краткиот временски рок 
и поради огромната одалеченост од гласачките сандачиња (во 
Австралија се гласаше само во Канбера и Мелбурн), делегатите 
од ВМРО-ДПМНЕ Мики Додевски (Австралија), Павле Саздов 
(Северна Америка) и Ристо Манчев (Европа) изборија право за 
министерски места во идниот Парламентарен состав на Репулика 
Македонија. И на овие избори победи ВМРО-ДПМНЕ со 56 места 
пред СДСМ со 42 места.

На 12.6.2011 година на веб-страницата Волино Орг, која ја 
обработува Зоран Ногачески ќе се осврне на седуммесечниот опс-
тој на гласилото, дека била посетена од 10.000 посетители, 45.000 
пати прочитани статии и 130 фејсбук-пријатели. Посебно како бла-
годарност се осврнува со мојот коментар за страницата, кој гласи 
вака: Драги наши, импресиониран сум од веб-страницата што ја 
отворивте. Навистина се чувствувам трогнат од помислата дека за 
Селото и Татковината треба нешто и да се даде, а не само да се 
бара. Вие сте тие кои покрај Селото ќе ја задолжите и Татковината, 
да ве чува на својата дланка. Зашто Вие го заслужувате тоа. Вие 
трасирате пат по кој треба да минуваат многу наши генерации. Ви 
честитам што не имате и нас во пазувите, како ние што го имаме 
Волино и Македонија во срцата. Поздрав Иван.

НА ПАТ ЗА ВАШИНГТОН ПРЕКУ САН ФРАНЦИСКО

Идеја за да се патува на ваков долг пат само за една недела, 
даде Обединета македонска дијаспора, која ја организираше своја-
та 3-та Глобална конференција, а која ќе се одржи од 23 до 25 јуни 
2011 година во хотелот Мериот во Вашингтон, САД.

Од честите преписки на зет ми Тони Јошески со претседа-
телот на ОМД, Методија Колоски, чиј финансиски поткрепител 
беше токму тој, нè покани нас со татко му Здравко за да му пра-
виме друштво. Речено – сторено. Ние на мојот 69-ти роденден 
(21.6.2011) им рековме збогум на нашите фамилии и со авионот на 
Јунајтет ејланд во 14.45 часот полетавме од Сиднеј за Сан Фран-
циско, САД. Како и обично ова компанија е мошне бедна во својот 
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сервис, а и персоналот чии стјуардеси наликуваа на египетски му-
мии, атмосферата ја правеа мошне грда и неподнослива.

По 13-часовен лет се симнавме на аеродромот во Сан Фран-
циско и со такси пред да се одвозивме до Хотелот Холидеј Ин ние 
го посетивме мошне значајниот Мост Голден Гајт, кој важи за 
најфреквентна возна артерија која ги поврзува двете обали на овој 
морски залив. Ништо многу значајно. Поминавме и се вративме 
преку него, погледнавме, наоколу, се сликавме и си заминавме. 
Единствено нешто за кое разбравме беше тоа што Мостот им слу-
жел за крајна одлука на раскараните брачни парови. 

Додуша само тој и затворот Алкатраз се и единствените ту-
ристички обележја во овој не многу значаен американски град. 

ПОСЕТА НА ЗАТВОРОТ АЛКАТРАЗ

Уште рано изутрината станавме и пешки се упативме на по-
сочената улица и бродско пристаниште. Таму веке како во мравјал-
ник, преовладуваше мошне бучен џагор. Повеќето од патниците 
од порано ги имаат регулирано своите бродски билети. Од приста-
ништето се гледа некогашниот затворски остров. Тој е оддалечен 
два-три километри.

Бродовите наизменично на секој половина час превезуваат 
по 100 патници до затворот, а за исто толкав временски период 
враќаат назад 100 патници или помалку. 

Патувајќи кон најомразениот светски затвор, кој е сместен на 
каменит остров, а во кој биле затворани најзлогласните американ-
ски плачкаши, убијци и неранимајковци, обграден е со длабоки во-
дни пространства низ кој минуваат ледени водни струења, тој бил 
вистинска затворска одлика за кој се верувало дека само птиците 
можат од него да побегнат.

На брегот од островот нѐ пречекува стара жена облечена во 
шеривска униформа и поткачена на неколку скалесто столче, таа 
сериски им објаснува на посетителите: дека најпрво овој затвор 
бил воен, а после тоа и државен затвор, ги набројува личностите 
кои престојувале во неговите ќелии, луѓето кои пробале да побе-
гнат, но биле совладани и се така до испратеното гласно внимание: 
Америка од ниедна земја на светот не зела ништо, за тоа Америка 
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не сака никој ништо ни да понесе со себе од овој затвор, не посе-
гајте ниту по едно малечко камче, или некакво пердувче кое им 
испаднало на разграканите галеби. Овој каменит пуст остров, ис-
полнет со метални прегради, од ништо никаде, годишно стотици 
милиони долари и носи на туристичката берза на Америка. 

Најголемата популарност на затворот Алкатраз му ја доне-
се затворникот, гангстер и мафијаш Ал Капоне. Неговата келија 
го носеше бројот 181 (каква случајност РМ е примена во ОН ка-
ко181држава), а се наоѓаше на вториот кат од лево. Не ни дозволија 
да се качиме горе, со образложение дека бетонот се рони... или тоа 
беше само редарски изговор.

Иван со Здравко и Тони Јошески пред Алкатраз затворот во Сан 
Франциско 23–25.6.2011 год.

Ужасни беа глетките кон ќелиите кои беа само со метални 
решетки преградени. Секако, затворниците немале ни своја при-
ватност, така што тој и кога ќе вршел нужда, полицијата несметано 
ќе можела него да го гледа. Имаше 500 затворски ќелии, 45 самици 
и 15 ќелии кои служеа за проверување на затворската издржливост. 

Поради макотрпните маки и страдања, некои од затворни-
ците и покрај строгата присмотра, се обидувале да побегнат. Но 
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будната стража и ледената вода со нејзините струења не им дозво-
лувале да стигнат на спротивниот брег. Со сигурност се знае само 
за еден затворник што препливал, но после тоа му се изгубила по-
натамошната негова трага.

Направивме неколку снимки со фотокамерата и пропешачив-
ни низ пустиот островски затвор, понесувајќи со себе дел од ова 
најомразено светско затворско чудовиште, за кое се преплетуваат 
разни спомени опишувани во новини, книги, песни, филмови...

НА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ВАШИНГТОН

Конференцијата која ја организираше Обединета македон-
ска дијаспора, траеше три дена од 23 до 25 јуни 2011 година, а 
се одржуваше во хотелот Мериот, во Вашингтон, САД. Од Сиднеј 
отпатувавме јас, зет ми Тони и неговиот татко Здравко Јошески и 
активистот Виктор Бивел.

Ние најпрво се запознавме со домаќините, претседателот на 
ОМД, Мето Колоски, амбасадорката од РМ во Вашингтон, Љубица 
Аческа, Стојан Николов, Александар Митрески, потоа со гости-
те од Перт, Даме Крцоски, Роберт Пасквале и Цане Спасески, а 
најпосле следуваа средби со мојот поетски колега Бошко Рајчоски 
Пелистерски од Детроит, со бизнисменот Ѓорѓија Атанасоски од 
Флорида, Марк Митсковски од Њујорк, Олга Сандаловиќ (81) То-
ронто и многу гости од САД, Канада, Македонија...

Потоа со автобус се префрливме до Конгресменскиот Пар-
ламент каде се поделивме по групи и тропајќи по вратите на се-
наторите ги запознававме нив за ситуацијата во која е изложена 
со вето Република Македонија за влез во НАТО алијансата и ЕУ 
од страна на грчката влада со приговор за менување на уставното 
име на државата, а потоа и јазикот и идентитетот. Им предававме 
и подготвени стајтмени-барања, во кој беше пошироко запишано 
нашето барање. Во еден момент така шетајќи по вратите, низ кои 
некаде не примаа на краток разговор, а на повеќе места и не сакаа 
ниту да ни обрнат внимание, мене во умот почна да ми надоаѓа 
една вртогавица, со наметнато прашање: зошто, зошто на сите да 
им се исповедаме кој сме, кој јазик зборуваме, која е нашата тат-
ковина и слично. Оваа шетка по коридорите на овој највлијателен 
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светски Парламент, кој ја крои судбината на повеќето земји во све-
тот, ја споредив со настаните на нашите прадедовци, кога ќе му 
нанеселе неподносливи терори и штети османлиите, оделе да му 
се пожалаат на Валијата (Царот) во Стамбол за милост. Плачев и 
ги бришев солзите со проколнување на судбината што ни остави 
вакво проклетство и во 21 век, како емигранти растурени насекаде 
по светот, да немаме мир и спокој, за да можеме слободно да го 
искажеме името на нашата татковина, нашиот јазик и идентитет.

Вечерта имавме прием во Македонската амбасада во Ва-
шингтон, кој го приреди амбасадорката Љубица Аческа, во асис-
тенција на генералниот конзул од Чикаго Јовица Палашевски. Тука 
беа доделени повеќе признанија за мир и пријателство на видни 
луѓе од американската јавност.

Вториот ден имаше дебата за прогресот на РМ и за нејзин 
спас од корупција и криминал, на кој зборуваа мошне познати лич-
ности. После нивната трибина се одржа и трибина за иднината на 
младите Македонци.

Вечерта на гостите им беше организирана музичка програма, 
на која настапија КУД од Њу Џерси со македонски ора и КУД од 
Вашингтон со турски танцови.

На третиот ден, најпрво, на масите од фоајето изложив пе-
десетина мои книги, чии средства ќе останат за ОМД, потоа на 
масите од Конференциската сала поделив стотина копии со спи-
сок од издадени книги на Друштвото Григор Прличев од Сиднеј, 
за да си порачаат книги присутните и најпосле започна дебатата со 
јавна дискусија за прогресот и финансиската состојба на ОМД во 
2010/11 година. Се разви бурна дискусија, со напомена финанси-
ите наменски да се трошат, а оргинизираноста да биде помасовна 
и повлијателна, особено во врските помеѓу Вашингтон и Скопје.

Во редовите на Одборот на ОМД едногласно беше примен 
делегатот од Перт, Австралија Даме Крцоски за нивни член. По 
ова, започна програмата на која со свои сеќавања за примањето на 
РМ во ОН како 181 членка под привремената референца ФИРОМ 
која и по 20 години сè уште постои, се претстави амбасадорката на 
РМ во Вашингтон Љубица Аческа. Незнам овде како без многу ко-
ментари помина фалбата за првиот педсетател Киро Глигоров кому 
требаше да му предадат признание за неговото ангажирање на РМ 
како посебна држава без војна и крв. Ваква најава во Австралија 
немаше да остане без примедба со исфиркување и со напуштање 
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на собирот. По нејзиното излагање и тивките реакции на присут-
ните, настапивме и ние со Виктор Бивел со свои излагања. Исто 
така и по нив делегатите поставуваа разно разни прашања, на кои 
во границите на нашите можности, ние им одговаравме. После тоа 
потпретседателот на ОМД Александар Митрески, нас со Виктор 
ни врачи плакети со графирани записи на нив: За долгогодишната 
работа во Македонската заедница.

Попладнето со група делегати од Торонто, Њујорк, Детроит 
и Флорида ги посетивме, Ѕидот со имиња на погинатите амери-
кански војници во војната во Виетнам, споменикот на Линколм 
Франклин, столбот на Џорч Вашингтон, Белата куќа, која е дено-
ноќно под силна заштита и други знаменитости во овој најомра-
зен град во светот.

На последната вечер се одржа и гала-бал на кој учествуваа 
околу 500 гости. Присутните ги забавуваа пијанистката Ивана Рис-
това, КУД „Танец“ од Детроит и ВИС „Носталгија“. Вечерта беше 
посветена на 20-годишнината од слободна и независна Републи-
ка Македонија. По тој повод на повеќе гости како од американ-
ско, така и од македонско потекло им беа доделувани признанија. 
Такви признанија им беа доделени на: првиот амбасадор во РМ 
Кристифор Хил, сегашниот амбасадор Филип Рикер, проф Вик-
тор Фридмен, амбасадорката на РМ во Вашингтон Љубица Аческа, 
претседателот на ОМД Мето Колоски, бизнисменот Ѓорѓија Ата-
насовски, амбасадорот д-р Зоран Јолевски и на други лица.

Ние, австралиските претставници на најзначајните лица на 
оваа организација ОМД, на Колоски и на Аческа им подаривме по 
еден австралиски симбол, диџери ду и куала, кога и заеднички се 
фотографиравме за спомен и долго сеќавање од овој незаборавен 
собир на ОМД во главниот град во САД, Вашингтон. 

На крајот за овој престој во престолнината на САД, Вашинг-
тон, им се заблагодарувам на зет ми Тони што ми обезбеди патни 
билети, на претседателот на ОМД Мето, кој ме стави во програма-
та за да истапам со излагање пред присутните и на претседателот 
на Македонското литературно друштво Григор Прличев од Сид-
неј, Душан Ристевски, кој ми го удоволи барањето за да настапам 
во Вашингтон со реферат посветен за 33-годишното постоење на 
друштвото Григор Прличев и ме номинира за награда. 
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Делегати од Австралија учесници на конференцијата од ОМД  
во Вашингтон 2011 Ананија Ананиевски, Роберт Пасквале,  

Даме Крцоски, Иван Трпоски, Здравко и Тони Јошески,  
Цане Спасески со домаќините Мето Колоски и Љубица Аческа

Виктор Бивел и Иван Трпоски со наградите за животно дело за 
доброволна работа во зедницата од ОМД во Вашингтон 2011 со 

Амбасадорката на РМ Љубица Аческа и Потпретседателот на ОМД 
Александар Митрески
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Ова го поткрепувам со фактот дека еве Прличев го донесовме 
и во срцето на највлијателниот град во светов – Вашингтон, какво 
што влијание во литературата била некогашна Атина, кога Прли-
чев ги победил Атинските поети со поемата Сердарот и каде бил 
овенчан со Ловоров венец.

Ова беше и мојата цел, за да му се оддолжиме на Прличев, 
зашто со неговото име, ние неговите потомци, постанавме препо-
знатливи низ целиов свет.

На 7.7.2011 година (Св. Јован – Иванден) бев во црквата Св. 
Петка за да запалам свеки за здравје на фамилијата. Попладнето 
го слушав интервјуто на еС-Би-еС радиото со репортерот Ѓорѓи 
Бушиноски и претседателот на Обединета Македонска Дијаспо-
ра од Вашингтон Мето Колоски. Овој интервју се однесуваше за 
неодамнешната Конференција одржана во главниот град на САД, 
Вашингтон.

Вечерта пречекувавме визитори по повод мојот именден.
Другиот ден за еС-Би-еС радиото со Ѓорѓи Бушиноски имав-

ме 10 минутен интервју по повод мојот настап на Конференцијата 
во Вашингтон и добиената плакета за долгогодишна работа во ма-
кедонската кауза.

Во овој интервју мошне пофално се изнесов за младите луѓе 
во Вашингтон, предводени од вредната и многу друштвена пер-
сона, амбасадорката Љубица Аческа. Ние можеме да сонуваме за 
таква амбасадорска личност во Австралија, на која нема да и биде 
потребен црвен теписон и аплаузи при влегувањето на некој собир 
или свеченост, потенцирав во моето интервју.

На 10.7.2011 година со Нада бевме на гробиштата во Руквуд 
каде се изврши опелото по повод едогодишнината од смртта на 
татко и на сваќата Милица Јошеска, Петре Плевнароски. Опелото, 
пред многубројната фамилија Плевнароски, го изврши свештени-
кот Љупчо Двојаковски. 

На 28.7.2011 година почина сопругата на мојот многугоди-
шен пријател Јонче, Цвета Белчева. Тој ме замоли да напишам 
краток допис за нејзиниот живот за во македонските весници во 
Мелбурн, Австралиско-македонски неделник и Тодеј – Денес. Се-
како, записот проширен требаше да се прочита и пред присутните 
во мртвачницата, а и во црквата каде ќе биде одржано нејзиното 
опело. Незнам од какви причини вечерта во мртвачницата го по-
викаа колегата Перо Дамчевски за да прочита негов запис за по-
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којната. Крајно неодговорно за еден колега, кога веќе знаел дека 
јас сум зафатен со запис за покојната Цвета. Новините го објавија 
мојот запис, но реакции дојдоа после тоа. Нејзиниот сопруг беше 
градител на црквата „Св. Петка“ во Рогдаел, која е во судски спор 
со владиката Петар и е без свештеник веќе неколку години. Теле-
фонски ме вознемируваа бедните души со прашањето: Која била 
таа жена и што направила за заедницата, на која сум и дал толку 
угледен запис!? Па таа не била и не можела да биде кралица. Таа 
ја чувала куќата и децата, додека нејзиниот сопруг бил отсутен 
од семејството и работел за заедницата. Но паралелно со тоа, таа 
дома пречекувала и испраќала бројни гости од македонската и 
австралиаката јавност. А оваа фамилија, да ја потсетиме јавноста, 
дека била прва што се доселила во населбата Рогдаел (во1938 тат-
ко му Ристе, а Јонче со фамилијата во 1957) која е денес најбројна 
со македонско население.

На 7.8.2011 година бев на собирот кој го повикаа најстарите 
црковни градители во Македонската зедница во Сиднеј. Тие не се 
задоволни од работата на претседателот и координатор на Маке-
донските црковни општини Св. Кирил и Методиј од Розбери и Св. 
Никола од Кабрамата, Игор Аврамовски-Александров, кој земал 
плата колку што сакал и трошел ненаменски црковни пари. Бараат 
негова оставка и извештај за трошковите направени во неговото 
владеење. На собирот имаше околу 300 присутни од кои повеќето 
беа поткрепители на владиката Петар.

На 11.8.2011 година со брат ми Трпе и снаата Роза бевме на 
погребот од 78-годишниот Бранислав Јованоски, кој почина пред 
неколку денови од болки на панкреас. Опелото се одржа во црквата 
Св. Климент Охридски во Порт Кембла (100 км на југ од Сиднеј), 
а погребот пред шеесетина роднини и пријатели му беше извршен 
во македонските гробишта во населбата Кембла Греанч. На погре-
бот беа присутни ќерка му од САД, брат му Ѓорѓи со фамилијата од 
Мелбурн и пријателот Богоја Ѓорѓиоски од Перт.

Бранислав го започна апелот во Австралија за доизградба на 
црквата Св. Недела во село Волино. 

На 14.8.2011 година со браќа ми Ангеле и Трпе и сопругите 
бевме на концертот што го организираше Австралиско Македон-
скиот комиет за човекови права, насловена како Голема турнеја 
на играорната група Беломорци и на македонски активисти за чо-
векови права.
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Концертот се одржа во просториите од ФК Илинден во 
Рогдаел, на кој настапија осум играорци и тројца активисти, Панде 
Ашлаков претседател на селото Овчарани, Димитри Јованов уред-
ник на месечниот весник Нова Зора и д-р Панајот Димитрас порт-
парол на Грчкиот хелсиншки монитор – атинска група за човекови 
права, која ги брани правата на Македонците и другите малцин-
ства во Грција. Беше мошне трогателна глетка при изведбата на 
фолклорните тактови на младите играорци кои ете аку скришум, 
но храбро и од срце го изучуваат македонскиот фолклор и песна. 
Исто така и усните емотивни говори на претставниците, кои не ја 
криеја радоста што се среќаваат со луѓе од својот род и нација на 
најодалечените земјини меридијани.

На д-р Димитрас и Јованов им подарив по една книга од Ма-
кедонските демонстрации во Австралија, на Јованов и збирката 
песни Меѓу две огништа моја, а и драмата „Страв и срам“ од Ду-
шан Ристевски на англиски јазик. 

На 16.8.2011 година со зет ми Тони Јошески бевме на преда-
вањето од проф. д-р Панајоти Димитрас, кое се одржа на Правниот 
факултет во Универзитетот на Нов Јужен Велс. Него на подиумот 
пред присутните го претстави академик проф. Адам Чарнота. Те-
мата беше човекови права да или не!? Тој ги отфрли диктаторските 
притисоци против признавањето на малцинските права со кои тре-
ба да се здобијат и Македонците како и останатите малцинства кои 
живеат во Грција, Бугарија, Албанија и Турција.

Димитрас мошне примерно се претстави иако е вистински 
Грк (роден и живее во Атина), ова е единствен случај во Маке-
донското опстојување по нејзината поделба од 1913 година, таков 
човек да ги штити и нашите права, за кои грчката влада и народ 
тврдат дека не постоиме.

На собирот, покрај бројните посетители, имаше и неколку гр-
чки студенти кои цинички го гледаа професорот и молчејќи земаа 
забелешки. Од македонската заедница присутни беа и следниве ак-
тивисти: Елизабета Колупачева-Стјуард, Виктор Бивел, Зоран Ло-
зески, Глигор Аполески, Хелен Ватсикопоулос, поранешна води-
телка на ТВ програмата на еС-Би-еС телевизијата, која потекнува 
од Македонски родители родени во Мала Преспа. 

На 17.8.2011 година зет ми Тони Јошески замина во Канбера 
каде со претставникот на ОМД за Канбера Стојан Николоски ќе 
отпатуваат во Амбасадата на РМ за да се запознаат со амбасадорот 
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Перо Стојановски, со кој утредента во Парламентот на Австралија 
и со група други македонски активисти од Мелбурн треба да се 
сретнат со неколкумина парламентарци пријатели на РМ за да ги 
зајакнат економско културните врски помеѓу Австралија и РМ, а 
тука секако влегува и признавањето на РМ од страна на Австралија 
под нејзиното уставно име.

На 23.8.2011 година весникот „Тодај – Денес“пишува дека 
Обединета Македонска Дијаспора и дефинитивно го именова Тони 
Јошески за нивни претставник во Сиднеј и Нов Јужен Велс.

На 25.8.2011 година коментаторот на државното радио еС-
Би-еС Ѓорѓи Бушиноски го објави интервјуто што го сними вчера 
со мене за сеќавањата на моите учества на Струшките вечери на 
поезија кои деновиве се одржуваат по 50-ти пат во Струга.

 
НА СВАДБА ВО ХАВАИ

На 25.8.2011 година во вечерните часови ние со зет ми Тони 
Јошески и нашите фамилии со Хаваиан еравајс се одвозивме до 
Хаваи каде одседнавме во истиот хотел каде престојувавме во 2008 
година, „Ваикики“, на 9-ти кат, во соби број 923 и 928, веднаш до 
самите океански плажи.

Овој пат нашето патување се совпадна со свадбениот цере-
монијал на другарка ѝ на ќерка ми Билјана, Марина Велјаноска со 
нејзиниот избраник Италијанецот Гајтано Витали, двајцата со жи-
веалиште во Мелбурн, Австралија. Родителите на Марина, Ристо 
и Дана потекнуваат од село Белчишта, охридско, кои со поголема 
фамилијарна придружба допатуваа на оваа свеченост. 

Церемонијалот се одржа на излетничкото крајбрежје Кооли-
на, каде со автобус бевме префрлени, а веселбата се одржа во хо-
телот Халекани.

Оваа брачна церемонија е важна што за првпат во мојот жи-
вот видов каде на отворен простор, пред водите на Пацифички-
от Океан, се венчаваа Македонка со Италијанец на полинезиски 
обичај. Ние педесетина на број од двете страин на младите, бевме 
наседнати на бели столчиња, на жешката морска песок и го очеку-
вавме доаѓањето на невестата. Нејзиното доаѓање беше најавено 
со звук на огромна школка, која со идниот сопруг, наместо пред 
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Олтар, застанаа пред рамка од врата закитена со хавајски венци 
и распослана со искинати цветови. Тука свештеникот ја изврши 
свеченоста, со ставање на прстени и со вообичаена проповед на 
нивни и англиски јазик. По свеченоста, повторно се огласи звукот 
на школката, за да објави дека свеченоста е завршена. Повторно 
бевме одвозени со автобус до Хотелот каде се одржа веселбата. На 
свеченоста, за кратко, присутните ги забавуваше оркестар со ха-
вајска танчерка, а до крајот на веселбата преовладуваше англиска 
музика. Немаше никакви поздрави на родителите и на присутните, 
ниту на младите, а ниту пак дојдените сватови се веселеа на ита-
лијанска или македонска музика.

Ете, што ни припремија младите, на олкава оддалеченост и 
ваква свадба?! А што ќе им подготват ним нивните деца, само тие 
тоа ќе го видат и доживеат.

Остатокот од одморот го искористивме во капење со внуките 
во морето, шетање по пазарите и дегустирање во рестораните. Се-
како невозможно е при посетата на овој Остров да се одмине спо-
меникот на таткото од интернационалниот сурфер Џук Каханамоку 
(1890‒1968), кој се наоѓа веднаш до плажите.

На 3.9.2011 година бев на училишниот рецитаторски кон-
церт, кој секоја година го организираат МПШО за Нов Јужен Велс, 
а се одржа во просториите на Народното училиште во населбата 
Калтон. Јас бев во жири комисијата заедно со проф. Зора Јанева и 
д-р проф. Ирена Велјанова. Програмата низ која минаа 150 учени-
ци ‒ рецитатори ја водеше проф. Жаклина Михајлова. Убаво е да 
спомнам дека покрај наградените рецитатори, признанија за пот-
крепа и помош на Одборот, ни доделија и нам ‒ на жирито.

На 9.9. во библиотекарскитепростории од Григор Прличев, 
петнаесетина членови и поети од Прличев организираа литератур-
но читање со свои песни и песни на македонски поети посветени 
на Македонија. Тоа се направи во чест на нејзината 20-годишнина 
од прогласувањето за независна и суверена држава Република Ма-
кедонија. Рецитатори беа следниве лица: Ирена Велјанова, Иван 
Трпоски, Душан Ристевски, Борис Мусосвски и други.

Вечерта, Душан Ристевски, за да ја видиме, ја донесе награ-
дата „Иселеничка Грамота“, која му ја додели Матицата на иселе-
ници на РМ за најдобра книга на поет од дијаспората за 2010 годи-
на. Оваа година нему му ја доделија и наградата „Стојан Христов“ 
која ја доделува Агенцијата на иселеништво на РМ за најзаслужен 
поет од дијаспората, а се доделува на СВП во Струга.
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Вечерта Душан ни ги предаде и книгите што по него ни ги 
испратиле поетите од Македонија: Тоде Илиевски и Стојан Ристе-
ски од Охрид, Панде Манојлов од Битола и Науме Радически од 
Скопје.

На 8.9. по 15-годишно боледување (во Коснозгобна Охрид 
и Градската болница во Градско) почина сопругата од најстариот 
брат Диме, Горица Кожеска (1940). Таа зад себе остави три деца и 
шест внучиња.

На 23.9. со сопругата Нада бевме на промоцијата на поет-
ските книги Ткаење черга од поетесата Вукосава Донева од Вајонг 
и Во младоста има радост од Гроздан Јовановски од Њу Кастел. 
Промоцијата ја организира Македонското литературно друштво 
Григор Прличев од Сиднеј, а таа се одржа во просториите од Кул-
турниот центар Илинден во Рогдаел. Книгите ги промовираа по-
етите Душан Ристевски и Бранко Наумовски.

На 24.9. во Њујорк (САД) се одржа 66 Генерално собрание 
на Обединетите нации, на кое покрај бројните претставници од 
другите земји со свое обраќање до нациите настапи и премиерот 
на РМ Никола Груевски. Неговиот говор јавноста го оцени како 
најкоректен говор на еден македонски политичар на ваков светски 
собир. Ние сме Македонци, нашиот јазик е Македонски и нашата 
држава се вика Република Македонија...

На 5.10. во просториите од Галеријата Мензис Бренд во Кен-
синктон беше отворена национална изложба на уметнички слики 
со австралиски пејсажи. На изложбата која имаше наградувачки 
карактер покрај 70 ликовни уметници, со своја слика учествуваше 
и нашиот сонародник Илија Узуноски-Узун. Во метежот од околу 
200 посетители беа и следниве активисти од македонската заед-
ница: Елизабета Ристевска, Иван Трпоски, Марија Александрова, 
Илија Велјаноски, Владо Дамјановски и Перо Дамчевски-Коцин.

На 21.10. во просториите од Градската библиотека во Хр-
ствил, а во организација на Македонското литературно друштво 
Григор Прличев се одржа промоција на збирките песни „Забранета 
љубов“ и „Украдени мисли“ од поетот Душан Ристевски. Книгите 
ги промовира проф. д-р Илија Чашуле, песни од книгите прочита 
Олга Николовска, а програмата ја водеше проф. д-р Ирена Велја-
нова. На претставата присуствуваа фотографката Карла Пинела 
чии фотографии ги декорираа книгите на Душан, сопружинците 
Билјана и Тони Јошески, како и многу љубители на поезијата од 
македонското и од австралиското општество.
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Другиот ден, Билјана на ќерка ѝ Лана ѝ купи живо маче, кое 
го крстија Тајга (Тигар). Таа е голема љубителка на секакви птици 
и животни, особено на домашните миленици мачка или куче. 

На 11.11. во хотелот Арт Хаус во Сиднеј, свечено се отво-
ри огранок на Обединетата Македонска Дијаспора во Нов Јужен 
Велс, а за нејзин претставник е назначен господинот Тони Јоше-
ски. На неговиот избор присуствуваа стотинаугледни гости: дипло-
мати, парламентарци, новинари, писатели, бизнисмени и водачи на 
македонските организации од општествените свери на културата, 
спортот и религијата. Секако поздравен говор одржа и амбасадо-
рот на РМ во Австралија господин Перо Стојановски. Ова беше 
вистинско место за другарување, каде гостите неколку часовно ја 
дегустираа богатата закуска и разноврсните пијалаци.

Покрај супружинците Тони и Билјана, тука беа присутни и 
нивните татковци Здравко и Иван, брат ми Трпе со неговите ќерки 
и зетови, Александра, Љуба, Крсте и Родни и други. За изборот 
на Тони поздравни писма му испратија и моите пријатели Мартин 
Треневски од Брисел, Фиданка Танаскова од Скопје и Панде Ма-
нојлов од Битола. 

На 19.11. со зет ми Тони бевме на Вториот Македонски фил-
мски фестивал, а прв во Сиднеј, кој се одржа во кино салата Хојст 
во Мур Парк, во Сиднеј. Тука се прикажаа краткометражниот 
филм На изгрејсонце и мошне вулгарниот филм Боли ли. Убаво е 
да спомнеме дека пред и по филмското прикажување гледачите, 
од кои само јас е еден друг бевме во поодминати години, имаа 
задоволство да уживаат во коктел сервисот пропратен со музичка 
група. Тука се видовме со уредниците на Шило и Мацедониан 
њус Оливер Димоски и Јосиф Кумановски, со организаторот од 
Мелбурн Сотир Стојчевски, со уредникот на локалната радиопро-
грама „Супер радио“ Миле Вилевски, снимателите на Ју Би Ај и 
Сонце ТВ, координаторот на МЦО Св. Кирил и Методиј Роберт 
Деспотоски и други. 

На 24.11. на Јубилејниот 30-ти годишен Генерален состанок 
на Преведувачката служба на Свети Ѓорги, кој се одржа во прос-
ториите од Рагбијашкиот клуб Свети Горѓи во населбата Когра, 
покрај вообичаените поднесени извештаи на претседателот и бла-
гајникот, на собирот зборуваа и неколку локални министри. По 
работната програма, со свои културно уметнички изведби наста-
пија кинеската и јужноафриканска заедници. На присутните им 
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беше сервирана храна и освежителни пијалаци. Меѓу 200 членови 
и гости јас бев во друштво со Кире Пашовски, Јорде Петровски, 
Душан Ристевски, Илија Велјаноски и други. На долгогодишниот 
благајник од оваа асоцијација Борис Мусовски му беше доделена 
стаклена плакета. 

На 13.12. со зет ми Тони бевме на Информативната трибина 
на македонската православна заедница во Австралија, која се одр-
жа во Македонскиот центар Васил Втори Македонски, до црквата 
Св. Никола во Кабрамата. Овој собир го повика контроверзниот ко-
ординатор на Македонската православна заедница од Сиднеј Игор 
Аврамовски-Александров. На овој собир покрај претставниците од 
црковните општини во Волонгонг, Квимбијан и Њукастел имаше и 
петмина платени одржувачи на мирот. Одборот имаше свој снима-
тел и друг не смеше да снима или да фотографира. Игор при својот 
извештај беше мошне долг, по што мнозина почнаа да го укоруваат. 
Тој си земаше за право да ги заплаши подржувачите на владиката 
Петар и другите негови противници, со напомена, доколку не се 
придржуваат на одредбите поднесени од Одборот, озборувачите ќе 
бидат насилно протерани.

По таквиот негов став, настана метеж, по кој половината 
присутни револтно го напуштија собирот. Повеќе луѓе од заедни-
цата се крајно огорчени од диктатурата на Игор, кој од пред некол-
ку година е првиот платен координатор на Црковната општина за 
Сиднеј и околината, но тие немаат ниту сила, ниту умешност, него 
да го отстранат од привилегираното работно место. Да напоменам 
дека Игор е мошне ителегентна личност, кој е правник по профе-
сија и одлично ги зборува и македонскиот и англискиот јазик.

На 25.12 со фамилиите на браќа ми Ангеле и Трпе и зетовите 
Тони, Крсте и Родни, како и фамилијата на Страше Чалдрмоски 
бевме на традиционалниот наш излет во месноста Стенвол Парк. 
Пријатно место за одмор и капење на отворено море.

Пред завршувањето на годинава која изминува да напомнам 
дека повторно испратив педесетина Божикни и Новогодишни чес-
титки по нормална пошта иуште толку преку електронска пошта. 
Во последниве години повеќе се честита преку електронска пошта.

Многу пораки и честитки добив и од нови пријатели и друшт-
ва и организации од целиот свет. Интересна е пораката од Љубица 
Чифлигароска од с. Белица, Кическо, а сега живее и работи како 
наставник во с. Лескоец, Охридско. Таа покрај учителската деј-
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ност, се занимава уште со ликовна уметност, со поезија, изработу-
ва кукли во народни носии, пее изворни песни преку МТВ – Скопје 
и со многу други активности. 

Новогодишната ноќ ја пречекавме во нашиот дом со се-
мејствата на Тони и Здравко Јошески, нивниот зет Џејсон Тодоров-
ски, зетот Крсте Илинкоски и подоцна брат ми Трпе со сопругата 
Роза. Беше мошне интересно да се гледаат огнометите кои се одр-
жуваа во градот, а кои убаво се гледаат и од нашата источна тераса.

На Божикната трпеза оваа година гости ни беа, покрај зетот 
Тони со семејството и внукот на Нада, Митко Лошкоски со сопру-
гата Дијана и синот Дејан од Канбера.

НА ИЗЛЕТ ВО УЛУРУ ‒ КАЈ МИСТЕРИОЗНИОТ КАМЕН

По Божикните празници, кога нашите деца ни ги зедоа нив-
ните деца и отпатуваа на поблиските приморско-излетнички мес-
та, на нас, како на пензионери ни овозможија малку да здивнеме.

Така, јас и мојот пријател Спиро Роштанковски со сопругите 
Нада и Милица, отпатувавме во средишниот дел од австралискиот 
континент.

Отидовме да го видиме мистериозниот камен Улуру. Ова ме-
сто од Сиднеј е оддалечено точно 2.162 км, зафаќа површина од 
9.4 км, со височина од 348 м. или е со 863 м надморска површи-
на. Него го пронашол истражувачот Ернес Гилес во 1872 година, 
кој областа Ката Кјута ја преименувал во Планина Олга. Улуру 
е прогласен за Национален Парк во 1950 година и е под заштита 
на УНЕСКО како едно од ретките светски чуда. За да се види ова 
светско чудо израснато во средината на пустинскиот австралиски 
континент е несекојдневна реткост, а за да се видат сончевите зра-
ци на изгрејсонце или зајдисонце, кои кршејќи ги нивните зраци, 
каменот го бојадисуваат со потрокаловобакарна боја, тоа е вистин-
ска привилегија.

За жал ние, а и многу други посетители кои допатувавме во 
најтоплата годишна сезона, останавме посиромашни за таквата 
глетка, поради моменталната облачност што го имаше зафатено 
овој дел на Австралија.
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Пред мистериозниот камен Уралу во Северна Австралија – 2012 го-
дина Иван и Нада Трпоски и Спиро и Милица Роштанковски                       

Возачите на автобусите кои нѐ превезуваа од хотелскиот 
градски комплекс до каменот, кружејќи околу него ни раскажуваа 
за неговата историја и за историјата на абориџинските племиња 
кои живееле, а и денес живеат околу него. Пред време од возачите 
добивме забелешка за анатемата на Абориџините кон луѓето кои 
сакаат да земат и понесат со себе било што од ова свето место. Во 
Музејот имаше многу работи со кои Абориџините се лечеле и нив-
ни орудија со кои се служеле во работата, кујната и војните.

Несфатливо е зошто ни беше забрането да го фотографираме 
каменот од северната страна и не ни беше дозволено да ја посети-
ме населбата во која живеат домородците.

Во еден момент качувајќи се по каменот му дошепнав нему 
за светската неправда кон неговите Абориџини овде и моите Маке-
донци во окупираните територии кои сѐ уште не си ги добиле свои-
те национални и човекови права, иако се најстари светски народи, 
а Република Македонија не е призната со нејзиното уставно име.

Од посетата на каменот и гратчето кое брои 4.000 жители 
понесовме многу спомени за нивната мистерија и мирен живот.

Кога сме тука да спомнеме дека во 1980 година исчезнала од 
шаторот во месноста Улуру двомесечната Азарија Чемберлен. За 
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смртта на бебето беа обвинети нејзините родители, кои од почето-
кот на судењето тврдеа дека нивното бебе го грабнал и убил динго 
(куче), но судот не го прифати нивното објаснување, па мајката беше 
осудена на доживотен затвор, поради убиството на Азарија, додека 
нејзиниот сопруг беше осуден за помагање во злосторството. Дури 
подоцна, кога се пронајдени делови од облеката на девојчето во под-
рачје полно со дувла динго-кучиња, родителите беа ослободени од 
затвор. По повод овој случај снимен е филмот„Крик во ноќта“. 

На 19.1.2012 год. Св. Богојавление ‒ Водици, најпрво бев 
во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери за да запалам свеќи 
за здравје на фамилијата и за почит кон мртвите, потоа во едно 
шише зедов крстена вода, за да ни се најде през годината што 
доаѓа. По тој ритуал се одвозив до морското крајбрежје, каде при-
суствував на фрлањето на крстот во морските води во населбата 
Долс Поинт. Пред илјадниот број на присутни, во водите на Мо-
рето, крстот го фрли прота Зоран Алексовски, а меѓу дваесети-
ната момчиња кои скокнаа по крстот, најсреќен беше студентот 
Даниел Денков од Паненија.

Овде, меѓу присутните пријатели и познаници за првпат на 
ваква церемонија го сретнав и претседателот на Православната 
Општина за Сиднеј Игор Аврамовски ‒ Александров.

На 10.2. беше погребан мешеиштанецот Стојан Бујароски на 
77-годишна возраст. Опелото му го изврши прота. Науме Деспо-
тоски во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери, а погребот се 
изврши на српските гробишта во Руквуд каде почиваат и посмрт-
ните останки на неговите родители.

На 10.3. со зет ми Тони Јошески бевме на коктел-средбата 
која амбасадата на РМ во Канбера ја организира во чест на гости-
те од Македонија, а се одржа во просториите на ФК Илинден во 
Рогдаел и во присуство на педесетина видни личности од македон-
ската заедница. На средбата покрај Претседателот на македонски-
от парламент Трајко Велјаноски, беа присутни уште и пратеници-
те Илија Димовски, Цветанка Иванова, Милорад Додевски, Џевад 
Адеми и ТВ екипа на МРТВ. На Трајко Велјаноски му ја подарив 
книгата „Македонските демонстрации во Австралија“. Иста таква 
книга по новинарката Виолета Димовска испратив и за ТВ куќата 
на МРТВ во Скопје. На Трајко кога му кажав дека сум од село Во-
лино ме прегрна и рече дека и тој е од охридско по родителите кои 
се родени во село Сливово. На тој коментар се надоврза и пратени-
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кот Илија Димовски кој рече дека по мајка му и тој е охриѓанец од 
селото Врбјани, а по татко му е од Велес.

Беше убаво да се другарува со овие луѓе кои и ја држат суд-
бината на Македонија и македонскиот народ во нивните раце. 

На 16.3. со колегата Душан Ристевски бевме поканети на кок-
тел-средба која ја организираше Егејско-македонското друштво од 
Сиднеј, а се одржа во просториите од црковната сала на Св. Петка 
во Рогдаел. Присутните ги поздрави господинот Драган Размов-
ски, кој подоцна на своите вредни соработници им подари благо-
дарници и дивиди дискови на кои е снимен концертот на гостин-
ската Фолклорна група Беломорци од Егејска Македонија. Како 
признание за досегашната работа на 90-годишниот активист Мик 
Веловски му беше подарен портрет со неговиот лик нацртан од 
уметникот Ристо Лангов.

На 30.3 на коктел-средбата во Библиотеката „Григор Пр-
личев“ во Анклив со петнаесетина членови од друштвото ја од-
бележивме 34-годишнината од формирањето на Литературното 
друштво, за кое беа испратени записи и фотографија во многу вес-
ници, списанија и веб сајтови во Австралија, Македонија и светот.

На 8.3. со сопругата Нада го посетивме семејството на брату-
чед ѝ Никола Иваноски во Грингила од каде отпатувавме во насел-
бата Гренч во Порт Кембла за да ја видиме до каде е изградбата на 
манастирот Св. Богородица и неговите конаци. Манастирот надво-
решно е изграден, но за внатрешна градба ќе му требаат уште стоти-
ци илјади долари. Има прекрасна локација од каде се гледаат убави 
панорами во далечините. Запаливме свеќи за здравје, се помоливме 
кон светицата да ни го зачува христијанството на нас Македонците 
и оставивме наш паричен прилог. Во двориштето се виеја ора на дој-
дените верници кои под водство на Никола Ристевски и музичките 
состави на локалните пејачи се веселеа до доцна во ноќта. 

На 26.4. бев на состанокот што го организира Одборот на 
Егејско-македонската асоцијација од Нов Јужен Велс, а се одржа 
во просториите од Комунити хол во Рогдаел. Целта на овој сос-
танок беше за да се избере Одбор кој ќе работи за подготовка на 
мирните протести кои по повод 100 години од поделбата на Маке-
донија на 10.8.1913 година во Букурешт, треба да се одржат во сите 
градови во светот каде што живеат Македонци.

На 27.4. со Нада, Билјана и Тони бевме на свечениот бал 
„Македонска трпеза“ што го организира одборот на Македонскиот 
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телефонски именик а се одржа во просториите од италијанската 
сала Конка Дора во Ривервуд. На оваа свеченост, покрај музичката 
забава на која свиреше ВИС „Без име“, а присутните ги забавуваа 
солистката Сања Ристеска од Прилеп и модерната танчерка Магда 
Божиновска од Сиднеј, Одборот доделува и признанија за најдобар 
бизнисмен и најдобар творец (уметник) во годината 2011 и лич-
ност која ќе биде овенчана со животно дело. Такви лица беа Џени 
и Луј Здравески (бизнис), Васко Србиноски (креација) и Иван Тр-
поски (животно дело). За ова признание мене ме номинираа коле-
гите од Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, од 
кои вечерта беа да ја споделат радоста со мене: Душан Ристевски, 
Сашко и Ирена Велјанови.

Овој одбор по вторпат ми доделува признание „Македонско 
златно сонце“, првиот пат беше во 2004 година кога бев награден 
за литературна дејност.

Оваа вест беше објавена во повеќе весници, веб-сајтови и ра-
дија, и предизвика повеќе пријатели и од повеќе градови од светот 
да ми испратат поздравни честитки. Меѓу нив убаво е да го спом-
нам и името на првиот тренер на Македонската фудбалска репре-
зентацијаАндон Дончевски од Мелбурн, кому во знак на благодар-
ност му испратив 4 книги со поезија.

На 2.5 со уредничката на радиопрограмата на еС-Би-еС Ра-
дица Бојковска-Димитровска а по повод доделената награда сни-
мивме интервју, кое беше емитуваноутредента на 3 мај. Оваа про-
грама се слуша во цела Австралија.

На 5.5 со соседите Ѓорѓи и Катина Бакарцис бевме во болни-
цата во Бексли да го посетиме нивниот брат и девер Коста, кој 
подолго време боледуваше од рак. Машинските уреди за дишење 
му ги имаа отстрането, па така Коста беше во бесвесно сознание, 
кој со целосно отворена уста и напорно дишење се бореше со не-
одминливата смрт. По неколку часови ни јавија дека тој починал. 
Од кажувањата на Ѓорѓи разбрав дека нивниот татко загинал во 
боиштата во Албанија. Коста дошол многу млад во Австралија. 
Во поодминати години, него, Ѓорѓи го оженил. Љубовните писма 
додека дошла неговата сопруга Димитра во Австралија Ѓорѓи ѝ ги 
пишувал. По два дена бевме да го посетиме и во смрзнувачница, 
а грчки поп го отпеа, пред да биде погребан. Тука се соочив со 
вистински очај од глетката. Многу од Егејските Македонци, пора-
ди имотите во татковината ја прифатија грчката асимилација, па 
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ево и во Австралија меѓусебно комуницираа на грчки јазик. Ѓорѓи 
и Коста со сопругите многу убаво зборуваа македонски јазик, но 
нивните деца како по некоја анатема се омажија и оженаа со грчки 
емигранти, а со тоа на македонството му ставија крај. Жалосно. 

На 18.5. со сопругата Нада бевме да ја гледаме драмата „Рас-
кол“ напишана од Душан Ристевски, која се одржа во простории-
те од црквата „Св. Петка“ во Рогдаел. Неа ја изведоа артистите од 
Сиднејскиот театар. Таа обилуваше со настани од секојдневието на 
Македонците и во татковината и во Австралија. Таквите караници и 
делби, на политичка и верска страна, авторот преку драмската прет-
става проба нив да ги смири и да ги соедини. Драмата беше масовно 
посетена, па така пред и по прикажувањето ние имавме можност со 
артистите и многу наши познаници подолго да другаруваме.

По два дена во истата просторија Училишниот одбор за Нов 
Јужен Велс имаше организирано Школска Академија посветена на 
патрониот празник на браќата Св. Кирил и Методиј. Повеќе уче-
ници кои го изучуваат македонскиот јазик во училиштата на НЈВ 
настапија со рецитации на стихотворби, а на подобрите им беа до-
делени и признанија. Исто така признанија им беа доделени на за-
служни членови и учители.

На 1.6. бев да ја посетам изложбата на нашата ликовна умет-
ничка Марија Александрова, која се одржа во просториите од За-
водот за вработување во Бенкстеон. Марија имаше изложено околу 
сумдесетина експонати од повеќе профили: традиционалното ‒ ма-
кедонско, ликови од многуетничкото општество на Австралија, ак-
тови на женски тела и модерна стилистика. Изложбата ја посетија 
повеќе стотици ученици ‒ курсисти од Заводот и помал број од 
македонската заедница.

Овој ден (1.6.2012) ќе биде мошне значаен и по раѓањето 
на новиот член во фамилијата Јошески, синот на Билјана и Тони, 
Кристијан. Така по досегашните ќерки Лана (7) и Адријана (5), 
сега го имаат и синот Кристијан, кој светот го виде на 1.6.2012 
година во 23.38 минути во КралскатаАлфред Принц Болница во 
Њутеон, во која се родени Тони и Билјана, а Лана и Адријана се 
родена во болницата Кентербери ‒ Кемси. Оваа вест која ни ја 
јави зетот Тони ни е една од најзначајните во нашиот заеднички 
живот, нам со сопругата Нада. Она што ние не го остваривме да 
имаме две деца, за замена на родителите, еве таа грешка ја попра-
ви ќерка ни Билјана која роди три деца. Сега сме весели што и во 
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фамилијата наша се роди машко дете, па така ќе бидеме рамо до 
рамо со браќа ми Спаско и Трпе на кои, иако немаа свои синови, 
им се родија покрај внуки и внуци. Многу роднини и пријатели ни 
испратија честитки по овој радосен повод. Внукот Кристијан, по-
ради покачување на крвниот притисок на ќерка ни Билјана, се роди 
пред три недели предвреме и по природен пат, со 44.19 см должина 
и 2,16 кгр тежина. Бебето ќе остане една недела под контрола на 
медицинскиот персонал. По посетата во болницата, повеќе родни-
ни ни дојдоа дома на визита.

На 21.6. во домашна атмосфера го прославивме мојот 70-ти 
роденден. Таа вечер покрај зетот Тони и неговата фамилија, без да 
знаат за роденденот, дојдоа брат ми Ангеле и снаата Ристана. Тони 
ми подари пијалак од 400 долари.

Утревечерта во просториите од Литературното друштво 
„Григор Прличев“ нашите колеги од Друштвото ни приредија све-
чена средба по повод 70-годишниот роденден на Перо Дамчев-
ски (20.6.1942) и мене (21.6.1942) со роденденска торта и дување 
свеќи. Секако ни подарија и по еден зголемен сликовен портрет 
за спомен. Многу од колегите ни донесоа и подароци и испишаа 
поздравни честитки на роденденската карта. Покрај честитката и 
поетскиот стих, Жаклина Михајлова ни ги пресметала во бројки 
досегашните одживеани месеци (840) и денови (43.680). Потоа се 
премина на закуска, наздравување и фотографирање.

Вечерта се одржуваше и регионален етнички фестивал во 
Коронешион хол во Анклиф, на кој покрај бројните етнички за-
едници, учество зеде и нашето друштво со читање на поезија, 
предавање и примање посета во нашата Библиотека. Со поезија 
пред присутните се претставија Душан Ристевски, Иван Трпоски, 
Жаклина Михајлова и Перо Дамчевски ‒ Коцин.

Утредента во просториите на Новотел во Брајтон Ле Сенд се 
одржа Македонската етничка Конференција со единствена точка во 
програмата: Како се одржуваат состаноци. На Конференцијата на 
која беа присутни околу триесетина познати активисти од Сиднеј, 
Волонгонг, Њу Кастел и Ричмонд, јас и Душан Ристевски бевме 
претставници на друштвото „Григор Прличев“. Предавањето го 
одржа активистот Мендо Трајчевски, координатор од преведувач-
ката служба од Волонгонг и уредник на списанието „Компас“. По 
предавањето следуваше и вечера со пијалаци по која настана вис-
тинско национално дружење.



Иван Трпоски

458

На 24.8. во просториите на Преведувачкиот центар во 
Рогдаел се одржа Сесија за домашно насилство. Предавач беше 
социјалната работничка Виолета Петревска. По дискусијата се 
премина на закуска и освежување.

На 1.9. во просториите на Народното училиште во Калтон 
се одржа ученичко-натпреварувачки цонцерт. На овој концерт со 
рецитации на македонски јазик, пред 400 посетители настапија 
150 ученици. Во жирито, покрај Вера Бошевска ‒ советник за об-
разование, Ирена Велјанова ‒ професор на факултетот во Запа-
ден Сиднеј, бев и јас, по четврти пат. Навистина, оценувањето не 
беше лесно. За да се одберат во толкав број најдобрите рецита-
тори беше тешко. Но овој чин за мене претставуваше вистинско 
задоволство и почит.

На 25.10. со Нада бевме на коктел-средбата која беше орга-
низирана од Одборот на Македонскиот филмски фестивал, кој ќе 
се одржи од 24 до 25 ноември во Сиднеј. Средбата се одржа во 
Бона Фидс кафе-барот во центарот на Сиднеј. Тука се сретнавме 
со повеќе филмски работници од Македонското и Австралиско 
општество. 

На 15.11. во преведувачкиот центар во Рогдаел се одржа 31-
та годишна конференција, на која покрај извештаите за годиш-
ниот финасиски извештај и сработеното во тој изминат период, 
се изгласаа 12-мина членови во Одборот за идната 2013 година. 
Покрај активистите од другите националности, во Одборот вле-
гоа и нашите долгогодишни претставници Душан Ристевски и 
Борислав Мусовски.

На 16.12. со Нада бевме да ја гледаме драмската изведба Ос-
тави ја свеќата да гори од Душан Ристевски. Драмата беше мошне 
позитивно прифатена од публиката, која се одржа во просториите 
од црквата „Св. Петка“ во Рогдаел. Темата беше од нашето се-
којдневие – семејно насилство.

На 6.12. со Нада и гостите од Бризбан Маргарета (дирек-
тор во основно училиште) и Јанко Томов (дописник и публицист), 
најпрво бевме да запалиме свеќи за здравје и слога, како во фами-
лиите, така и во заедницата, во црквата „Св. Петка“ во Рогдаел, 
каде опелото го извршуваше свештеникот на владиката Петар, 
Митко Митрев. Потоа отидовме во црквата „Св. Кирил и Мето-
диј“ во Розбери каде опелото го извршуваше свештеникот Науме 
Деспотоски. Тука се сретнавме со повеќе пријатели и активисти 
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меѓу кои и со Жаклина Михајлова ‒ Учителката. На овие Хрис-
тосови раѓања и воскреснувања во црквите има најмногу народ.

На 22.3. во просториите на Марана театарот од Хрствил се 
промовира првата збирка на Жаклина Михајлова ‒ Учителката 
„Од по жица“. Книгата ја промовираа проф. д-р Ирена Велјанова 
и Виктор Бивел, а стихови прочита артистката Олга Николовска. 
Таа како благодарност за соработка ми подари книга со посвета и 
шише македонско вино.

 

Награда за животно дело – 35-годишна доброволна работа  
во друштвото „Григор Прличев“ –  и почесен член,  

му додели претседателот Душан Ристевски во Сиднеј 2013 год.

На 12.4. во просториите од Скоч Сокер клубот во Анклиф 
се одржа 35-годишниот јубилеј на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј. На прославата присуствуваа 
стотина членови и гости со кои имавме заедничка вечера, по која се 
доделија повеќе благодарници на активни членови и парични по-
магатели, а после тоа се евоцираа спомени за долгиот пат поминат 
во туѓава земја во која храбро се промовираше македонскиот јазик, 
историја и култура. Пред присутните беше истакната одлуката на 
мнозинството членови за најактивните литературци Иван Трпо-
ски и Душан Ристевски дека се прогласуваат за почесни членови, 
односно за доживотни членови. Вечерта помеѓу другите беше и 
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сопругата Нада, браќа ми Ангеле и Трпе, како и нивните сопруги 
Ристана и Роза. Благодарници им беа доделени и на Нада, Ангеле, 
Трпе и на Љубе Стоески.

На 2.6. во Македонската црква Кирил и Методиј во Розбери 
се изврши крштевка на внукот Кристијан Јошески. Него го крсти 
кумот Гоце Кочишки, а го благослови свештеникот Наум Деспо-
тоски. Веселбата со 200 пријатели се одржа во ресторанот Конка 
Дора во Ривервуд.

ОДМОРОТ ВО МАКЕДОНИЈА  
ПРЕКУ ПЕКИНГ И ИСТАНБУЛ 
(29.6 – 3.9.2013)

На 29 јуни 2013 година јаси сопругата Нада, фамилијата на 
ќерка ми Билјана и зет ми Тони, Лана, Адријана и Кристијан Јо-
шески и неговите родители Милица и Здравко Јошески тргнавме 
на посета во Р Македонија преку Пекинг и Истанбул. Еве, го оста-
вивме Сиднеј и тргнавме во друга насока од светот, кинисавме за 
Пекинг (Бејџинг), во главниот град на најнаселената земја на све-
тот, долетавме во Кина. Пекинг нѐ пречека со облачно и магловито 
време со чудна мешавина на неподнослив автомобилски смог. Се 
сместивме во луксузниот хотел „Мериот“ во соба број 329, во ком-
фор кој ги поседува сите врвни услуги. Попладнето посетивме ра-
ботилница за изработка на домашни и женски накити. Накитот се 
обработува на гранитен камен со специфичен прибор. Работата се 
пренесува од колено на колено. Предметите се многу убави но дос-
та скапи. Другиот ден се одвозивме до таинствениот Кинески ѕид, 
кој има должина од преку 600 км. Беше величествено да се стави 
своја стапалка на овој ѕид што го посетуваат околу еден милион 
посетители на ден. Ѕидот е зидан со тврд камен, а скалилата му се 
послани со гранит кои од безбројните стапала видно се излижани 
и по кои внимателно треба да се патува. Јас испешачив сто метра, а 
Здравко, Тони, Лана и Адријана отпешачија околу 300 метра од Ѕи-
дот, додека Нада и Милица останаа да го чуваат малиот Кристијан. 
Поради лошите временски услови не можевме да направиме уба-
ви фотографии. Но желбата ни се оствари, покрај Пирамидите во 
Египет, еве го видовме и ова светско чудо. Третиот ден ги разгле-
дувавме Плоштадот Тианамен и Династиските кинески храмови. 
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Плоштадот е огромен, закитен со воинствени споменици, меѓу кои 
предничи ликот на Мао Це Тунг ‒ таткото на комунистичка Кина. 
При влезот во Династиските храмови еден уметник ми го изгра-
фира мојот лик на плитка порцеланска чинија. За среќа бил ки-
нески Русин, со исто име како моето. Госпоѓата која нѐ водеше низ 
храмовите ни раскажа интересна приказна за историскиот ток на 
античкиот град и бројните напади на Монголците за негово освоју-
вање. При сите вековни војувања уморните Кинези биле покорени 
од Манџурите. Но поради големата бројност Кинезите повторно си 
ја презеле власта. Од посетата на овој град понесовме бројни спо-
мени, посебно од нивната работна способност и азиска култура.

По Пекинг, патот нѐ одвезе во турската метропола Истанбул, 
во градот со 15 милиони жители, распослан на Босфорскиот залив 
и Средоземното Море. Морето е полно со бродови и танкери, а по 
патиштата метеж на милиони автомобили. Отседнавме во прекра-
сен хотел со 4 ѕвездичкисо број на собата 306. Во Истанбул ги по-
сетивме џамијата и црквата „Св. Софија“. Низ овие верски зданија 
минуваат илјадници посетители на ден. Иако црквата е симбол на 
христијанството, жално, во неа преовладуваат записи на арапски 
јазик и цртежи на турски Султани. Попатно го посетивме и импо-
зантното пазариште Капали чарши кое е најголемо во оваа светска 
хемисфра, подигнато е под еден покрив во 1481 година. Во хотелот 
и по рестораните услугата беше добра, а менито богато. И од овој 
град понесовме убави спомени.

Во Скопје, Македонија, иако стигнавме на време, превозниот 
сервис за Охрид нѐ изневери, та моравме со такси да се прево-
зивме од Скопје до Волино. Пред нашиот дом нѐ пречека сестра 
ми Ристана и бројни наши роднини и пријатели. Куќата мала, но 
топла и мила, таа нѐ прибра сите под нејзината стреа. На мојот 
именден појдовме во црквата „Св. Богородица“ да запалиме свеќи 
за здравје и свеќи за да ѝ се заблагодариме на Светицата, која му е 
заштитница на селото и на неговите верници, што здрави и живи 
нѐ врати во нашата родна татковина. Свеќи им запаливме и на на-
шите најмили: татко ми Науме, мајка ми Љубица, браќа ми Диме и 
Спасе и други роднини и пријатели. Попладнето и вечерта ни на-
дојдоа повеќе пријатели за да ми го честитаат именденот. Со сватот 
Здравко почесто пешачевме од Волино до Мороишта и назад, или 
вкупно 7 км. Комуникацијата со моите фејсбук пријатели ја следев 
користејќи ги услугите на компјутерскиот сервис во Охрид.
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На Петровденскиот празник сам отпатував до Мешеишта 
каде во црквата „Св. Петар и Павле“ запалив свеќи за здравје, а 
свеќи им запалив и на татка ми Македонка и тетин ми Ѓоре Цела-
коски. На ручек останав кај мојот драг пријател професорот Науме 
Радически. Возилото кое го зеде зет ми Тони под наем ни се најде 
за пазарење, за да се одвозиме до плажите, а навечер да се прево-
зиме и до рестораните. 

Од 25 до 26 јули се одржуваа две конференции во хотелот 
Александар Палас во Скопје, едната беше организирана од Аген-
цијата за иселеништво на РМ, а другата од Обединетата македон-
ска дијаспора. До Скопје ме превози братучед и на сопругата Нада, 
Ѓоко Иваноски. Конференците се одржуваа во две различни прос-
тории, нив ги отвори премиерот Никола Груевски. На конферен-
циите беа присутни повеќе активисти, иселеници. Јас учествував 
на двете конференции, зашто повеќе од одборниците и делегатите 
ме познаваа од претходните собири. На Конференцијата од Аген-
цијата за иселеништво јас настапив со реферат за 35-годишното 
постоење на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сид-
неј, кој беше добро прифатен од присутните. Подоцна тука беше 
промовирана и мојата најнова збирка песни „Угреј сонце во мојот 
сон“, чиј избор и рецензија ги направи проф. д-р Науме Радиче-
ски, кој еве денес, тој ми ја промовира книгата. Дента уредниците 
на ТВ Скопје ми направија неколку минутен интервју, но не знам 
ни дали тој се емитува или не. Вечерта со Науме се прошетавме 
низ Скопје, ги разгледавме продавниците, реката Вардар и убавите 
споменици кои се дело на премиерот Никола Груевски. Преспав 
кај него дома. Кутриот, го жалам, на секој два саата стануваше да 
помеша некои лекови и да ги испие. На моето прашање само крат-
ко одговори: „Ако не беа тие мене уште пред неколку години ќе 
ме немаше“. Вториот ден имавме доручек во ресторанот пред Аце 
Големиот со него и со мојата драга пријателка Фиданка Танаскова 
и нејзината пријателка Зорица Соломан. Фиданка ми подари ДВД 
видео снимка за рехабилатацијата на Методија Антонов ‒ Ченто. 
Јас нејзе и на Науме им доделив благодарници за 35-годишнината 
од постоењето на нашето друштво „Григор Прличев“, а преку нив 
благодарници им пратив на Славе Катин, Бошко Рајчовски и Ѓорѓи 
Сталев, за нашата досегашна заемна соработка.

Вечерта во Музејот за национална борба се одржа средба со 
сите учесници на која претседавач беше претседателот Ѓорѓе Ива-
нов, кој на истакнати друштва и поединци им додели признанија и 
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медали. Повелба доби и Училишниот Одбот на Нов Јужен Велс , 
во кој сум и јас долгогодишен член, а медал му беше врчен на по-
чесниот конзул на РМ во Перт, Западна Австралија Зоран Ќосески. 

За време на Илинденскиот празник со сопругата Нада и ли-
војштанецот Ѓорѓи Ѓиноски со автобус на Галеб од Охрид отпату-
вавме во Љубојно каде учествувавме на 4-та Преспанска средба. 
Со автобусот допатуваа и хористите Јагода од Охрид, кои наста-
пија на средбата. Во Љубојно ја посетивме и куќата на организато-
рот Бошко Рајчовски Пелистерски, а после ја проследивме култур-
но-забавната програма на која настапија бројни познати личности. 
Вечерта се промовираа повеќе нови книги, меѓу кои и мојата збир-
ка песни „Угреј сонце во мојот сон“, која ја претстави водителката 
на програмата Ели Танаскова, по кој повод Организаторот ми до-
дели благодарница за учесник во програмата. Вечерта присутни-
те ги забавуваа солистите Благица Калева, Петар Нечовски, Перо 
Христов, Модус, КУД „Воден“ итн. На оваа Илинденска прослава 
се сретнав и со следните личности: д-р Вера Антиќ, Славе Катин, 
Џорџ Атанасовски, Иван Џо Петревски, Тодор Петров и други. 

Иван со Ј. Плевнеш, Р. Кумбароски, албанскиот добитник на Златни-
от венец на СВП, Фатос Арапи и Т. Чаловски, СВП 2013 год.



Иван Трпоски

464

На 9 август со Крсте Терзиоски и ќерка му Анастасија, со ав-
томобилот на Аце Силјаноски отпатувавме во Скопје за да учест-
вуваме на 23-та Конференција и Генералното собрание на Светски-
от македонски конгрес кој се одржа во просториите во Музејот на 
македонската борба за државност и самостојност на РМ. Пред сто 
делегати конференцијата ја отвори претседателот Тодор Петров. 
По усвоените амандмани од Резолуцијата се премина на мирен 
марш до зградата каде е сместен шефот на мисијата на ОН на кого 
му се врчи Резолуцијата. Попладнето се премина во разгледување 
на поставките сместени во импозантниот Музеј на ВМРО. На овој 
собир се сретнав со автраслиските активисти: Драган Размовски, 
Трајан Тасески, Јорде Петрески, Костадин Тасески и други. На 
крајот се прошетавме низ Плоштадот и се вративме во Волино.

На 16 август со Ѓорѓи Ѓиноски, Илија Велјаноски и Бошко Рај-
човски отпатувавме во Велестово за да учествуваме на 25-годишни-
ната од прославата на Велестовските вечери на поезија. Вечерта со 
свои песни настапија 15 млади поети, а присутните ги забавуваше 
ВИС Охридски трубадури. Ја проследивме и изложба на ликовен 
уметник. Овде се сретнав со следните лица: со организаторот Славе 
Ѓорго Димоски, Матеја Матевски, Тоде Илиевски и други. 

На Велестовските поетски вечери: Иван Трпоски, Матеја 
Матевски, Славе Ѓорго Димоски и Илија Велјаноски – Велестово 

16.8.2013 год.
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Со водителката на програмата и промоторка на збирката песни „Уг-
рејсонце во мојот сон“ Ели Танаскова на 40-та Преспанска иселенич-

ка средба – Љубојно 1.8.2013 год.

За време на отворањето на 52-те Струшки вечери на поезија 
во Струга, отпатував со Ѓорѓи Ѓиноски и Вера Анѓелкоска. Отво-
рањето се одржа пред Домот на поезијата во Струга. Нив ги отвори 
министерката за култура на РМ Елизабета Канчевска Милеска. Се 
отвори со палење на Поетскиот факел и рецитација на песната Т’га 
за југ од Константин Миладинов. Имаше настап на танчери, а над 
нив и над стотиците присутни граѓани блескаа силни огномети. Во 
салата се одржаа „Поетските меридијани“ на кои настапија десети-
на поети од повеќе земји, меѓу кои и ловороносецот Хозе Емилио 
Пачеко. Пред почетокот на Вечерите се сретнав со големците на 
СВП и ДПМ Славе Ѓорго Димоски, Раде Силјан, Веле Смилевски, 
Милош Линдро, како и со политичарите: министерката Елизабета 
Канчевска Милевска, Александар Николовски и други. Овде Славе 
ми ја спомна веста дека јас сум добитникот на наградата „Стојан 
Христов“ која ја доделува Агенцијата за иселеништво на РМ за 
најдобра поетска книга на годината од поет иселеник, а ќе биде 
доделена на затворањето на СВП (25 август) на манифестацијата 
„Мостови“. Навистина многу убаво и пријатно изненадување пред 
Свети Богородичиниот празник. 
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Наградата „Стојан Христов“ за најдобра збирка песни на поет  
од дијаспората во име на Агенција за иселеници ми ја додели  

Лилјана Мицковска на СВП во Струга 2013 год.

Во состав на СВП, на 24 август со сиднејскиот активист Цане 
Ѓуроски од Мренога отпатувавме во Мешеишта, каде со преостана-
тите 15 поети пред месното население настапивме со свои стихови. 
Меѓу поетите беа и Тодор Чаловски, Илија Ружански (Русин), Пере 
Ристески, Вера Анѓелкоска, Елена Карамешиноска и други. Орга-
низатор на настанот беше проф. д-р Науме Радически. Одборот на 
МЗ од селото ни приреди пристојна закуска, по која појдовме да ги 
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посетиме црквата „Св. Петар и Павле“, селските гробишта и мана-
стирот „Св. Илија“, кој се наоѓа на 800 метри надморска височина.

На 25 август се одржуваше завршната поетска манифеста-
ција на СВП ‒ Мостови, на кои продефилираа триесетина поети 
од повеќе земји на светот со свои стихови. Вечерта им беа доде-
лени наградите: „Златен венец“ на поетот Пачеко, „Браќа Мила-
диновци“ на Ристо Јачев и на поет дебитант на Николина Андоно-
ва. Тука на тој поетски мегдан од кој на два пати сум читал свои 
песни, овој пат повторно бев повикан, но не за да читам песна, туку 
овој пат бев повикан како лауреат за да ми биде врачена наградата 
„Стојан Христов“, што се доделува за најдобра поетска книга на 
поет иселеник, а која е установена од Агенција за иселеништво на 
Р Македонија. Неа ми ја врачи г-ѓа Лилјана Мицковска. Потоа со 
неа и со пријателите наздравивме во ресторанот „Антика“: Науме 
Радически, Перо Аврамоски, Тодор Чаловски, Цане Ѓуроски, Бла-
же и Билјана Наумовски.

На празникот Богородица, по посетата на црквата Света Бо-
городица и подарениот ручек на праматарите и јабанџиите, пре-
чекувавме и испраќавме гости. Вечерта се одигра финалето од 
Волинскиот фудбалски турнир, на кое силите ги одмерија еки-
пите на ФК „Сатеска“ од Волино и ФК „Бел Мерцедес“ од Ох-
рид. Победија гостите со 5 : 0, а потоа настана општа веселба со 
песни, палење на димни кутии и огномети. При таа еуфорија нам 
со Роберт Николоски од Грингила ни беа доделени признанија од 
МЗ на Волино за помош и соработка. Признанијата ни ги врачи 
претседателот Зоран Ногачески. Бизнисмени за присутните испе-
коа неколку прасулиња и подарија неколку гајбиња пиво. Вечерта 
беше бучно, присутните гости ги разонодуваа солистите Јордан 
Митев и Бонце до утринските часови.

Квечерината, другиот ден, со Ѓорѓи Ѓиноски ја посетивме 
црквата „Света Петка“ во село Оровник во која имаубав иконостас 
и лековита вода за здравје и за жени неротки. На гостите, домаќи-
ните им приредија пристојна вечера пропратена со народна музи-
ка, а присутните ги поздрави претседателот на црковниот одбор 
Милчо Јосифоски.

На први септември се организира свечено отворање на мон-
тажното училиште во село Волино. Него го отвори министерот за 
образование на РМ Спиро Ристовски во придружба на градоначал-
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никот на општина Дебрца господин Игор Трајкоски. Со тоа заврши 
и овој наш одмор. Довидување до нашето идно патување.

На 8 септември бев на прославата за 22-годишнината од са-
мостојноста на Р Македонија која се одржа на улица Кингво Рогда-
ел. Имаше многу народ. Тука се сретнав со повеќе пријатели меѓу 
кои со Жаклина Михајлова и нејзината пријателка Победа Писка-
чева од Канада.

На 11 Октомври во просториите на Прличев се одржа коктел 
средба на која зборуваа членовите на друштвото Иван Трпоски за 
престојот во РМ и примање на наградата „Стојан Христов“ за нај-
новата книга „Угрејсонце во мојот сон“ која се додели за најдобра 
книга на Македонец од дијаспората, а се додели за време одржу-
вањето на СВП и членот Сашко Велјанов за неговата магистратура 
по бизнис-менаџмент.

На 26 октомври бев на Училишниот рецитаторски цонцерт 
кој се одржа во просториите од Народното училиште во Калтон. 
Бев во жирито заедно со Славица Ристеска и Кире Пашовски, со 
кои оценувавме околу 170 ученици. 

Иван со признание за соработка и афирмација на родното село  
Волино му додели претседателот на месната заедница  

Зоран Ногачески на 28.8.2013 год.
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Фамилиите на Иван Трпоски, на Здравко и на Тони Јошески  
во Св. Наум, Охрид 2013 год.

На 2 ноември со фамилиите на браќа ми Ангеле и Трпе и 
фамилиите на зетовците Тони Јошески и Крсте Илинкоски бевме 
на 16-та Волинска вечер која се одржа во просториите од ФК Грин-
гилски лавови во Грингила. Мене ми беше дадена привилегија да 
ги поздравам присутните. 

На 23 ноември со сопругата Нада и пријателите Стево и ќер-
ка му Силвана Дешоски бевме на драмската изведба Борење со 
мечка од авторот Душан Ристевски која се одржа во Цивик теата-
рот во Хрствил.

На 25 ноември, со Џони Јончески и Душан Ристевски бевме 
да го посетиме тешко оболениот наш пријател Ѓорѓи Бушиноски, 
кој подолго време боледува од излив во мозокот. Беше под опиум и 
не беше при свест. По една недела почина почина мешеиштанецот, 
Ѓорѓи Бушиноски на 69-годишна возраст. Почина уредникот на ма-
кедонската радиопрограма еС-Би-еС, кој повеќе од три децении не-
уморно ја уредуваше и водеше. Опелото се изврши во црквата „Св. 
Кирил и Методиј“, а погребот во македонската парцела во Руквуд 
на 3 декември, пред околу стотина роднини и пријатели. 

Во последниот месец од оваа година присуствував на чети-
ри погреби. На погребот од Науме Велјаноски, наш соселанец, кој 
поради тоа што не бил крстен во црква, нашите свештеници во 
Волонгонг одбија да го отпеат во нашите цркви, па така беше отпе-
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ан од католички свештеник, а погребан во македонските гробишта 
во Порт Кембла Гренч. На погребот од татко ѝ на нашата колеш-
ка Лилјана, Богоја Тошески, кој беше погребан во македонските 
гробишта во Руквуд, Сиднеј. Додека погребот на мојот соселанец 
Алексо Бочески, опеан и погребан беше од наш свештеник, но во 
католичка црква и гробишта беше погребан.

На 28 март 2014 година во просториите на Градската библио-
тека во Хрствил беше по третпат промовирана збирката песни „Уг-
рејсонце во мојот сон“. Неа ја промовира д-р Битриз Копело, видна 
австралиска поетеса и писателка, а стихови читаше проф. д-р Ире-
на Вељанова. Овој пат покрај тоа што се промовира на англиски 
јазик, таа беше на голем екран рекламирана, а слики од престојот 
во РМ беа непрекинато вртени на екранот.

На 4 април, друштвото „Григор Прличев“ на неколку негови 
активисти им додели признанија. Мене ми беше прогласена збир-
ката „Угрејсонце во мојот сон“ за најдобра книга на годината, Ди-
митар Мојановски беше прогласен за најредовен читател, Ванчо 
Салиоски беше прогласен за најредовен читател, додека Димче 
Џајкоски беше награден за најдобар донатор на годината. Призна-
нијата ни ги врачи претседателот Душан Ристевски. 

На 27 април со ќерка ми Билјана и внуките Лана и Адриана ја 
проследивме парадата на воените ветерани учесници во војната во 
Галиполе пред 99 години. По парадата го посетивме и Сиднејскиот 
музеј.

На 5 мај 2014 година ја слушнавме кобната вест за прераната 
смрт на нашиот соработник, а мој пријател, проф. д-р Науме Ради-
чески во Скопје. Со Науме се запознав на Млада Струга – 1979 го-
дина, за време на Струшките вечери на поезија. Многу ми помог-
на во однос на корегирање на моите печатени книги. Последната 
книга Угрејсонце во мојот сон, покрај тоа што ѝ напиша рецензија, 
тој неа и ми ја промовира на 4-тата Конференција на македонските 
организации, која се одржа во просториите нахотелот Александар 
Палас во Скопје, а во организација на Агенција за иселеништво на 
РМ. Во полето на литературата, тој ни направи избор и рецензија 
на зборникот со Коти на копнеж и страст, а на повеќе мои колеги, 
членови на Македонското литературно друштво Григор Прличев 
од Сиднеј им помогна при издавањето на нивните делс. По тој по-
вод Науме беше прогласен за наш почесен член.
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 На 2 август 2014 година во Спортскиот центар „Илинден“, во 
Рогдаел се одржа прослава по повод 111-годишнината од Илинден-
ското востание и 45-годишнината од формирањето на ФК Илин-
ден. За знчењето на Илинденското востание јас прочитав реферат, 
а клубот со плакета го прогласи за личност на годината одржувачот 
на комплексот и спортските терени Здравко Јошески. 400-те при-
сутни посетители ги забавуваше ВИС Везилка со солистите Весна 
Стаменковска, Маријана Димовска и Алек Трпковски. 

Од 29 до 31 август, јас, им се придружив на артистите од Теа-
тарската група од Сиднеј кои имаа закажано две претстави во Мел-
бурн и една во Џилонг. Тие требаше да ја прикажат драмата Борење 
со мечка напишана од Душан Ристевски со улоги од десет члена 
екипа. Еве ги нивните имиња: Борис Србиновски и неговата сопру-
га, Валентина и Никола Апостолоски, Ирена и Сашко Вељанови, 
Јаворка Котевска, Стефани Степановска, Самоил Митревски и Вла-
до Сазданов. Турнеата, со Душан Ристевски, ја искористивме за да 
ги промовираме нашите збирки песни Угрејсонце во мојот сон и 
Украдени мисли, кои беа наградени со наградата Стојан Христов за 
најдобри збирки за 2011 и 2013 година, номинирани од Агенција за 
иселеништво на РМ, а наградени на Струшките вечери на поезија 
во Струга. Книгите ги промовира уредничката на радиопрограма-
та на еС-Би-еС поетесата Виолета Јовановска во Социјалниот клуб 
Престон Македонија во Резервоир во Мелбурн. На промоцијата беа 
присутни повеќе наши познаници, како уредникот на весниците 
Австралиско македонски неделник и Тудеј – Денес Игор Павлов-
ски, уредникот на радиото три ЗЗЗ д-р Ицо Најдовски, поетесите 
Гордана Димовска и Љубица Поповска, па наставничката Гордана 
Стојчевска, Владо Трајчески, Трајан Цветаноски и други. 

Пред прикажувањето на драмската изведба во Градската сала 
во Престон, се сретнавме со симпатичнта конзулка на РМ во Мел-
бурн Бети Коруновска, на која ѝ подаривме свои книги со лична 
посвета. На овој дводневен престој во Мелбурн, кој ми беше за 
третпат во животот, ништо не видовме освен хотелот Бел Сити и 
пазариштето во Престон. Една вечер имавме заедничка вечера во 
македонскиот ресторан БТс, каде што покрај македонската храна и 
пијалаци со песни и игри и се придруживме на свирачката тајфа.

Пред театарската претстава која се одржа во Културниот цен-
тар, веднаш до црквата „Св. Јован Крстител“ во Џилонг (100 км 
оддалечен од Мелбурн), нас со Душан Ристевски, книгите ни ги 
промовира театарската артистка проф. д-р Ирена Вељанова. Овде, 
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после 47 години се видов со братучедата Вента Далческа од село 
Драслајца и со нејзиниот сопруг Цветко Пачоски од Вевчани. Мно-
гу голем и убав Културен центар и на голема тревната површина 
изграден. Но, загриженоста на управата е иста како и кај сите наши 
градби – старите си заминуваат, а младите се оддалечуваат. 

Иван и Душан со промоторката на збирките песни Виолета Јовaновска 
во клубот „Престон Македонија“ во Мелбурн 29.8.2014 год.

Во чест на 23-годишнината од прогласувањето на Република 
Македонија за самостојна и независна држава на улицата Кинг во 
Рогдаел се одржа семакедонска прослава. Пред убаво декорирани-
от простор полн со неколку илјади Македонци, присутните ги поз-
дравија македонскиот амбассадор на РМ во Канбера Веле Трпев-
ски и советникот на општината Рогдаел Никола Мицковски. Покрај 
неколкуте фолклорни групи и локални пејачи, пред присутните, со 
патриотски стихови, се претставија следниве поети, членови на 
литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј: Иван Трпо-
ски, Бранко Наумовски, Лилјана Тошеска, Горјан Маслинковски, 
Цане Ѓуровски и Марија Александрова. 

Во почетокот на октомври во просторијата на Ликовната га-
лерија во Пенхрст, заменик градоначалничката на општината Хр-
ствил, Мишела Стивенс пред стотина присутни активисти од по-
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веќе етнички заедници го отвори Дискавери фестивалот кој ќе трае 
до крајот на месец ноември.

На свеченоста зборуваше и драматургот Душан Ристевски 
чија драма „Ограда“ ќе биде прикажана на 14 и 15 ноември во Ци-
вик центарот во Хрствил. Покрај Душан на отворањето бевме при-
сутни уште јас, ќерка ми Билјана и внуката Лана.

На крајот од октомври бев да ја гледам драмата „Страв и 
срам“ од Душан Ристевски на грчки јазик, која се прикажуваше 
во Еленик театарот во Мериквил. Душан дојде подоцна, па така 
додека чекав за билет, бев обиколен од мноштво Грци, кои ме гле-
даа зачудувачки, што во мене се влеваше страв и тревога, да не 
ме препознаваат од учеството на бројните протести пред грчките 
конзуларни претставништва, па да ме направат пифтија. Драмата 
беше убаво прифатена од гледачите, а Душан беше во средина на 
внимание. Па така си го споредив него со Григор Прличев, кој по 
прогласувањето на неговата поема Сердарот за најдобра, во Поет-
скиот аудоториум во Атина во 1860 година, напросто Григор лику-
вал од одешевување, но не пошол да го земе венецот.

Кон средината на декември, со сопругата Нада бевме на по-
следниот годишен состанок на Австралиско-македонскиот театар 
од Сиднеј, кој се одржа во КЦ Илинден“ во Рогдаел, а на кој се ана-
лизираа успесеите и неуспесите за изминатата година. Како благо-
дарност за работата на повеќе членови им беја доделени призна-
нија. Мене ми беше доделено признание за промовирање – афир-
мација на театарот во македонските гласила.

На 20 февруари 2015 година се навршија 10 години од моето 
завршување со работа, а и исто толку години со секојдневно едно-
часовно утринско пешачење. Подоцна почнаа да ми се придружу-
ваат и повеќе мои пријатели, па поради мнозинското дружење ние 
го формиравме друштвото со име Охридско пешачко друштво од 
Белмор. На овој ден тоа го прослави својот 10-годишен јубилеј, на 
кој и беше доделена Благодарница на нашата членка Нада Стојоска 
за најредовна пешачица. Благодарницата и ја доделив јас како ини-
цијатор на друштвото. За овој настан колегата Душан Ристевски 
испрати запис и фотографии до повеќе македонски гласила.
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Награда за промовирање и афирмација на Австралиско-македонскиот 
театар од Сиднеј, на Иван, му ја додели драмскиот раководител Ду-
шан Ристевски – Рогдаел  16.12.2014 год.

Директорот на „Преспа фест“ Симеон Георгиевски Бричот му доделува 
благодарница за соработка на Иван Трпоски на 30.5.2015 год. (Рогдаел)
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ОДМОРОТ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 2016 Г.

На 28 јуни 2016 година, по осми пат тргнав за Македонија 
со фамилијата на зет ми Крсте и внуката Александра Илинкоски, 
со фамилијата на Ристе и Силвана Николоски и со фамилијата на 
Милчо и Гордана Мацкоски. Овој пат, поради обврски фамилијата 
на ќерка ми Билјана и сопругот Тони Јошески останаа во Сиднеј, 
а со нив за да им ги носи децата на училиште остана и мојата со-
пругата Нада. Патот од Сиднеј, преку Бангкок и Виена до Скопје 
беше мошне долг и со долги престои, оддесет и шест часови, тежок 
и неподнослив.

Средбата во Волино со роднините и пријателите беше весела 
и бучна. Прашања и наздравувања на претек. Сестра ми Ристана, 
која ја отвора и затвора нашата семејна куќа беше весела и среќна. 
Бев среќен што повторно по шести пат е жива и сѐ уште грижливо 
ги чува нашите куќи и гробовите на нашите покојни родители Љуба 
и Науме, како и на браќа ни Диме и Спасе. Нив и црквите „Св. Бо-
городица“, „Св. Недела“, „Св. Никола“ и „Св. Петка“ ги посетивме 
во кои запаливвме свеќи за здравје, а на гробовите свеќи за помен.

На 9 јули, во Охрид се сретнав со поетите Милица Паулус од 
Минхен, Митре Мангоски Радождански и Мирко Томовски со кои 
покрај „Поетски рецитаторски концерт“ во Охрид, инсистиравме 
да се направи и промоција на мојата најнова книга „Македонија ‒ 
не те забораваме“. Вечерта во Охрид се одржа и фолклорна мани-
фестација на која настапија повеќе фолклорни друштва од повеќе 
балкански земји меѓу кои и друштвото „Македонски бисери“ од 
Грингила, Австралија.

На 13 јули со сестра ми Ристана отпатувавме во Велестово 
каде се одржуваа популарните Велестовски поетски вечери. Вечер-
та беше претставена поезијата на поетот Санде Стојчевски за која 
зборуваше д-р Зоран Анчевски. Со свои ликовни дела беше прет-
ставен уметникот Стефан Хаџи Христов од Скопје, а за присутните 
организаторот Славе Ѓорго Димоски приреди богата закуска. На 
оваа литературна манифестација се сретнавсо поетот Пере Ристе-
ски кој ми ја подари најновата негова поетска збирка хаику песни 
„Од исток кон запад“ и со сиднејскиот активист Трајан Тасески.

На 20 јули во претседателската резиденција „Билјана“ во 
Охрид се одржа врачувањето на највисоките државни награди на 
заслужни активисти од иселеништво ‒ Медали за заслуги за Маке-
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донија. На овој, за мене најзначаен животен настан, со себе ги по-
ведов сестра ми Ристана и внука ми Александра со сопругот Крсте 
Илинкоски. Пред ресиденцијата, опкружени со војната гарда на 
претседателот и со изведба на националната химна, нас четвори-
цата иселеници и мнозинството новинари и камермани не поздра-
ви неговата екселенција претседателот на Р Македонија д-р Ѓорѓе 
Иванов, кој по ред и со спикерско претставување ни ги врачуваше 
Медалите за заслуги за Македонија. Покрај мене кој бев нагрден ис-
еленик од Австралија, уште беа Кирил Христовски од САД, Лилја-
на Стоилковска-Андоновска од Шведска и Борче Величковски од 
Р Србија. На Македонската заедница од Шведска ѝ беше доделена 
Повелба за афирмација на македонскиот јазик, историја и култура. 
После поделбата на признанијата во резиденцијата на Иванов ни 
беше приредена коктел-средба со претседателот, со вработените во 
кабинетот и со некои претставници од охридската фела. На прет-
седателот Иванов јас му подарив Абориџинско диџери ду (свирка) 
и моите книги Македонија – не те забораваме и Македонските де-
монстрации во Австралија. Во краткиот разговор на претседателот 
Иванов му ја раскажав моменталната состојба на Македонската 
заедница во Австралија, особено во Сиднеј. Признавам дека оваа 
награда ми е најмила од сите досегашни и се чувствував доста воз-
буден на настанот. Во моментот кога се изговараше името мое и 
кога медалот од рацете на претседателот Иванов премина во моите 
раце почувствував трпки како ми лазеа под кожата и солзи ми на-
вираа во очите. Се прашував дали сето ова е можно. Да, можно е. 
Целата моја 40-годишна доброволна работа во македонската заед-
ница, еве беше вреднувана со највисокото државно признание, со 
врвна државна почаст и врачена од највисока државна личност. Му 
благодарам на Господ Бог кој ми подари благослов за да бидам ова 
што сум, на мојата сопруга која ми овозможуваше да бидам почес-
то отсатен од фамилијата, на колегите од Литературното друштво 
Григор Прличев и на неговиот претседател Душан Ристевски кои 
ме предложија за ова признание, а на македонската заедница што 
ме прифати како нејзин вистински активист, која и во Австралија 
и во Македонија достојно ја претставував. Вечерта, по повод праз-
никот Св. Недела, се празнуваше до зори. Присутните ги забавуваа 
солистите Миле Кузмановски и Елена Јовческа. Со Елена се фо-
тографирав за спомен. Вестите од доделената награда на претсе-
дателот Иванов блеснале по ТВ каналите, па десетици роднини и 
пријатели срдечно ми честитаа. Некои ми честитаа подоцна, преку 
електронските гласила. 
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Медал за заслуги за Македонија од претседателот Ѓорѓе Иванов во 
Охрид 20.7.2016 год.

На 22 јули со внукот Жарко отпатувавме на промоцијата 
на мојата најнова книга „Македонија – не те забораваме“, која се 
одржа во Министерството за надворешни работи во Скопје, а се 
промовираше во организација на Агенција за иселеништво на Р 
Македонија. На книгата издавач и е Литературното друштво „Г. 
Прличев“од Сиднеј, за кое ја користам оваа прилика најискрено да 
му се заблагодарам, особено на колегата Душан Ристевски кој по-
често ме потикнуваше на нејзино објавување и на ќерка ми Билја-
на која ми помогна во филмувањето на записите. Таму се промо-
вираа и книгите Македонијо наша убава од ЛилјанаСтоилковска 
Андовска, Љубовни сонови од Стојан Ѓорѓиев, Поетски белег од 
Соња Таировска-Ѓурчак и Круши горници од Нове Младеновски. 
Мојата книга ја промовираа Фиданка Танаскова и Марјан Велев-
ски. По промоциите на неколкуте книги, нас, на авторите ни беа 
доделени благодарници за афирмација на македонскиот јазик во 
иселеништво кои во име на Агенција за иселеништво, а потпиеша-
ни се од директорот Васил Наумов, нив ни ги додели водителката 
на програмата Виолета Сековска. Беше прекрасно да се другарува 
со многу познати пријатели од сите краишта на светот, дописни-
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ци преку фејсбук порталот и другите електронски гласила. Мегу 
нив секако беа: Билјана Костова, Наум Попески, внукот на Драган 
Богдановски Звонко Станковски, Радојка Трајанова, Ружа Спасов-
ска, Љубица Поповска, Нове и Велика Младеновски и други. По 
промоцијата се одржа коктел закуска, а јас имав и неколку мину-
тен интервју со МРТВ, кој интервју, кој знае кога и дали некогаш 
ќе биде прикажан. Да спомнам дека книгите што се промовираа 
беа поставени на маса за посетителте сами да си земат. Јас покрај 
нашите зедов и неколку нови наслови, меѓу кои и книгата Рацин – 
два брега и две стрмнини издадена во 2015 година во обработка, 
предговор, избор и редакција на д-р Васил Тоциновски. Важноста 
на оваа книга е по тоа што во неа се објавени стотина песни од исто 
толку поети чии песни се посветени на револуционерот и поет 
Кочо Рацин. Ме”у толкав број поети и песни, на стр. 123 е објавена 
и мојата песна Македонски гробопис посветена на Рацин. На за-
минување со Жарко и со Нове и Велика Младеновскиотидовме на 
гробиштата во Ѓорче Петров каде на гробот од нашиот драг прија-
тел проф. д-р Науме Радически со запалени свеќи и свежо цвеќе 
му оддадовме пристојна почит. На заминување за Охрид поминав-
ме преку Битола, а од таму и до селото Буково, каде ги посетивме 
моите соработници и пријатели Душан и Мена Ристевски кои ја 
реновираа ново-старата купена куќа. 

Наградата од Агенција за иселеништво на РМ за негување на маке-
донската култура и јазик во дијаспората, ми ја додели Виолета Се-

ковска во Скопје на 22.7.2016 год.
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На 27 јули со Смиле Наумовски, Милчо Јованоски и дирек-
торката на библиотеката Григор Прличев од Охрид, Александра 
Белевска ја резервиравме нивната просторија за на 20 август во 
20 часот за промоција на мојата книга, чиј промотор ќе биде но-
винарот Милчо Јованоски. Истиот ден Милчо ми направи кратко 
интервју кое ќе биде објавено на австралиската национална радио-
програма ЅВЅ и секако во неговиот билтен Публицитет. Исто така, 
на овој ден на охридскиот аеродром пристигнаа од Сиднеј преку 
Лондон брат ми Трпе и снаата Роза.

Со брат ми Трпе учествувавме на селската конференција на 
која присуствуваше градоначалникот наопштина Белчишта Игор 
Трајкоски. Од меѓусебните обвинувања пропратени со вулгари-
зам и пцовки на нашите соселани бевме загрижени – кој селото 
го води и до каде ќе стигнат. Наместо на градоначалникот да му 
достават список со барања што треба да се изгради во селото во 
идниот изборен мандат, тие искажуваа партиска нетрпеливост и 
граѓанска некултура.

На националниот празник Илинден со сестра ми Ристана и 
брат ми Трпе со фамилијата бевме во црквата „Св. Богородица“ за 
да запалиме свеќи за здравје и свеќи за помен на починатите. Мно-
зина патриоти му запалија свеќии на гробот од нашиот починат 
брат Спасе, кој покрај ВМРО-вската патриотизам направи многу 
нешто во изградбата на селото: обзидано речно корито, Илинден-
ски споменик, изградба на црквата „Св. Недела“, монографската 
книга за Волино, Волинските вечери и многу други работи. На 
пладне со братучедите Душан Петрески и Ристо Секулоски отпа-
тувавме на паланината Илино, во црквата „Св. Илија“, каде што 
на овој празник селото Мешеишта традиционално дава ручек за 
верниците и има музичка забава. На сјодвење ја посетивме и план-
тажата на Милан Тутурески австралиски печалбар.

На 5-ти август со брат ми Трпе, неговите зетовци Крсте 
Илинкоски и Родни Гало со фамилиите и фамилијата на снаа-
та Роза, Роза, Димче и Кристина Чалдрмоски, како и сиднејската 
брачна двојка Ванчо и Роза Кулаковски, со бродот Александрија од 
Охрид отпатувавме до манастирот „Св. Наум Охридски“, за да го 
посетиме манстирскиот комплекс, црквите, изворите на Црн Дрим 
и да ја вкусиме ресторанската храна. Персоналот во бродот, иако 
мнозинството од патниците не беа од Холандија и Србија, туку 
беа Македонци, заборавија најпрво патниците да ги поздрават на 
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домашниот македонски јазик, туку тие целовремено патниците ги 
информираа на холндскиот и на српски јазик. 

На 6 август со активистот Тоде Николоски од Грингила, Ав-
стралија и новинарката Фиданка Танаскова од Скопје отпатувавме 
во Белчишта за да ја погледнеме 32-та Ликовна колонија која секоја 
година се одржува во Белчишта. На оваа колонија учествуваат број-
ни ликовни уметници од повеќе балкански земји. Традиционално 
секој уметник по едно свое дело ѝ отстапува на Колонијата. Орга-
низаторот Ѓорѓи Целески ни рече дека колонијата поседува богат-
ство од преку илјада ликовни дела за кои ниту државната, ниту пак 
општинската влада не пројавиле интерес за нивна заштита. Делата 
се оставени на милост и немилост во неколку простории да го чекаат 
вистинскиот заштитник, кој ќе ги спаси од влага или од кражба. 

Истиот ден вечерта бев на промоцијата на збирката песни 
„Ехо во бескрајот“ од поетот Митре Манговски Радождански, која 
се одржа пред црквата „Св. Софија“ во Охрид. Книгата ја промови-
ра поетот Тоде Илиевски, а стихови од книгата прочита поетесата 
Лидија Дачевска Павловска. Веднаш по промоцијата фати дождливо 
невреме кое траеше неколку денови. Во овој поетски метеж се срет-
нав со поетите Ружа Спасовска, Виолета Сековска (Скопје), Петко 
Шипинкаровски, Мирко Томовски, Смиле Наумоски и други.

Следниот ден со автомобилот на внукот Жарко и со брат ми 
Трпе се одвозивме до селото – „држава“ Вевчани. На овој панорам-
ски мегдан од каде како на дланка се гледа полето струшко и дел на 
Охридскаото Езеро ги посетивме музејот, воденицата и киоскот во 
кој се сместени многу селски експонати што зборуваат за истори-
ското минатао на Вевчани. Тука може да се купат разни сувенири, да 
се разменат денари или странски валути за домашниот личник, или 
да се стане жител на оваа држава во држава со купување на нивна 
патна исправа. Пред да си заминиме, ние отседнавме во ресторанот 
„Кутмичевица“ во кој ги вкусивме вевчанската ракија и гулаж.

На 13 август присуствував на Поетската манифестација „Сеќа-
вање на Живко Чинго“, што традиционално се одржа на платото пред 
црквата „Св. Петка“ во Велгошти. За делото на Чинго зборуваше 
писателот Јордан Плевнеш, а жирито за најдобар расказ го прогласи 
расказот од Емилија Каранфилоска од Охрид за кој таа доби награда 
од 30.000 денари што ѝ ги предаде заменикот на градоначалникот од 
општината Охрид, Ангел Јанев. Во музичкиот дел настапија фол-
клористите од Велгошти и виолинистката Кристина Шукароска. 
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Во рубриката на „Утрински весник“ – „Каде се и што пра-
ват“, објавен е и запис од Милчо Јованоски кој вели дека ја подгот-
вува промоцијата на книгата „Македонија – не те забораваме“ од 
авторот Иван Трпоски. 

Благодарница за афирмација на македонскиот јазик и култура во 
Австралија ми додели директорката на библиотеката „Г. Прличев“ во 

Охрид, Александра Белевска, во Охрид на 20.8.2016 год.



Иван Трпоски

482

На 20 август во просториите од библиотеката „Григор Прли-
чев“ во Охрид се одржа промоцијата на мојата книга „Македонија 
– не те забораваме“. Книгата ја промовира м-р Милчо Јованоски, 
а делови од книгата прочита поетесата Виолета Сековска. Во знак 
на соработка и афирмирање на македонскиот јазик во Австралија 
директорката Александра Белевска ми врачи благодарница. Во 
интерес за јавноста ќе го цитирам и цитатот преземен од поетот 
Григор Прличев а запишан е во благодарницата, кој гласи вака: .. 
„Еден чоек, шчо не си ја милвит таткојната појќе и од татка и мајка 
и појќе од себеси, тој неможит да бидит чесен чоек...“ Да спом-
нам дека помеѓу педесетината посетители беа и следниве лица: 
д-р Стојан Ристески, Славе Ѓорго Димоски, Виолета Ачкоска, 
Смиле Наумоски, Тоде Илиевски, Фазли Луиќ, Мирко Томовски, 
Митре Манговски Радождански, австралиските соработници Дим-
че Џајкоски, Симеон Ѓорѓиевски Бричот, Трајан Ристевски, како и 
моите роднини сестра ми Ристана, брат ми Трпе со сопругата Роза, 
внуката Александра со сопругот Крсте Илинкоски, внукот Жарко, 
братучедот Митко Спироски и други, со кои по завршувањето на 
промоцијата преминавме на софра во ресторанот Белведере каде со 
закуска и пијалаци, пропратени со песни и музика од групата „Ох-
ридски трубадури“останавме да другаруваме до раните утрински 
часови. Да истакнам и тоа, посебен белег на настанот му оддадоа 
трите скопски дами Радојка Трајанова, Ружа Спасовска и Виолета 
Сековска кои со нивното присуство на двете промоции, покажаа 
како треба да се сака и почитува заемното наше пријателство.

На 22 август со авто-комбето на Боге Чалдрмоски, со Гоце и 
Тони Терзиоски од Аљаска, Климе Ногачески од Швајцарија и Мир-
ко Томовски, поет од Охрид, преку Подградец и Корча отпатував-
ме во Пустец, престолнина на македонската област Мала Преспа, 
окупирана од Албанија. По посетата на Подградец, се одвозивме до 
Корча каде ја посетивме Градската библиотека во која оставив двае-
сетина мои книги со песни и патописи, а поетот Мирко Томовски 
неколку книги од последната негова детска збирка песни. На при-
емот со библиотекарката Анџела Дарда по предавањето на книгите 
најљубезно ја прифати нашата покана за да направиме заедничка 
фотографија за спомен. Разговорот го водевме на англиски јазик. 
По патот кон Пустец гледавме широки рамни полиња, но делумно 
обработени и многу сточен добиток што пасе по нив, без никаква 
фабрика за вработување на локалното население. Во престолнината 
на оваа македонскаобласт со девет планински и крајезерски села, во 
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Пустец нѐ пречека градоначалникот Едмонд Темелко, кој својски и 
најсрдечно ни посака добредојде со понудено кафе или сокче. Тој на-
кратко ни ја раскажа тажната историја на овој наш македонски гол-
готен простор на кој му претстои спонтана асимилација од властите 
на окупаторска Албанија.. Со Едмонд и неговиот вработен персо-
нал Ристана Печај, Софија Киска и Нико Иван имавме заеднички 
ручек во еден нивни ресторан каде имавме за чест да ручаме крап 
подготвен на нивни начин. Ги напуштивме Темелко и неговите со-
работници, го напуштивме овој наш македонски простор со радост 
дека сѐ уште нашите го зборуваат мајчиниот јазик, но тажни што се 
притиснати до ѕид и чија егзистенција им е мачна и неподнослива, 
па бараат спас во аргатлак во поблиските наши градови Преспа, Ре-
сен, Охрид или Битола. 

На 23 август со сватот Здравко Јошески го отпешачивме па-
тот од Волино до Мороишта и влеговме во црквата „Св. Спас“ за да 
запалиме свеќи за здравје. Во овој црковен комплекс има и многу 
дабови дрвја кои се стари многу стотици години. Во еден даб има 
и извор од каде се црпи вода и се мие лицето или другите заболени 
делови од телото за да оздрават. Над изворот има соградено импро-
визирано капелче за да не се загадува водата. 

Потоа, со Здравко и со неговиот рента-автомобил ги зедовме 
со нас сестра ми Ристана и неговата сопруга Милица и отпатував-
ме во градот Крушево. Најпрво таму ја посетивме месноста Меч-
кин Камен каде за време на Илинденското востание се одиграла 
најкрвавата војна во македонската историја, помеѓу македонски-
те борци и турската јаничарска војска. Го посетивме музејскиот 
комплекс „Македониум“, што беше во фаза на негово реновирање, 
па немавме среќа да влеземе и да го разгледаме тој наш истори-
ско-музејски мегдан. Потоа ја посетивме и Музеј-куќата на еден 
наш најпопуларен македонски музичар Тодор Проески – Тоше. 
Овде ние ги видовме сите негови животни потреби и обележја, од 
куќната приемна соба, облека, музички инструменти, возила, сите 
објавени албуми, новински записи, добиени одликувања, медали 
и признанија за заслуги. Видовме сѐ и сешто што можеше да се 
види во ова музејско катче. Одживеа кутриот многу малку, почина 
на 24-годишна возраст. Почина тогаш кога требаше својата пејачка 
способност да ја искаже најсилно на највисоките естрадните свет-
ски патеки. Најпосле го посетивме и гробот од неговото вечно по-
чивалиште, каде што му оддадовме пристојна почит. Слава му.
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Попатно од Крушево кон Охрид со сватот Здравко, неговата 
сопруга Милица и сестра ми Ристана ги посетивме изворите на 
реката Црна кај селото Железнец. Мошне интересна глетка, од три 
посебни дувла блика вода студена како мраз. Доаѓа од соседната 
планина и си прави свој речен тек. Бевме импресионирани од оваа 
несекојдневна глетка.

На 24 август бев на отворањето на годинешните 55-ти Струш-
ки вечери на поезијата што се одржаа во Струга. Уште пред нивно-
то отворање јас се сретнав со следниве поети и писатели: Паскал 
Гилевски, Кочо Топузовски, Јован Стрезовски, Раде Силјан, Веле 
Смилевски, Разме Кумбароски, Петар Аврамоски, Јовица Попос-
ки, Тоде Илиевски, Александра Белевска, Митре Мангоски Радож-
дански, Милица Паулус, Мирко Томовски, Елизабета Кенчевска 
Милевска. Александар Николовски и др. А мои збирки песни на 
англиски јазик им подарив на следниве поети: Алекс Сковран и 
Мартин Лангфорд (Австралија), Еуреја Ласак (Франција), Лиан О 
Саливен (Ирска), Хавива Педаја (Израел), Томас Венцлава (Лит-
ванија), Лаура Ачербани (Италија) и др. Пред Домот на културата 
беше изведена модерна културно уметничка програма, потоа беше 
запален огнениот поетски факел и изрецитирана песната „Т’га за 
југ“ од Костантин Миладинов, која беше пропратена со огроме-
ногномет. Во салата беа одржани пристојни говори. Најпрво гос-
тите ги поздрави директорот на СВП Мите Стефаноски, а потоа 
министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска, Вечерите 
ги прогласи за отворени. На подиумот пред бројните посетители 
со свои песни настапија триесетина поети од исто толку земји од 
светот. По нивното завршување, се преселивме во хотелот „Дрим“ 
каде се премина на коктел-средба на која се јадеше, пиеше и заем-
но се другаруваше под тивкиот такт од живата оркестарска музика. 

На 26 август бев на Поетската манифестација насловена 
како Охридски бисер, во организација на фејсбук порталот, што се 
одржа пред црквата „Св. Софија“ во Охрид. Програмата ја водеше 
интелектуалкатаод Минхен, поетесата Милица Паулус. На оваа ма-
нифестација 20-тина поети настапија со свои песни без конкурен-
ција, а 50-тина поети настапија во конкуренција за награда. Јас не 
настапив на овој рецитаторски подиум, едноставно бев присутен 
како посматрач. Во друштво бев со поетесите Виолета Сековска 
од Скопје и Ленче Ристеска – требеништанка од Охрид. Интересно 
беше што девојчињата од Ленче беа облечени во требенишки но-
сии и присутните ги послужуваа со леб и сол. Да спомнам и тоа со 
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Виолета, со промоциите во Скопје и Охрид, ова ми беше по третпат 
да другарувам. На манифестацијата настапи солистот Драган Ми-
хајловски и неколку детски и возрасни танчерски групи. Жирито 
во кое членуваа и колегите Митре Мангоски Радождански и Мир-
ко Томовски на победниците им врачија трофеи, а на учесниците 
благодарници. Организаторката Паулусне заборави и мене да ми ја 
врачи признаницата која требаше да ја примам во 2014 година за 
најдобра песна („Петровденски спомен“) наградена на тогашниот 
поетски конкурс. На овој поетски фејсбуков мегдан се сретнав со 
следните поети: Тоде Илиевски, Стојан Арсиќ, Ана Цветаноска, 
Елизабета Станоеска, Гила Китинска, Ана Цветаноска, Канго и 
други. По претставата и богатата закуска со група поети другару-
вавме покрај кејот на Охридското Езеро кај месноста Сараиште со 
песни и ора пропратени со гитарата на Јовица Ивановски до доцна 
во ноќта.

На 28 август со сестра ми Ристана и брат ми Трпе со сопру-
гата Роза бевме во црквата „Св. Богородица“ за да запалиме свеќи 
за здравје и свеќи за помен на починатите. На празничната трпеза 
имавме десетина гости. А вечерта бевме да ги проследиме фудбал-
ските турнирски финалисти, а потоа и да ја проследиме Музичката 
прослава на која имаше преку 2000 присутни веселници кои играа 
и пееја до сабајлешните саати. На прославата учествуваше и вну-
ката Татјана која од Лондон допатува на еднонеделен престој кај 
дедо ѝ Гулабин Бочески.

На 1 септември бев на започнувањето на новата учебна годи-
на во Волино. Во клупите седнаа 16 ученици, а нивни учители ќе 
им бидат Пере Ристески и Олга Симоноска, а санитетската служба 
ќе ја извршува Добра Секулоска. Многу мала бројка на ученици во 
споредба на некогашните, кога во училиштето доаѓаа и по стотина 
ученици. Но нѐ радува тоа што во оваа година се запишаа во прво 
одделение дури шест ученици.

На 2 септември бев во Куќата на Уранија во Охрид да ги 
проследам предавањата на Меѓународната научна конференција 
насловена како „Богомилство без граници“. Со научни реферати 
настапуваа професориод Македонија, Бугарија и Британија: Васил 
Ѓузелев, Маја Ангелковска-Панова, Вера Стојчевска Антиќ, Јури 
Стојанов, Ерика Лазарова, Анисава Милтенова, Георги Василев и 
други. На Вера јас ѝ ја подарив со посвета мојата најнова книга 
„Македонија ‒ не те забораваме“, која ја прелиста и бугарскиот 
академик Ѓузелев кој се распрашуваше колку членови брои наше-
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то Литературно друштво „Григор Прличев“ во Сиднеј, дали имаме 
свој клуб, колку книги сме издале итн итн. 

По предавањето имав последна кафе-средба со неколку поети 
од Охрид Ленче Ристеска, Александра Белевска, Мирко Томовски 
и други со кои се поздравивме со аманет за што поскоро видување 
во овој светол наш град Охрид.

На 3 септември го оставив секојневното сабајлешно пеша-
чење со грингилскиот активист Тоде Николоски, ја оставив родна-
та куќа, сестра ми Ристана, брат ми Трпе и сите роднини и пријате-
ли и заедно со групата од три фамилии односно 14 патници вкупно 
со возилото на Пупе Компани се одвозивме за Скопје, а од таму со 
австрискиот авион преку Виена и Бангкокотпатувавме во Сиднеј, 
каде желно ме очекуваа моите најмили.

Ете вака заврши и моето последно патување во Македонија, 
од кое носам многу убави спомени, кои за да не ги заборавам, 
еве вака во компјутер и на хартија ќе ги оставам. Довидување до 
идното мое патување. Ве поздравува со цела душа и срце вашиот 
роднина и пријател, вашиот сонародник, вљубеник во Македо-
нија Иван Трпоски.

Иван се збогува со Волино (2016 год.)
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Од 14 до 16 октомври, во просториите на театарот „Цивик“ 
во Хрствил се одржа Вториот македонски филмски фестивал, на 
кој се прикажаа по неколку краткометражни и долгометражни фил-
мови. Ние со сопругата Нада, Душан Ристевски и Оливер Димоски 
го проследивме филмот на Столе Попов „До Балчак“, кој се при-
кажа на премиерната претстава, на која присуствуваа режисерот 
Антонио Митриќески и македонскиот амбасадор во Канбера Веле 
Трпевски. Заслужни за реализација на фестивалот се братучедите 
Омар и Биби Зеќировски.

На 22 октомври се одржа и деветнаесетатта „Волинска ве-
чер“ во просториите на ФК „Грингилски лавови“ во Грингила, за 
која испратив запис и фотографии за да бидат објавени во македон-
ските весници во АМН и „Денес“ во Мелбурн.

Другата вечер бевме на прославата на 40-годишнината од 
формирањето на Македонското етничко училиште „11 Октомври“ 
од Јагуна, која се одржа во просториите од рецепцијата на хотел 
„Емфариум“ во Банкстеон. На оваа прослава бевме со фамилијата 
на ќерка ми Билјана и зет ми Тони Јошески како и неговите роди-
тели Милица и Здравко. На програмата настапија учениците кои 
рецитираа песни од македонски автори. Секако, меѓу нив беше и 
внуката Лана која доби благодарница и трофеј. На програмата на-
стапија КУД „Вардар“ со сплет од македонски ора, неколку гај-
даџии, ВИС и солистот Славе Велјаноски. На крајот од прославата 
на најзаслужените одборници, учители и поткрепители им беа до-
делени благодарници. За доброволната неколку деценискаработа 
благодарница ми беше доделена и мене. 

На 1 ноември локалниот сиднејски весник „Експрес“ на ан-
глиски јазик објави запис и две фотографии, едната на која сум со 
претседателот Иванов, каде ми го доделува медалот за заслуги за 
Македонија и втората со поголем формат каде ја држам последната 
моја книга. Неа ми ја направи во нашиот дом фотографката Карме-
ла Роч. Со сликите има и поширок текст од новинарката Даниела 
Бакел со дел од нашето интервју и дел од мојата биографија. Тој 
весник бесплатно се дели на семејствата кои живеат во општините 
Кентербери и Бенкстеон. Многу познаници, пријатели и соседи ми 
честитаа за објавените книги и добиениот медал.

На 10 декември со сопругата Нада и два полни автобуси со 
Македонци од Сиднеј отпатуваваме во Канбера, каде се гласаше на 
предвремените парламентарни избори што се одржуваа во РМ. Нас, 
ова граѓанско параво за гласање запрвпат ни беше овозможено да 
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го искористиме. Но поради лошата кампања и послабиот одзив на 
емигрантите ‒ дијаспората не доби свој пратеник во Парламентот 
во РМ. Резултатите на пратениците по партии беше загрижувачки 
ВМРО ‒ ДПМНЕ доби 51 пратеник, додека СДСМ ‒ 49 пратеници, 
што значи македонските партии ќе мораат да прават коалиција со 
некои од албанските партии. Во оваа несмасна кампања најдалеку 
со своите изјави отиде лидерот на СДСМ, Зоран Заев, кој јавно на 
сите трибини во РМ, дури и пред Албанците во Малме, Шведска 
им ги нудеше сите права, важни министерски места, дури и двоја-
зичност низ цела Македонија. Не беше ништо чудно што освои 
преку 80.000 албански гласови. „Еј Македонијо, какви изроди те 
крчмат без влакно од главата да изгубат!“

На 11 ноември со сопругата бевме да ја гледаме премиерната 
драмска изведба „Баба се мажи“ од авторот Душан Ристевски, а во 
режија на Васко Србиновски, која се одржа во театарот „Цивик“ во 
Хрствил. За оваа комична драма владееше огромен интерес во за-
едницата, па тоа се виде и на дело кога поради распродадени биле-
ти на две претстави луѓето се враќаа дома. Главните улоги ги играа 
Јаворка Котевска, Владо Сазданов, Гордана Милошевска и Само-
ил Митревски. Драмата беше прикажана како дел од културниот 
општински проект Дискавери фестивал – Георгес рива од Хрствил. 
По програмата имаше коктел-средба за присутните

Кога сме веќе кај драмите да спомнам дека на 17 декември во 
истата просторија се одржа Драмска Гала Вечер посветена на доде-
лување на наградите за најдобри артисти на годината. Јас, заедно со 
Радица Бојковска Димитровска и Тони Радевски ги оценивме арти-
стите за нивните улоги во последните две драми и ги прогласивме 
победниците во сите победнички категории... Вечерта беше прису-
тен и амбасадорот на РМ во Канбера, Веле Трпевски, кој ја отвори 
церемонијата и на најдобриот артист му ја врaчи наградата. Награда 
за најдобар дебитант за изминатата година ја доби артистката Татја-
на Нeшковска од Волонгонг, на која јас ѝ ја врачив наградата.

Новогодишната ноќ од 2017 год. ја пречекавме и ја испра-
тивме со браќа ми Ангеле и Трпе и со нашите сопруги. Всушност 
оваа ноќ и идниот датум 1 јануари 2017 година нѐ потсетуваат на 
времето од пред 50 години од нашата свадба со Нада, која можеше 
да се претвори во крвава. За неа имам опширно запишано на да-
тумот од пред 50 години. Другиот ден дојде и ќерка ни Билјана со 
децата за да ни ги честита Новата година и годишнината од бракот 
и со нив направивме неколку слики. За настанот, со краток запис, 
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колегата Душан Ристевскииспрати информација до повеќе порта-
ли, од кои „Публицитет“ се покажа најпосетен, зашто записот со 
сликите го имаа прочитано 1.100 посетители, а истиот запис кај 
мене на фејсбук беше прочитан од 400 соработници.

И божиќните празници ги пречекавме сами во семејна ат-
мосфера. Билјана со сопругот и децата повторно излезе на некол-
ку денанадвор од Сиднеј. Во црквата имаше доста народ, таму 
се видовме со старите пријатели и си посакавме среќни божиќни 
празници. 

Празниците си ги честитавме и со другарите од фејсбук-стра-
ницата, така што заборавивме на гласањето во РМ и составување 
на нова влада со албанските партии. Овде ќе се види дали водачите 
на македонските партии, Никола Груевски, кој е извалкан со коруп-
ции или Зоран Заев, кој, покрај корупции, е извалкан и со продаж-
ба на македонскиот идентитет и со додворување кон албанските 
партии за создавање на заедничка коалиција, со што ќе им овозмо-
жи албанскиот јазик не само да е државен туку, неминовно, да се 
изучува и во сите училишта во градовите на македонската држава. 
Ете до каде стигна Македонија!?

ДВОДНЕВЕН ПРЕСТОЈ ВО ТАЛБИНГО (12–14.1.2017)

Почесто колегата Душан Ристевски ме покануваше да му пра-
вам друштво до излетничкото место Талбинго, кое е оддалечено око-
лу 400 км на запад од Сиднеј. Поради толкавата оддалеченост јас 
ги одбивав неговите покани. Но овојпат, не можев да го одбијам, 
зашто се работеше за многу важен излет, кој покрај Талбинго ќе тре-
баше да отпатуваме уште 350 км до гратчето Квимбијан каде на 14 
јануари требаше да учествуваме на свеченото отворање на новото 
Македонско литературно друштво „Ванчо Николески“, а после тој 
церемонијал требаше Австралиско-македонската театарска група од 
Сиднеј да ја прикаже драмата на која автор и е Душан Ристевски, 
а кој обврзно требаше да биде таму. Па поради тие причини, јас ја 
прифатив поканата да одиме во Талбинго. Душан требаше и да ре-
гулира и некои имотни проблеми за викендицата која ја поседува 
во ова многу убаво излетничко место. Попатно го зедовме со нас и 
Никола Апостоловски кој најави желба да го виде Талбинго, каде ќе 
одседниме две ноќи и ќе отпатуваме во Квимбијан. 
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Иван и Душан читаат поезија во Талбинго пред споменикот на 
Мајлс Франклин (2017 год.)

Патот беше прилично долг за моите години, но поради уба-
вите попатни панорами како да не сетив ниту болки, ниту умор. 
Глетките кон бескрајните австралиски пространства просто пленеа 
со својата шареноликост шарм и убавина. Гледавме фарми, стада 
овци, говеда и кенгури кои пасеа по недогледните пространства. 
Дрвјата акутулиптос беа најприсутни по патот. Пред да стигнеме 
во Талбинго, застанавме во гратчето Чумот, во кое накупивме пре-
хранбени артикли за тој дводневен престој во Талбинго, каде што 
има само мало селско дуќанче и пивница за луѓето што живеат 
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во него и оние кои туристички престојуваат. Селото е распосла-
но на убава ритчеста панорама со куќички како кибрити наредени 
една до друга кои поседуваат покрај куќниот двособен конфор и 
широки балкони од каде се гледа речното корито од истоимена-
та хидроцентрала и раззеленетата планинска крепост. Веднаш по 
пристигнувањето се растрчавме на разгледување на селото и него-
вата околина. Во близина се наоѓа познатата хидроцентрала која го 
добила името по селото Талбинго, каде е сместена и огромна бра-
на со десетина огромни цевки низ кои водата удира во турбините 
и создава многуволтна електрика од која се снабдуваат гратчето 
и сите околни населби во овој крај. Секако со Никола поминавме 
неколку часовно другарување заслепени од прекрасниот езерски 
шарм и радоста на фатените рипчиња. 

Другиот ден го минавме на сликање пред споменикот од ав-
стралиската писателка Мајлс Франклин пред кој со Душан прочи-
тавме по неколку наши песни, оддавајќи ѝ почит на големата пи-
сателка. Потоа читавме наши стихови на Мостот кој провизорно е 
направен како декорација, а ние го искористиме него како да сме 
на Мостот на Струшките вечери на поезија во Струга. По пладнето 
отпатувавме до највисокото населено село во Австралија Кабра-
мара. Искачувајќи ја надморската висина од 1500 метри веднаш 
бевме соочени со промена на температурата од 35 степени на 12 
степени. Селото во кое се изградени педесетина малечки куќи нѐ 
пречека со ветер пропратен со студен дожд. Овие луѓе работат во 
централата или по патиштата на кои почесто паѓаат огромни дрва 
и го попречуваат сообраќајот. 

До викедичката на Душан се и викендичките на повеќе наши 
активисти од Сиднеј, Волонгонг, Њукастел итн. Тука почесто жи-
веат:сопругот на починатата поетеса, Нада, Трајче Иванов, поете-
сата Жаклина Михајлова, благајникот на Битолското друштво Вас-
ко Димовски, претседателот на црковната општина Свети Дими-
трија Солунски од Волонгонг Љупчо Лазаревски и други. Вечерта 
на Православна Нова година Васко честеше за денот Василица, па 
се помуабетивме со него, со неговата сопруга и со Трајче Иванов 
кои почесто доаѓаат овде, па и во мир и спокој ги минуваат старите 
пензионерски денови.

На 14 јануари уште од предручек тргнавме на пат кон Квим-
бијан, кој е сместен веднаш до австралиската престолнина Канбе-
ра. Попатно гледавме слични панорами со исти дрвја, фарми и сто-
ка. Црквата „Св. пророк Илија“ е многу убава. Над неа од неодамна 
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имаат изградено сала за одржување на собири, концерти и други 
активности. Се видовме со повеќе стари пријатели, а се запознавме 
и со нови. Пристигнаа и артистите од Австралиско-македонски-
от театар од Сиднеј со комбе. Салата одвај ги собра присутните. 
Настана пријатна атмосфера. Домаќините Наум Трајчески и Наум 
Пауноски ги поздравија присутните. Свеченото отворање на но-
воформираното Литературно друштво и библиотека „Ванчо Нико-
лески“ му беше доверено да го отвори македонскиот амбасадор во 
Канбера господинот Веле Трпевски. Потоа се премина на читање 
свои песни и песни од македонски автори. Јас и Душан Ристевски 
бевме гости од Сиднеј, а преостанатите поети беа од Квимбијан: 
Роза Начевска, Велика Гацис, Билјана Попоска, Наум Трајчески 
и Наум Пауноски. Потоа настапи КУД „Разиграна Македонка“ со 
песни и ора од сите делови на етничка Македонија. Настапот на 
артистите со драмското дело „Баба се мажи“ од Душан Ристевски 
се проследи со вистинско расположение во кое не се криеја сол-
зите од преголема смеа. По завршувањето на драмата, црковната 
општина си го одржа закажаниот концерт со свој музички оркестар 
кој траеше сѐ до раните утрински саати. Ние во Сиднеј се вративме 
кон два часот сабајлето измачени од долгиот и напорен пат, но 
горди што успеавме да посетиме едно значајно излетничко место 
и отворање на ново литературно друштво за што сме горди дека 
со нашиот настап ние ја збогативме и програмата и настанот кој е 
многу важен за македонската заедница во Австралија. 

На 24 февруари се одржа промоција на најновата моја кни-
га „Македонија – не те забораваме“. По промоциите во Скопје и 
Охрид минатата година, оваа во Сиднеј и е трета промоција. Кни-
гата се промовира во просториите од Преведувачката служба во 
Рогдаел, ја промовира м-р Душан Ристевски, а извадоци од книгата 
прочита артистката Валентина Апостоловска. По промоцијата се 
премина на другарување со закуска која беше припремена од со-
пругата Нада. Убаво е да спомнам и тоа дека на промоцијата покрај 
бројните пријатели, роднини и колеги, присутна беше и ќерка ни 
Билјана со нејзините деца, кои расположението ми го направија 
уште повеличествено.

Поради политичката криза која ја зафати Македонија, на 23 
април во сиднејската населба Дарлинг Хаба се одржа Семакедон-
ски собир на кој беа присутни преку 5.000 посетители, а се одр-
жа во знак на морална подршка на иницијативата „За заедничка 
Македонија“ и поткрепа на претседателот Ѓорѓе Иванов кој на 
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предавникот Зоран Заев и неговата партија СДСМ не им го дава 
мандатот за состав на влада, кој направи коалиција со албански-
те политички партии во Македонија и ја прифати Платформата 
направена од албанскиот премиер Еди Рама со зацртани ставови 
за менување на Македонскиот устав со промена на грбот, знаме-
то, химната, парите и насилно воведување на албанскиот јазик во 
цела Р Македонија. Поради ваквата државна кризна состојба, низ 
Скопје и другите градови на РМ повеќе од два месеци секојдневно 
маса народ протестираа барајќи од Заев да се откаже од фашис-
тичката Албанска платформа. На овој собир во Сиднеј го кренав-
ме гласот и ние со револтни говори и одржана пригодна културна 
програма, со фолклорни, поетски, драмски настапи и читање на 
Резолуција која им беше испратена на лидерите од политичките 
партии на РМ и на претседателот Иванов. На сцената настапија и 
неколку австралиски парламентарци со огнени говори. Во име на 
Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј настапивме 
јас и Душан Ристевски со револтни поетски стихови. На овој со-
бир бев со сопругата Нада, ќерка ни Билјана со децата, како и брат 
ми Трпе со неговата сопруга Роза и фамилиите на неговите ќерки 
Александра и Љуба.

Присуствував на свечената Академија која ја организира тра-
диционално Македонскиот училиштен одбор за Нов Јужен Велс, 
по повод празникот на македонските просветители Свети Кирил 
и Методиј, а се одржува во истоимената црква во Сиднеј. По из-
лагањето за значењето и улогата на македонските и словенските 
просветители, Одборот им подели признанија на заслужни активи-
сти, учители и ученици. Такво признание ми беше доделено и мене.

Во последите две недели присуствував на два натпревара кои 
се одиграа на рагбијашкиот стадион во Белмор. Едната беше по-
меѓу грчкиот фудбалски тим Олимпик и македонскиот ФК Илин-
ден, која заврши без голови. Втората беше помеѓу рагбијашките 
тимови Булдогс од Кентербери ‒ Банкстеон и Кнајт од Њукастел. 
Победи Булдогс со 20:18. Тимот Булдогс го поседува најбогатиот 
рагби клуб Кентербери-Бенкстеон сместен во Белмор, во кој јас 
членувам полни 43 години, а сопругата Нада лебот го вадеше во 
нивната менза 25 години. Но да бидам искрен поради намалената 
очна видливост јас не можев да ги гледам играчите, малку поради 
јаката светлина, а малку и од мрежестата очна болест катаракс, за 
чие отстранување сум ставен на чекање. Тоа ми пречи и во компју-
терската комуникација и во возачкиот метеж. 
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Очното перде (катарак) на левото око ми го оперираа на 22 
август 2017 година во Болницата Бенкстеон. Тоа го направи убава 
и млада докторка со полско потекло Богна Зборовска, а по опера-
цијата верувале или не бев изненаден од чистата глетка, кога си ги 
видов по рацете испрснатите жили и пеги почнав да викам гласно, 
за што ќерка ми Билјана ме опомена, да бидам тивок за да не нѐ 
загледуваат лошо останатите пациенти. А дома кога си го видов 
ликот свој напросто не верував, не верував на мојата застарена и 
грда лика, па се каев зошто се гушкав со бројни млади поетеси и 
пријателки минатото лето во Македонија. Но и многу пријатели и 
роднини ми изгледаа како да се лити и остарени. Тогаш се уверив 
што значи око и очен вид. Го сожалував дедо ми Билко што повеќе 
од половина од својот живот го одживеа 90% слеп. Овде да до-
дадам дека десното око ми го оперира докторката Чиу Алисон со 
кинеско потекло на 18 јуни 2018 година во истата болница.

На прославата од Денот на независна и суверена Р Македо-
нија која се одржа на плоштадот во Рогдаел, покрај бројните КУД-а, 
свирачки оркестри, гајдаџии и солисти, со свои песни посветени 
на Македонија настапивме јас и поетесата Марија Александрова. 
Беше интересно што оваа година организаторите имаа најмено коњ 
кого го јаваше активистот Кире Циревски, кој знамето му го преда-
де на македонскиот амбасадор Веле Трпесвски за да го подигне на 
општинскиот јарбол. Имаше повеќе илјади посетители. Веднаш по 
рецитирањето водителот на радиопрограмата Супербомба Петко 
Чавковски ни направи неколку минутен интервју нас со Марија, а 
беше емитуван дури по два петоци.

Со секретарката на Литературното друштво Лилјана То-
шеска на 23 септември бевме во Хрватскиот клуб во Панчбол на 
предавањето од господинот Ромео Лелјак (хрватски словенец). Во 
полната сала, Лелјак, одржа интересно предавање на тема Хајка на 
УДБ-а во Австралија, на која, покрај неподобните хрватски еми-
гранти кои работеле на уништување на СФРЈ во Австралија, со 
факти и со прикажување на документарен филм тој на присутните 
им ја прикажа најстравотната Титова задача – убиство на 1800 хр-
ватски бранители (усташи), кои со воз од Загреб биле префрлени 
во Марибор, каде биле врзувани во групи и живи туркани во Худа 
Јама, недалеку од Марибор. На платото се продаваа книги од ав-
торот и ДВД од злосторствата во Худа јама, но на жалост, книгата 
во која имало запис и за киднапирањето на македонскиот диси-
дент Драган Богдановски од Париз во Љубљана беа распродадени. 
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Лелјак, мошне пријателски ни се извини, но ни даде картичка за да 
можеме лично кај него да ја порачаме. 

Со сопругата Нада и колегата Душан Ристевски бевме на от-
ворањето на 3-от Македонски филмски фестивал кој се одржа на 
13 октомври во Киното во Беверли Хилс. Вечерта се прикажуваше 
филмот „Медена ноќ“ од режисерот Иво Трајков, а меѓу присут-
ните беа организаторите Беби и Омар Зеќировски, амбасадорот на 
РМ Веле Трпевски, оскаровецот Џон Сил, градоначалниците Бил 
Саравиновски и Кевин Грин, водителот на програмата Оливер Ди-
моски, свештеникот Наум Деспотоски и други.

Во октомвриското списание за поезија Балканска поезија де-
нес 2017 чии издавач е Том Филипс, во кое покрај бројни поети од 
балканските земји со по три песни на англиски јазик застапени се 
и следниве поети од македонско потекло: Иван Трпоски, Душан 
Ристевски, Звонко Танески, Јовица Ивановски и Дарко Лешоски. 
Преводот на нашите песни со Душан ни ги направи Вил Фирт кој 
работи и твори во Берлин, Германија.

На 3 ноември 2017 година, јас и организирав средба – чест-
вување на Жаклина Михајлова, во присуство на повеќемина наши 
членови на Литературното друштво Григор Прличев во истоимена-
та библиотека, за неодамна добиената награда за најдобра објавена 
поетска книга од поет иселеник за 2017 година, која се доделува за 
време на одржувањето на СВП во Струга. Таа средба Михајлова ја 
искористи за да наплати 100 долари за застапеност со десет песни во 
најавената Поетска антологија која треба да се издаде и промовира 
на 40-годишнината од формирањето на друштвото (31.3.2018), a во 
која цена е вклучена добивка на пет книги. Но таа не што заборави 
дека во соопштението пишуваше и обавезно измирување на члена-
рината од дваесет долари, туку едноставно не сакаше членарината 
да ја плати. Јас нормално како и на сите колеги сакав да и помог-
нам за да биде застапена во книгата и таа, но не смеевме покрај 
триесетина послушни поети, неа да ја привилегираме. Е тогаш таа 
почна да јуриша со својата арогантност да ја напаѓа управата на 
друштвото дека нема принципиелност во работата и што уште не. 
А јас ѝ одговорив за каква принципиелност таа зборува кога неа ја 
немаат ниту во Школскиот одбор во кој таа е претседателка, дури 
ни во парламентите на Македонија, Австралија и други земји. Во 
РМ, претседателот на Парламентот иако не е легално избран, Пар-
ламентот го отвори со поставување пред негоалбанско знаме и со 
интонирање на албанска химна, а во Парламентот на Австралија 
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се отвори скандал со откривање на десетина сенатори кои поседу-
ваа двојни државјанства. Присутните зачудено ги слушаа нашите 
надмудрувања, јас нејзе: ќе платиш, или нема да бидеш застапена, 
а таа мене: ќе платам за книгите, но не и за членарина и на сакам 
да бидам член... ми дофрли и неколку недолични навреди, кои во 
толкав долг временски период како што ја отворам библиотеката 
никој не ми ги рекол. Најпосле кога виде дека нема да ја изменам 
својата одлука, која беше и одлука на друштвото виде не виде се 
позајми уште 20 долари од Борис Мусовски и се замолче. По сето 
тоа ме понуди да земам нешто од закуската која таа ја донесе. На 
кое јас револтен ѝ реков: ти благодарам, ти мене со твојата арогант-
ност ме најаде и ме напи доволно. Ме направи пред луѓево пониско 
од лајно. Ти честитам на дипломите (кои не е важно на каков начин 
си ги добила), но не и на твојата умешност и однос спрема луѓето. 
Со овој валкан гест што ме омаловажи, запамти дека изгуби еден 
добар соработник и пријател. Ова никогаш нема да ти го забора-
вам...! Овој настан всушност ми беше поука, да стојам на растоја-
ние од истава личност која пред неколку години, на сличен ваков 
начин му се нафрлила и на поетот и драматург Душан Ристевски, 
па на прота Митко Митрев, на Александар Џеповски, на Миле Ди-
мовски, на претсдателот на ФК Илинден од Сиднеј, на Одборот на 
МПЦ од Света Петка, на Агенција за иселеништво на РМ... 

На 18 февруари 2018 година се одржа масовен семакедонски 
протест пред амбасадата на РМ во Канбера. Повод за да се одржи 
оваа демонстрација беше кулминацијата на моменталните политич-
ки случувања во нашата татковина, каде новата влада на СДСМ со 
Зоран Заев забрзано сака да ја прифати Тиранската платформа, со 
одобрување на Парламентот, албанскиот јазик да биде официјлен 
заедно со македонскиот во целата територија на РМ и онаму каде 
што нема ниту еден Албанец. Се протна во Парламентот и потпишу-
вањето на меѓу соседскиот договор со Р Бугарија. Од овој договор 
нашата историја, книги и учебници ќе претрпат огромна промена, 
а со признавањето на Бугарската православна црква како мајка на 
Македонската православна црква, всушност ние и ја отстапивме до-
сегашната научна теза дека Македонија им е мајка на сите словенски 
(верници) народи. Последната и најтешката битка е сè уште во тек, 
а таа е за промена на името на РМ со додавка, во која Грција сака да 
не постои името Македонија/ци, по кое ние би го изгубиле и иден-
титетот како Македонци. Секако покрај името Грција инсистира и за 
промена на Уставот во РМ со кој би изгубиле се што имавме, дури и 
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грижата на Македонците во соседните земји и во дијаспората. Пред 
протестот во Канбера, се одржаа три собири со водачите на македон-
ската заедница во Сиднеј, Волонгонг, Њукастел и Квимбијан на кои 
покрај овој протест се одлучи да се одржи и втор на 4 март во Сид-
неј. Повеќето протестанти патуваа со автобуси платени од друштва и 
црковни општини. Од Сиднеј за Канбера, со брат ми Ангеле и наште 
сопруги Нада и Ристана, патувавме со еден од двата автобуси кои 
беа паркирани во Бенкстеон. Патот е долг околу 300 км а повеќе од 
луѓето се во постари години. Глетката меѓу патниците ми ја привле-
че младо момче во инвалидска количка, кое меѓу народот е познат 
како Кики. Солзи ми навреа на лицето од возбуда, па се запрашав 
– како се одлучи ова дете на ваков долг пат да патува? Но кога се 
работи за одбрана на татковината, тогаш мора да се биде со народот, 
да се одбрани честа на Р Македонија, која, нажалост е поставена во 
мртовечки сандук и го очекува судбоносниот момент, кога џелатите 
душата ќе и ја одземат. На протестот во Канбера имаше околу 5.000 
протестанти, со нив пропатувавме околу еден километар низ обрас-
нати паркови со сува трева и распрскан градежен матерјал. Со изви-
ци на пароли стигнавме пред амбасадата на РМ, која ете доживеа да 
ни биде мегдан пред која ќе се искаже нашиот револт кон неправди-
те на владата и премиерот Зоран Заев. На неподносливата жештина 
ги ислушавме говорниците, нив десетина кои и по нивните настапи 
останаа на провизорното бинче со димензија од 2 м2. По излагањата 
на говорниците каде се прочита и Резолуцијата, неколку одговор-
ни лица неа му ја предадоја на амбасадорот Веле Трпевски, која тој 
веднаш им ја испратил на македонските државни водачи во РМ. На 
собирот се видовме со повеќе пријатели и со повеќе протестанти со 
кои во изминатиот четири децениски период сме атакувале и пред 
многу други претставништва, во повеќе градови на Австралија, во 
борбата за зачувување на името, знамето, јазикот... Тука се видовме 
и со брат ми Трпе и зет му Крсте Илинкоски кои со автомобил до-
патуваа, а тука беа и Волинците од Сиднеј Ристе Николоски и Стра-
ше Чалдрмоски со фамилиите како и Лазор Чалдрмоски и неговата 
сестра Војса со фамилиите од Канбера. Иако ми беше сугерирано 
за да го прочитам протестното писмо кое на претседателот Ѓорѓе 
Иванов му го испрати Македонското литературно друштво Григор 
Прличев од Сиднеј, мене не ми беше дозволено, со образложение 
дека имало пријавени и повеќе поединци од повеќе друштва и ор-
ганизации. А зошто говорниците со получасовни говори и скоро со 
исти преземани целосни или цитати од објавени записи по новини и 
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портали беа читани, а не како што било договорено, говорите да не 
бидат подолги од пет минути. На заминување до автобусите се со-
очивме со непристрасен настан, водачот на автобусите и тој отишол 
на баци – рака кај амбасадорот Веле Трпевски, кого моравме на таа 
жештина да го чекаме полни 45 минути. Да биде револтот поголем, 
на пат за Сиднеј, на еден од автобусите кој ги враќаше патниците за 
во Рогдаел му пукнала гума, по што сите патници ги прибравме во 
нашите два автобуси. Па тaка по толку чекање, отпатувававме прво 
во Рогдаел, па повторно се вративме назад во Бенкстеон. Патниците 
беа вознемирени зашто наместо три часа, патувавме пет и наместо 
да си прикажуваме за протестот и средбите со луѓето од другите гра-
дови, ние цело време ја анализиравме спретноста на нашите идни 
лидери во македонската заедница. 

На 24-ти февруари во Цивик театарот во Хрствил се одржа 
Театарска гала-вечер на која беа доделени наградите за најдобри 
артисти, животно дело и за литература и уметност за 2017-та го-
дина. Награда за дебитант ја доби Стефани Тодоровски, за жен-
ска придружна улога Татјана Нешковска, за машка придружна 
улога Васко Србиновски, за најдобра женска улога Валентина 
Апостоловска, за најдобра машка улога Зоран Гулабоски , награ-
да по избор на публиката доби Антонио Нешковски и награда за 
животно дело му припадна на Стефо Нанцу. Награда за литерату-
ра и уметност ми беше доделена мене. Вечерта беа промовирани 
ДВД-те од последните драмски проекции кои ги промовира Омар 
Зекировски, а беше прикажана и монодрамата Каменот од Роби 
на Душан Ристевски, во изведба на Валентина Апостоловска и 
Антонио Нешковски. Во музичкиот дел настапија КУД „Илин-
ден“ со песни и ора пропратени со свирки, гајди и тапани. Во 
жирито покрај мене, беа Виктор Бивел, Радица Бојковска Дими-
тровска, амбасадорот Веле Трпевски и неговиот соработник Дра-
ган Богдановски. Мене ми припадна честа наградата за најдобар 
дебитант да и ја доделам на младата артистка Стефани Тодоров-
ски, а наградата од областа уметност и литература ми ја додели 
артистката Татјана Нешковска. Програмата ја водеше младиот 
активист Џошуа Шерман. По наградите следуваа честитки, фото-
графирања и густирање со коктел закуска. 

На 4 март 2018 година се одржа мировен протест за заштита 
на името, јазикот и идентитетот со паролата: „Ние сме Македонија!“ 
Преку 30.000 протестанти се собраа пред Градската општинска згра-
да во Сиднеј за да го започнеме мировниот марш и да маршираме 
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до трговскиот центар Мартин Плејс. Попатно се извикуваа пароли: 
За името не смее да се преговара, Нашиот идентитет е Македонски, 
Нашиот јазик е Македонски, Македонија е наша татковина, Ние сме 
Македонци... Во Мартин Плејс се одржаа жолчни говори, се про-
чита и резолуцијата која им беше испратена на нашите владини во-
дачи, како и на парламентите на ЕУ и НАТО алијансата. Од име на 
друштвото Григор Прличев за одбрана на јазикот, уставот и името 
зборуваше претседателот Душан Ристевски. На протестот отпатував 
со сопругата Нада, ќерка ми Билјана и внучињата Лана, Адријана 
и Кристијан. Таму се здруживме со браќа ми Ангеле и Трпе и нив-
ните сопруги Ристана и Роза, секако со нив беа и зетот Крсте Илин-
коски со фамилијата, и повеќе волински семејства. На говорницата 
направивме повеќе слики со Душан, Гордана Милошевска, Валенти-
на и Ник Апостоловски, ќерка ми Билјана, свештеникот Наум Дес-
потоски и многу, многу познати активисти од Сиднеј, Волонгонг, 
Њукастел и Квимбијан. Вечерта ТВ каналите СБС, 7 и 9 прикажаа 
делови од настанот. Вакви протести, покрај Сиднеј се одржаа и во 
Мелбурн 60.000, во Перт 5.000 протестанти, во Скопје 10.000 како и 
во 14 други градови каде што живеат мнозинство Македонци. Скоро 
цела недела на ФБ порталот и на другите портали и весници се при-
кажуваа слики и видео снимки од бурните и незаборавни протести 
низ светот. Но во македонската јавност, имаше поделеност на одржа-
ните протести во дијаспората... 

На 4 март во Сиднеј се одржа голем македонски протест на 
кој протестираа 30.000 Македонци од Сиднеј, Волонгонг и Њукас-
тел. На овој настан бевме заедно со фамилиите на ќерка ми Билја-
на, браќа ми Ангеле и Трпе, фамилиите на внуките Александра и 
Љуба и многу, многу познати и непознати Македонски семејства. 
Собирното место беше пред Градската зграда во Теон Хол од каде 
се маршираше со развеани знамиња, со испишани и ивикувани па-
роли дека нема да прифатиме двојазичност, менување на името, 
уставот и идентитетот. На говорницата настапија абориџанецот 
Брет Гроган, поетот Душан Ристевски, ученикот Игор Марковски и 
други, кои едногласно ја осудуваа погрешната политика на владата 
на СДСМ и премиерот Зоран Заев. Мене и на Валентина Апосто-
ловска не ни беше дозволено да ги прочитаме протестните писма 
на Литературното друштво Григор Прличев и Австралиско-маке-
донскиот театар од Сиднеј, но на говорницата ни се придружија и 
Гордана Милошевска, ќерка ми Билјана, свештеникот Наум Дес-
потовски со кои бурно извикувавме пароли, го скандиравме име-
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то на татковината и пеевме патриотски песни. Тука направивме и 
повеќе фотографии и видео снимки кои ќе го докоментираат овој 
несекојдневен настан на македонската заедница од Сиднеј. Вакви 
протести на ист ден се одржаа во Мелбурн, Перт, Бризбан, Скопје, 
и 14 други градови во Канада, САД и Европските земји.

На 25 март во организација на Македонската зедница во 
Долтон Рецепцијата во Сиднеј беше приредена свечена проштал-
на средба со амбасадорот на Р Македонија во Канбера господи-
нот Веле Трпевски. Ние со сопругата бевме во друштво со арти-
стите од Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј Никола и 
Валентина Апостоловски и Сашко и Гордана Милошевски. Пред 
стотина присутни, Трпевски, јавно го поздравија повеќе активи-
сти од заедицата, меѓу кои во името на Македонското литературно 
друштво Григор Прличев, Амбасадорот го поздравив јас, на кому 
му предадов збирка поезија од поетот Душан Ристевски и писмена 
благодарница за неговата ангажираност во афирмацијата на Маке-
донскиот јазик и литература во Австралија. Артистите му подарија 
десетина Це-Деа, снимки од нивните прикажани драмски изведби.

На 3 април 2018 година во приватната болница „Св. Ѓорѓи“ 
во Когра се опериса од простата брат ми Трпе (62). Операцијата 
траела шест часа и успешно е отстранета заразената болест рак, кој 
се наоѓал во школката мегу спермниот и мочниот канал. Утредента 
со сопругата Нада бевме да го посетиме Трпе, мојот најмал брат од 
нашата шестдетска фамилија. Тој во моментот се опоравуваше од 
анестезијата и стомачните надувни гасови, па панично беше возбу-
ден од подигнатиот крвен притисок и од надојдената студена пот. 
Но за сите болеснички случувања пред време бил известуван. Кај 
него ги затекнавме сопругата Роза, нивните ќерки Александра и 
Љуба и нејзиното синче Лука. По два дена Трпе си дојде на домаш-
но лекување и одеше почесто на лекарска контрола.

На 29 април 2018 година бевме на свршувачката на ќерка ѝ 
од нашата прва братучеда Ленче Целакоска, Кристина (Кики Шор-
ти) со изабраникот Дејан (Дани) која се одржа во рецепцијата на 
социјалниот клуб во Розленд. На свршувачката беа поканети само 
најблиските роднини. Од страна на Ленче бевме јас и брат ми Анге-
ле со сопругите, а на местото од болесниот брат Трпе и неговата со-
пруга беа нивната ќерка Александра со сопругот Крсте Илинкоски.
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Протест во Сиднеј против промена на името на нашата татковина 
– со ќерка ми Билјана го скандираме името Македонија пред присут-

ните над 30.000 протестанти на 4.3.2018 год.

На 4 мај 2018 година во Библиотеката „Григор Прличев“ во 
Анклиф се одржа меморијална средба по повод 115-годишнината од 
убиството на Македонскиот револуционер и војвода Гоце Делчев и 
4-годишнината од смртта на нашиот пријател и почесен член проф. 
д-р Науме Радически. Во нивна чест следниве поети прочитаа свои 
или песни од други поетипосветени на Гоце Делчев: Спасија Ог-
неновска, Иван Трпоски, Ванчо Салиоски, Димитар Кукуљјoвски, 
Никола Апостоловски, Орце Марковски и Душан Ристевски.

За еден месецц се одржаа две свадби на деца од двајца видни 
македонски активисти, син му на Душан Ристевски, Јован се ожена 
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за Памела Орфанос, а ќерка му на Љупчо Костески, Наташа се ома-
жи за Чарлс Цанес, двајцата од грчко потекло. И колку да сакавме 
свадбените свечености со двојазични музики и говори да поминат 
во радост и топлина, сепак се насетуваше студенило со доза на на-
дметнување, од двете страни, на своите национални традиции. Но, 
љубовта не знае за националност ниту пак религија, а во иднина 
кој знае нашите внучиња со какви девојки и момчиња ќе склучува-
ат бракови. На првата бев со сопругата Нада, а на втората со неа и 
со брачните двојки на браќа ми Ангеле и Трпе. 

На 3 јули (сабајлето бевме во црката „Св. Петка“ за празникот 
Св. Наум Охридски), попладнето од невнимание се допрев до авто-
мобил (нов Мерцедес) сопственост на некој си Климе Лозановски 
кој го возеше неговата ќерка. Нормално ја признав вината и треба 
преку моето социјално осигурување да го поправам возилото, за 
кое изгубив бонус од 850 долари. На истата сметка си го поправив 
и моето старо возило Тојота (2009). На 6 јули сопругата носејќи 
ги на училиште Адријана и Кристијан се препнала и паднала на 
рамо каде од снимките се гледа пукотина на коската под рамото на 
десната рака. Па така почнаа маки со една рака да ги носи и зема 
децата од училиште, да готви, пере, мие садови и да ја уредува гра-
дината со една и тоа со лева рака.

Кон крајот на август 2018 година од пријателката Македон-
ка Наневска, добив пратка од сестра и Блага Дафовска од Торонто, 
Канада, во која имаше писмо и по една од новините Македонија и 
Мацедониан њус, кои се печатат во Торонто и копии од весникот 
Македонија на кои уредничка на рубриката „Поезија со повод“ била 
токму Дафовска. Покрај другото таа ми пишува дека во споменатата 
рубрика објавила и моја песна посветена на верскиот празник Ве-
лигден „Велигденски пречек“ објавен на 3 април 2018 година. Таа 
песна ја презела од книгата „Свитило“ што сум ѝ ја подарил јас при 
нејзината посета на нашата библиотека во декември 2002 година. 
Ми причинуваше вистинско задоволство, дека моја песна ете преле-
тала и оставила своја трага и во весник на Канадските меридијани.

Поради политичките проблеми во Р Македонија, Советот на 
македонската заедница за Нов Јужен Велс (во која јас и Душан Рис-
тевски го претставувавме Литературното друштво „Григор Прли-
чев“ и истоимената библиотека) одржа неколку состаноци на кои 
беа донесени одлуки за да се испратат Резолуции со кои ја осуду-
вавме одлуката на владата на премиерот Зоран Заев за потпиша-
ниот капитулантски договор со владата на Р Грција – за промена 
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на вековното име Република Македонија во Република Северна 
Македонија, со бројни отстапки во него. Го осудуваме и догово-
рот со Бугарија со кој ќе мораме да ги корегираме учебниците и 
историите по нивни терк. Исто така ја осудуваме и одлуката на 
владата за прифаќање на Албанската платформа со која ќе треба 
да се промени Уставот на РМ во кој на Албанците ќе мора да им се 
гарантира нивниот јазик да постане рамноправен со македонскиот. 
Нормално испративме и Резолуција до Синодот на Македонската 
православна црква, која побара Бугарската православна црква да и 
биде „мајка-црква“. Испративме и Резолуција по повод закажаниот 
Референдум со недолични прашања до гласачите „Дали сте за влез 
во НАТО и Европската Унија со прифаќање на договорот со Грција 
потпишан во Преспа?

На 9.9.2018 година по повод 27-годишнината од суверенос-
та на РМ (8 септември 1991) Македонската заедница од Нов Јужен 
Велс во Кинг стрит во Рогдаел традиционално го одбележа овој на-
ционален празник. Пред повеќе од 5.000 посетители, реферат за зна-
чењето на празникот прочита активистот Кире Циревски, а со поз-
дравни говори настапија повеќе јавни личности од Македонската и 
Австралиската јавност, како градоначалникот Бил Сарафиновски, 
свештеникот Владо Недески и други. Бравурозен беше настапот на 
фолклорната група Илинден од Сиднеј, кои настапија со сплетови 
од сите краеви на Македонија. Топло беше поздравени настапот – 
читање поезија на поетите од Македонското литературно друштво 
Григор Прличев: Перо Дамчевски – Коцин, Иван Трпоски и Лилја-
на Тошеска. Новата вршителка на должност амбасадорка на РМ во 
Канбера Грета Станоевска поради болест не допатува на прославата.

Од 21 септември до 27 октомври 2018 година во простории-
те од Театарската сала во Хрствил се одржуваше традиционалниот 
Етнички фестивал. На фестивалот ќе настапат повеќе етнички заед-
ници со ликовни, драмски, уметнички, литературни, филмски и дру-
ги социјални претстави. Македонската заедница оваа година ќе ја 
претставуваат Македонското литературно друштво Григор Прличев, 
Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј и Македонскиот филм-
скиот фестивал. На отворањето јас и Душан Ристевски пред присут-
ните се претставивме со читање поезија, а Валентина Апостоловска 
со инцерти од драмата Каменот од Роби, од Душан Ристевски, на 
англиски јазик. Како дел од Фестивалот ќе се одржи прославата 40 
години од формирањето на Литературното друштво Григор Прличев 



која ќе се одржи на 19 октомври, а на 20 октомври ќе се одржи Фил-
мска вечер со прикажување на македонски филмови.

На јубилејната прослава 40 години од формирањето на Ма-
кедонското литературно друштво Григор Прличев која се одржа на 
19.9.2018 година во Театарската сала Цивик во Хрствил, на која 
најпрво се промовира антологиската збирка песни „Ѕуница“ во 
која се застапени 25 поети, неа ја промовира проф. Катерина Ципу-
шева, а после тоа авторите прочитаа по една своја песна. Вечерта 
се промовира и книгата на Душан Ристевски Каменот од Роби и 
збирката песни По свет за мајку среќа од поетот Гроздан Јованов-
скиод Њукастел, кои ги промовираа Стефо Нанцу и Бранко Нау-
мовски. Вечерта се прогласија и наградените дела од Наградниот 
конкурс за Прличева награда, кои во име на жирито ги прогласи 
Мери Петковска. На сите почесни, дописни и редовни членови им 
беше преку пошта испраќана антологиската книга, а на присутните 
им беадоделени благодарници и пенкала со посвета од јубилејот.

На почетокот од ноември 2018 година ми се појави „шум во 
главата“ над левото уво. Бев на лекар кој констатира дека лек за 
тоа нема и дека ќе треба на „шумот“ да се навикнам. Поставив 
прашање и преку интернет, на Гугл и оттаму одговорот на лекари-
те и на повеќе пациенти беше негативен. Мојата сопруга од таква 
болка боледува веќе шест години, а ќерка ни Билјана од почетокот 
на 2020 година. Знам дека оваа болка мене ќе ме ефектира во пона-
тамошното литературно творештво. Ќе ѝ пречи на мојата концен-
трација при пишувањето. Но тоа е тоа и од болките нема бегање.

На 10 ноември во просториите на Спортскиот центар Илин-
ден во Рогдаел се одржа традиционалната Волинска хуманитарна 
вечер. По дваесетина прослави во Волонгонг, годинава за првпат се 
одржа и во Сиднеј. Средбатата беше наменета како хуманитарна, 
зашто профитот и доброволните донации беа наменети за изградба 
на заштитна ограда околу црквата „Св. Богородица“ во с. Волино. 
Присутните ги поздравив јас, а парите, Одборот (Страше Чалдр-
моски, Ристе Николоски, Симон Велјаноски, Габриела Трајаноска 
и Тодор Николоски) им ги испратија на овластените лица во Воли-
но. Убаво е да спомнеме дека ВИС „Китка“ се откажа од хонорарот 
и свиреше бесплатно.

На 29 октомври во Католичкиот клуб во Хрствил се одржа 
традиционалното доделувањето на наградите за доброволци во по-
веќе категории за регионот Свети Ѓорѓи (Сиднеј). На 100 победници 



и пред 600 присутни, наградите им ги врачија премиерката Гладис 
Береџиклијан и парламентарецот Марк Коре. Важно е да напоме-
нам дека Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ 
доби признание за своето 40-годишно постоење, Душан Ристевски 
за социјални служби и јас за 40-годишен придонес во заедницата, 
посебно за библиотекарски услуги. Интересно е да спомнам дека 
јас ја имав таа среќа наградата да ми ја врачи лично премиерката на 
Нов Јужен Велс, Гладис Береџиклијан, на која како благодарност ѝ 
возвратив со топол бакнеж. По бакнежот добив бројни аплаузи, а таа 
изненадена од гестот, ме гушна и се изнасмеа до солзи. Да спомнам 
дека нејзината братучетка Најли на ќерка ми Билјана ѝ е одамнешна 
другарка и сè уште многу се почитуваат. Секако од настанот Билјана 
ѝ прати порака и неколку фотографии на другарка ѝ, а таа со восхит 
и радост сликите и ги препратила на братучеда ѝ Гладис.

На 28 ноември Сиднеј го зафатија силни врнежи и ветришта 
кои предизвикаа големи материјални штети. За 44 години не се па-
мети дека паднал толкав дожд (100 мм на квадратен метар) за тол-
ку кратко време. За првпат јас се откажав од моето традиционално 
утринско пешачење.

На 11.1.2019 година, на најцрниот петок во поновата маке-
донска историја, во Парламентот на Р Македонија се случи нешто 
што во ниеден парламент во светот сѐ уште не се случило, мнозин-
ството пратеници, кои подмитени, кои уценувани, нив 80 на број 
изгласаа промена на досегашниот Устав на Р Македонија. Така со 
промената на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република 
Македонија, зборовите Република Македонија се менуваат со збо-
ровите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се ме-
нува со зборот Северна Македонија.

Во новиот, сегашен Устав името Македонија ќе го има само 
еднаш, додека името Република Северна Македонија ќе го има 287 
пати. Со овие измени Македонија останува без свој јазик, античка 
историја, со наметната двојазичност од албанскиот јазик, откажу-
вање на Македонците во соседните земји и со промена на многу 
значајни сегмети што ја правеа Македонија силна и стабилна во 
досегашното нејзино постоење. 

На верскиот празник Богојавление ‒ Водици, со сопругата 
најпрво бевме да запалиме свеќи за здравје во црквата „Св. Петка“ 
во Рогдаел, а потоа отпатувавме на приморјето во Долс Поинт каде 
што двајцата свештеници од двете цркви „Св. Кирил и Методиј“ 
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од Розбери и „Св. Никола“ од Кабрамата, Наум Деспотоски и Игор 
Младеновски, пред илјада посетители, по богослужбата го фрлија 
крстот во морето. Од дваесетината момчиња кои се фрлија по кр-
стот најсреќно беше момчето Симе Мицевски кој го извади крстот 
од морето и на кого свештениците му подарија златно синџирче со 
крсте. Беше прекрасно да се биде на ваков верски ритуал и да се 
сретнеш со многу роднини и пријатели.

Иван со награда од премиерката Гладис Бериџиклијан 2018

Другиот ден со сопругата и фамилијата на ќерка ни Билјана и 
зетот Тони бевме на свадбената прослава од Александар и Марија-
на Џајкоски, која се одржа на брод, кој неколку часовно пловеше 
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низ сиднејските заливи. На свадбата бевме седнати на иста маса со 
колегата Душан Ристевски и неговата три члена фамилија. Алек-
сандар му е син на нашиот член на друштвото Григор Прличев 
и пријател Димче Џајкоски, кој ја поседува патничката агенција 
„Македон травел“. На свадбата беше мошне бучно и весело.

По неколку неделен престој во Мелбурн, допатува и во Сид-
неј режисерот на македонскиот филм „Хулење на Исус“, Јани 
Бојаџи, во друштво со познатиот македонски активист Ицо Најдов-
ски ‒ Перин. Во Сиднеј, во организација на Советот на македон-
ската заедница на Нов Јужен Велс, се одржаа две претстави на 25 
и 26 јануари, јас со сопругата Нада и колегата Душан Ристевски 
присуствувавме на првата претстава. Да спомнеме дека овој долго-
метражен филм, поради тоа што има снимено инсерти од злостор-
ничките однесувања на албанските УЧК-и над мирниот македон-
ски народ во 2001-та година, министерот за култураи премиерот на 
РМ, без да го гледаат, го забранија, со изговор за да не се обновеле 
соседските омрази и нетрпеливост. Филмот во Канада има освоено 
признание за Иновативна филмска продукција, а ветената парична 
сума, владата сѐ уште не ја исплатила. По прикажувањето на фил-
мот на режисерот Бојаџи, му ја подарив со посвета мојата истори-
ска книга „Македонски демонстрации во Австралија“, и со него 
направивме повеќе фотографии за спомен.

На Денот на Австралиската цивилизација 26.1.2019 год. со 
сопругата бевме да ја проследиме прославата која се одржа на ра-
гбијашкиот стадион од Кентербери – Бенкстеон – Булдогс во Бел-
мор (стотина метри на југ од нашиот дом). На прославата на која 
присуствуваа над пет илјади посетители, настапија неколку локал-
ни солисти, танчерки и детски комичари. На крајот го проследивме 
и петнаесет минутниот бучен огномет.

По точно две години од објавувањето на капиталното дело 
„Македонски иселенички меридијани“ од писателот Славе Нико-
ловски – Катин, објавена во издавачките куќи „Македонска искра“ 
и „Матица Македонска“ во 2017 година, ја добив препратена од 
авторот преку мелбурнскиот активист Ицо Најдовски ‒ Перин. Во 
ова обемно и квалитетно дело застапени се 150 активисти од дијас-
пората со свои биографии. Меѓу нив сум застапен и јас заедно со 
уште четирнаесет други активисти од Австралија. Ова пријатно 
изненадување ме направи среќен што мојата долгогодишна добро-
волна работа при афирмација на македонскиот јазик и култура во 
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Австралија, некој ете го оценил со пофалби објавувајќи моја фото-
графија ибиографија во оваа прекрасна книга.

На 21-виот роденден на Лорен Трајческа (8.2.2019) бевме со 
сопругата Нада и со фамилијата на Билјана и Тони Јошески. Таа се 
одржа во домот на нејзините родители Ацо и Лилјана Трајчески 
во Кондел Парк, во Мексикански стил, со сомбрера на глави и со 
шаренолики наметки на себе. Имаше дваесетина постари и педе-
сетина помлади присутни, кои густираа со вкусна храна и жесток 
пијалак, пропратени со пребучна музика. Вечерта се породи ќерка-
та на Крсте и Елица Трајчески, Натали, прва братучеда на Лорен. 
Таа ја роди ќерката Софи.

Советот на македонската заедница за Нов Јужен Велс на 
16.3.2019 год. во ресторанот Конка Дора во Ривервуд организира 
коктел-средба на која министерот за мултикултура Реј Вилијамс 
објави дека ќе се одвојат 250.000 долари финасиски средства за 
македонската заедница во Нов Јужен Велс, за одржување на Ма-
кедонски културен фестивал, основање на едукативни програми и 
други културни дејности. На средбата учествуваа претставници од 
35 македонски организации. Јас бев претставник од Литературното 
друштво „Григор Прличев“, а Никола Апостоловски од Австралис-
ко-македонскиот театар. За ваквиот национален успех, благодар-
ност заслужуваат лобистите на либералната партија Џош Шермен 
и Оливер Димоски.

Другиот ден се одржа венчавката и свадбата на ќерка ѝ на 
братучедата Ленче Целакоска – Клекачкоска со Дејан Петревски 
кои се одржаа во црквата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери, а ве-
селбата се одржа во ресторан во Хомбуш. За овој свечен чин од 
Германијадопатуваа и сестра ѝ на Ленче, Трајанка со ќерките Ире-
на и Натали Ристески. На венчалната церемонија со специјално 
возило и шофер присуствува и притатко ѝ на Кристина, Димче 
Клекачкоски, кој поради пореметување на мозокот подолго време 
се наоѓа на болничко лекување. За првпат во јавноста на свеченос-
та внукот Гоце ја претстави и својата девојка Тајана Резенде, која 
потекнува од бразилска националност.

На 26 март во просториите од РСЛ клубот во Мордаел, Со-
ветот на макдонската заедница за Нов Јужен Велс приреди средба 
со министерот за емиграција на НЈВ господинот Дајвид Колеман. 
Претседателот на заедницата Џошуа Шерман, министерот Коле-
ман го запозна со историјатот на Македонската заедница во Ав-
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стралија, посебно во НЈВ. Либералниот министер Колеман им се 
обрати на педесетината присутни членови од 35-те македонски 
друштва и организации, кој за жал, како што истакна при своето 
излагање, знаел само за неколку индивидуалци, но не знаел дека 
постои и пошироката македонска заедница во НЈВ (нормално, ние 
сите бевме свртени кон Лабористичката партија). На приемот јас и 
Душан Ристевски му се претставивме како поети членови на Ма-
кедонското литературно друштво „Григор Прличев“ кое поседува 
и своја библиотека со симболичен број на книги и се наоѓа во на-
селбата Анклиф. Душан му подари на министерот неколку книги и 
неколку це-деа од драмски изведби на англиски јазик.

На Филмскиот фестивал во Сиднеј, кој се одржуваше од 13 
– 16 јуни, бевме да го гледаме македонскиот филм Господ постои, 
името и е Петрунија. Филмот го гледавме со сопругата Нада, брат 
ми Трпе и снаата Роза, тој се прикажуваше во Стејттеатарот во 
Сиднеј. Филмот е феномистичен, кој е снимен по повод настанот 
Водокрст, фрлање на крстот во река, во Штип, кој за првпат го фати 
жена. Главната улога ја игра Зорица Нушева, а режисер на филмот 
е Теона Митевска, која беше и гостинка на Фестивалот и со која 
направивме неколку фотографии за спомен.

Деновиве, од Охрид ме информира известувачот на македон-
ското радио еС-Би-еС во Австралија, Милчо Јованоски, кој рече 
дека Библиотеката „Григор Прличев“ во Охрид имала поставено 
изложба на роднокрајни автори родени во месец јуни. Така покрај 
авторите Ванчо Николески, Бранко Цветкоски и Љупчо Јакимос-
ки биле поставени и моите книги кои ги поседува библиотеката. 
Книгите ќе биле изложени овој (јуни 2019) од понеделник до пе-
ток од 8.30 до 16.30 часот. На жалост од дваесетина книги колку 
што ѝ имам подарено на Библиотеката изложени беа само неколку, 
другите ѓоа немале регистарски ЦИП – Каталогизација во публи-
кација од МКД, а регистарскиот број од Националната библиотека 
во Канбера, спрема Милчо, не бил валиден. 

На денот Св. Илија, Илинден со сопругата Нада бевме во 
црквата „Св. Петка“ каде свештеникот Владо Недески покрај зна-
чењето на светецот, одржа и парастос за починатите борци на два-
та Илиндена 1903 во Крушево и 1944 година АСНОМ во Прохор 
Пчињски. Потоа учествувавме и на поставувањето венец со свежо 
цвеќе пред бистата на водачот на македонската ревулуционерна 
борба, војводата Гоце Делчев кој го положија претседателот и се-
кретарот на Црковниот одбор Борис Димчевски и Петар Котевиќ. 
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Вечерта во библиотекатаГригор Прличев во Сиднеј се одржа па-
нахида за паднатите борци на двата Илиндена, која ја одржа про-
та Наум Деспотоски, а после тоа поетите: Иван Трпоски, Лилјана 
Тошеска, Димче Џајкоски, Душан Ристевски, Гроздан Јовановски 
и Перо Дамчевски – Коцин прочитаа свои творби посветени на 
Илинден и Илинденци.

Во средината на септември со Нада и со фамилијата на Ду-
шан Ристевски бевме на свадбата од ќерка му на Димче Џајкоски, 
Кристина и син му на Гоце Јовановски, Горан, која се одржа во 
рецепцијата Ла Монтаж во Лајкард.

Во почетокот од октомври оваа 2019 година се одржуваше 
петиот Македонски филмски фестивал во Цивик театарот во Хр-
ствил на кој се прикажуваа филмовите Господ постои името и е 
Петрунија (кој се прикажа во јуни на Сиднејскиот фестивал) и 
Медена земја во режија на Љубомир Стефанов и Тамара Котеска, 
снимен на турски јазик со превод на англиски јазик (на македон-
ски јазик беа изговаранисамо меѓусебните пцовки). Пред стотина 
посетители, овој документарец го гледавме со Нада и со повеќе 
активисти од заедницата. Многу убава режија, како да е снимен во 
живо, без шминки и украси. Филмот добил две награди во Русија, 
но на поставката на мојот фејсбук профил, во коментарите, прија-
телите, кажуваа дека добил околу 30 награди и бил номиниран за 
оскар на идниот фестивал во Лос Анџелес.

На 19 октомври во рецепцијата на Долтон Хаус во Силванија 
се одржа втората конференција на делегати од Македонската заед-
ница на Нов Јужен Велс. На собирот беа присутни околу триесе-
тина активисти од повеќе друштва и асоцијации. Јас го претставу-
вав Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, па имав 
прилика да дадам и кратка изјава за настанот за радиопрограмата 
СБС на македонски јазик. На собирот беше поднесен извештај за 
сите успеси и не успеси во изминатиот едногодишен период, па се 
дискутираше и за програмата за идната 2020 година, за кое од ми-
нистерството за емиграција на федералната влада ни беа доделени 
250.000 долари, помош за културни дејности и планско трошење 
на истите. После тоа се премина на избор на ново раководство, во 
кое повторно за претседател беше избран Џошуа Шерман.

Истиот ден, вечерта се одржуваше и промоција на драмското 
дело Последниот Македонецод Душан Ристевски. Промоцијата се 
одржа во Цивик Театарот во Хрствил, а книгата ја промовира кни-
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жевниот издавач Виктор Бивел. Јас бев со брат ми Трпе и нашите 
сопруги Нада и Роза. На промоцијата беше дојдена и претседател-
ката од Литературното друштво Кочо Рацин, Гордана Димовска од 
Мелбурн, на која и ги врачивме наградите од наградниот конкурс 
за Прличева награда за минатата година. Таа се заблагодари за на-
градите и ја прочита првонаградената песна Земја страдалница. 

На 3.11.2019 година австралиско-македонскиот театар од 
Сиднеј премиерно ја прикажа комичната драмска претстава Баба 
бегалка од Душан Ристевски. Во оваа драма покрај македонски 
учествуваат и австралиски артисти. Драмата ја проследивме со со-
пругата Нада.

Волинска вечер во Грингила (2019 год.)

ЗА СМРТТА НА СЕРГИЈА СЕКУЛОСКИ

На 15.11.2019 година по подолго боледување во Волонгонг 
почина нашиот братучед Сергија Секулоски. Сергија ми беше и 
братучед и другар со кој другарував сиот живот. Морам да истак-
нам дека тој ме одведе во Белград на работа во 1961 година, каде 
останав да работам околу три години. Многу спомени останаа за-
бележани со Сергија. Беше патриот кој си ја сакаше татковината, 
но и човек кого го почитуваа не само Македонците туку и Австра-
лијаните. Сергија веднаш по доаѓањето во Австралија се зачлени 
во Либералната партија, а подоцна постана и долгогодишен член во 
црковната општина Св. Димитрија Солунски во Волонгонг, со која 
организира крстот на Богојавление да се фрла во морските води во 
Волонгонг. Сергија ја организира културната асоцијација„Охрид-
скиот јубилеј“, по кое стана иницијатор за збратимувањето на Ох-
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рид со Волонгонг, кое ју-конзулот Петар Бошковски му го одзеде и 
им го подари на некои негови послушници. Со неколку активисти, 
тој ги оснива Волинските вечери во Волонгонг и Сиднеј, ги оснива 
Македонското училиште и празничните сретсела во Грингила, како 
и Македонската парцела во гробиштата на Кембла Гренч. Почина 
на 86-годишна возраст, а погребан е на 22 ноември 2019 година. Зад 
себе остави сопруга, двајца синови и пет внучиња. Нека почива во 
мир и името вечно нека му се слави. Поопширен запис од неговата 
биографија испратив до повеќе весници и портали, а беше прочита-
на и пред присутните во црквата „Св. Димитрија Солунски“ во Во-
лонгонг од свештеникот Александар Ивановски. А пригоден говор 
за негововата волонтерска работа во црквата и заедницата одржа 
претседателот на црковната управа Љупчо Лозановски. 

 ЕДНОДНЕВЕН ПРОГРАМСКИ РАПОРТ

Еве влегуваме во новата 2020 година, па би било редно ед-
наш да ја претставам нашата работна обврска: Станувам во 5.30 
наутро и по умивањето и пиењето чај, заминувам на едночасовно 
пешачење со брачната двојка Страшо и Нада Стојоски, Љубе Ка-
раѓулески, Либанецот Џао, Гркот Васили (Бил), Австралијанката 
Таша и петте Гркинки: Кристина, Ставрула, Катерини, Кики и 
Галатија, во паркот во населбата Белмор, до рагби-игралиште на 
тимот Кентербери – Бенкстеон Булдогс. Сопругата Нада станува 
скоро во исто време и таа го подготвува тенџерето за да прави 
ручек, а им подготвува ручек и на внучињата за на училиште, а 
тост-сендвичи и млеко за поручек. По пешачењето се туширам 
преслекувам и го отворам комјутерот за да ги прочитам и да им 
вратам одговот на пристигнатите пораки преку е-мајл поштата 
и месингерот на фејсбук порталот. После 8 часот, со автомоби-
лот најпрво Лана ја превозувам до училиштето Герлс хај скул 
во Кентербери (6 км одалечено од нашиот дом), а потоа Нада и 
Кристијан ги возам до Белмор паблик скул (2 км). Адријана ја 
земаат со друго возило и ја возат до Когра хај скул (10 км). Лана 
има 14 години и е во 9-то одделение, Адријана има 12 години и е 
во 7-мо одделение и Кристијан има 7 години и е во 2-ро одделе-
ние. На враќање од училиште со сопругата имаме заедничко кафе 
и мала закуска, па после одиме на пазар, или одиме да свршиме 
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некои банкарски или други ситни услуги. Меѓу 11.30 и 12 часот 
имаме ручек, а после тоа јас повторно одам на компјутер за да ги 
внесам пристигнатите писма и објави во весници, кои се однесу-
ваат за наши членови или активисти на македонските друштва и 
организации во Австралија, а ќе бидат сместени во Архивската 
книга за Друштвото „Григор Прличев“, која наскоро сакаме да 
ја објавиме. А значајни настани од моите активности ги запишу-
вам во опширнава моја автобиографија. Во 13.00 часот одам в 
кревет да преспијам до 14 часот, а тоа го прави и сопругата која 
со себе ги зема и трите телефони за да се јави на повиците. По 
станувањетокаснувам некакво овошје и одам да ја вратам Лана 
од училиште, а почесто ги враќам од училиште Нада и Кристијан 
дома. Во 15.30 часот пиеме кафе, по кое јас повторно одам на пе-
шачење, овој пат со Адријана и Кристијан, а по враќање, Нада се 
расправа со децата: најпрво ги тера да се слечат, истушираат, пре-
слечат, да напишат домашна работа, па да ужинаат или вечераат, 
по кое се активираат на ТВ или на мобилките се до 18 часот кога 
доаѓа мајка им од работа, која ги зема и ги вози во нивниот дом на 
спиење – во населбата Сефтон 13 км оддалечена од нашиот дом 
во Белмор. Да спомнам и тоа дека населбата Белмор е оддалечена 
од центарот на Сиднеј точно 13 км. Сопругата покрај сите нас 
има обврска да го гледа и храни и папагалчето кое само ни дојде 
пред вслувањето во новата куќа во 1996 година. Пред да вечераме 
во 18.30 часот јас слушам македонска радиопрограма или тивка 
австралиска музика, читам книга или решавам крстозборки во 
македонските весници, а Нада се занимава со градината. После 
вечера од 19.30 до 21.00 часот сум на компјутер, а после јадам 
овошје и пијам една чаша со жешка вода со мед и лемон, па се оп-
уштаме гледајќи некој филм или документарец, а Нада почесто ги 
гледа куварите. После 22.30 часот се прибираме за на спиење. Да 
напоменам и тоа дека од кога дојде Нада во Австралија, 10.7.1970 
година, јас не сум седнал на берберски стол за подстрижување се 
до денешниве денови. Поради црвилото кое ми се јавуваше на ли-
цето, променив дваесетина масти и кремови, но откако ги нама-
лив оброците со црвени лути пиперчиња и црвено вино, црвилото 
видно исчезна. Моја работа е стрижењето на тревата и првото 
копање на градината, а се друго: правење скара, месење, кување, 
печење, перење, пеглање, пазарење, банкарски услуги и сите дру-
ги домашни и куќни работи се се на Нада. Јас имам обврска скоро 
44 години секој петок да одам во населбата Анклиф (7 км) за да ја 
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отворам и затворам библиотеката Григор Прличев во која доаѓаат 
позајмувачи на книги или луѓе за муабет. Таа е отворена од 18.30 
до 20.30, но ако имаме состанок или вжештена тема на разговор 
остануваме и подолго време.

 ЗА ПОЖАРИТЕ ШТО ЈА ЗАФАТИЈА АВСТРАЛИЈА

Последниве два месеци од 2019 година Австралија ја пусто-
шат многубројни пожари, кои покрај 110.000 квадратни километри 
шума изгореа и многу куќи, фарми, културни и старски центри, 
покосија многу човечки животи, уништија илјадници животни и 
милијарди различни инсекти. Се проценува дека во пожарите ум-
реле и 6.000 коали. Интересна вест е дека кучето Бер со својот соп-
ственик Џози Шарод успеале да спасат над 100 болни и повредени 
коали. Многу луѓе беа заробени од огнените јазици и црните дим-
ни облаци кои ветровите ги носеа низ повеќе населби и градови. 
И Сиднеј беше окупиран со таков ветров чад помешан со пепел и 
животинска реа. Не паметам вакво нешто да се случило во мојот 
52-годишен престој во Сиднеј. Се појавувале пожари но во помал 
број кои на време биле локализирани. А сега се појавуваат стотици 
пожари и на разни места низ Австралија. Причинители се човеко-
вите фактори, негрижа за природната средина и намерно опожа-
рување. Помош пристига од многу земји на светот, а со парични 
средства е подготвена да помогне и Македонската заедница во Ав-
стралија, во која живеат околу 300.000 Македонци.

Помош донираа повеќе друштва и организации од македон-
ските заедници во Австралија, кон кои се приклучија Советот на 
заедницата за Нов Јужен Велс, МЛД „Григор Прличев“ и Социјал-
ното друштво „Охридско-струшката асоцијација“ на Нов Јужен 
Велс која ги подари преостанатите пари од својот скромен буџет 
од1475 долари. Парите наменети за постраданите во пожарите на 
НЈВ им беа испратени преку добротворната организација „Салва-
шион Арми“. Да нагласам дека по успешно одржаните 13-те сред-
би на Охридско-струшката асоцијација, 14-тата не успеа да се одр-
жи, па така 600 долари што ги имавме дадено за користење на сала-
та во ФК „Илинден“ од Рогдаел ни пропаднаа. Но од заштедените 
парични средства на одржаните концерти околу 14.000 долари се 
донирани за изградби на спортски, културни, верски и заболени 



Ова е мојот живот

515

лица во Австралија и Македонија. А за овие преостанати пари, кои 
ги чуваше благајникот Крсте Тасески, иако мнозински се изгласа-
да се објави книга за досегашната работа на Асоцијацијата, Кр-
сте и Драган Божиноски парите не ги даваа. Тие љубомореле ако 
објавиме книга, јас, како претседател, ќе сум добиел награда... А 
јас за донаторство и афирмација на општините Охрид и Струга од 
градоначалникот на Охрид Александар Петрески во 2008 година 
добив награда. Поради срам и за да го ослободам од парите, кои 
ги чуваше полни шест години, на Крсте му предложив паричните 
средства да се донираат за пожарите на Нов Јужен Велс, која одлу-
ка ја прифати, но под услов тој да ги предаде нив!? И со документ 
од Секретарот на „Салвашион Арми“ Нил Венабел од 16.1.2020 го-
дина, писмено ни се заблагодарија за испратената парична помош. 
Ете со тоа ѝ се стави крај на аферата на „Охридско-струшката асо-
цијација“ како завршена работа, на која илјадници наши сограѓани 
ќе се сеќаваат на убавите и весели моменти минати на Средбите, 
кои беа организирани од вредни и чесни луѓе, кои поставија свое 
национално камче во огромниот мултикултурен мозаик во оваа да-
лечна и убава наша втора татковина – Австралија.

Кога сме веќе кај пожарите да спомнеме дека од периодот од 
август лани (2019) до март годинава (2020), пожарите уништија 
повеќе од 12 милиони хектари, изгореа над 3000 домови, а беа при-
чина за смрт на 33 луѓе низ шест држави и територии на Австра-
лија. Чадот од пожарите што го загади воздухот во Сиднеј, Мелбу-
рн и Канбера, каде нивото на загаденост било 40 пати повисоко од 
дозволеното и спрема податоците од здравството се наведува дека 
445 лица починале како резултат на негативните ефекти од чадот 
на пожарите и дека имало 3340 хоспитализирани поради проблеми 
со белите дробови и срцето, а и 1373 имало приеми на заболени 
од астма. Вкупната штета која ја нанесоа пожарите Австралија ја 
чини над две милијарди долари. 

СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА РМ ЃОРЃЕ ИВАНОВ ВО СИДНЕЈ

На покана од Добротворното друштво од Мелбурн, од Ре-
публика Македонија во Австралија допатува поранешниот прет-
седател проф. д-р Ѓорѓе Иванов со својата сопруга Маја и син 
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му Иван. Во негова чест беа организирани добротворни балови 
во Мелбурн, Сиднеј и Волонгонг, а во Сиднеј беше организира-
но и сретсело на игралиштето од ФК „Сиднејска Македонија“ на 
„Џенсон Овал“ во Сефтон на 1 март 2020 година од 12.30 до 18.00 
часот. На таа свеченост, каде присуствуваа стотици посетители, 
топло добредојде на Иванов му посакаа младите играорци од КУД 
„Илинден – Западен Сиднеј“ и КУД „Вардар“ од Бенкстеон со 
развиорени знаменца и фолклорни потскотоци. Ние со поетеса-
та Марија Александрова во името на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, ја искористивме оваа при-
лика и на Иванов му доделиме благодарница за неговото храбро 
извршување на претседателската функција, кој и покрај силни-
те притисоци од домашните и надворешни политички фактори не 
дозволи да ја погази својата заклетва дека: – нема да го потпишам 
предавничкиот Преспански договор, двојазичната Тиранска плат-
форма и промената на Уставот на РМ. На оваа свеченост, каде при-
сутните ги забавуваше музички оркестар, бевме со сопругата Нада 
и низ метежот се видовме со многумина пријатели и активисти од 
сиднејската македонска заедница. 

Неодамна во библиотеката „Григор Прличев“ во Сиднеј прис-
тигна пратка со шест книги со наслов „Македонски иселенички ме-
ридијани“ од писателот Славе Николовски– Катин. Во нив со свои 
биографии се застапени 150 активисти од сета дијаспора во светот. 
Меѓу петнаесетте активисти од Австралија постои и моето име. Еве 
ги и другите застапени активисти: Андреја Бранов, Џим Томев, Зо-
ран Ќосески, Јанко Томов, Божин Павловски, Кире Циревски, Томе 
Миовски, Ристо Алтин, Сотир Митрев, Тоде Кабровски, Мајкл Ра-
дин, Ицо Најдовски – Перин, Миле Терзиовски и Душан Ристевски. 
Книгата поседува 580 страници и отпечатена е во „Македонска ис-
кра“ и „ Матица Македонска“ во Скопје, 2017 година. 

На мојот фејсбук профил Жаклина Михајлова која се крие 
под псевдонимот Нина Македонска ме подучува: – Иван, Иван, ви-
дов дека си ставил лајк на објава од Христо Петрески дека ќе прави 
пари за Нова книжевна младина на „северија“, многу се зачудив и 
многу се натажив. Жално! – си реков, дали е тој Иван што пишува-
ше патриотска поезија едно време? Дали е тој Иван што потекнува 
од патриотска фамилија... Треба многу да се пази за да не се преп-
неш на испружените нозе на лешинарите и влекачите под маски. 
Со оваа г-ѓа се имаме разминато одамна, за што имам запишано на 
3.11.2017 година и на оваа порака не ѝ дадов одговор.
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ВНУЧИЊАТА ЗАСТАПЕНИ ВО ВЕСНИКОТ
 „НОВА МАКЕДОНИЈА“

Мојот пријател и другар на фејсбук-порталот Наум Попески 
од Вевчани кој живее во Скопје, гледајќи ги на фејсбук поставе-
ните фотографии на нашите внучиња, под дрвото со мандарини, 
на кои испраќаме апел до роднините и пријателите да дојдат за 
да си соберат од вкусните плодови, пројави желба за да напише 
краток запис за нашите внучиња Лана, Адријана и Кристијан Јо-
шески и да го испрати во весникот „Нова Македонија“, за да биде 
објавен во детското списание „Колибри“. Речено – сторено! За-
писот е објавен во весникот „Нова Македонија“ на 9 јуни, а прва 
читателка која нѐ израдува со испратена копија од записот беше 
нашата драга пријателка Фиданка Танаскова од Скопје. Да, токму 
во копијата од весникот „Нова Македонија“ и во детското катче 
„Колибри“ пред нашите очи блеснаа насловот „Лана, Адријана и 
Кристијан од Австралија ги поздравуваат другарчињата во Ма-
кедонија“. Истиот запис го преобјави и мелбурнскиот неделен 
весник „Тудеј – Денес“ од 18 јуни, оваа, 2020 година. Наум ги 
потсетува младите читатели на „Колибри“ дека додека во Маке-
донија е лето, до тогаш во Австралија е зима. Таму живеат децата 
на Билјана и Тони Јошески, кои како и нивните деца се родени во 
Сиднеј, додека нивните родители Иван и Нада Трпоски потекну-
ваат од село Волино, Охридско, и Здравко и Милица Јошески по-
текнуваат од село Света, Демирхисарско. Децата одат во три раз-
лични училишта, каде го изучуваат англискиот јазик, а со своите 
врсници и роднини во Македонија комуницираат преку дигитал-
на терминологија. Тие сакаа да отпатуваат ова лето во Охрид и да 
се капат во бистрите води на езерото, но поради корона-вирусот, 
тоа ќе го направат идното лето.

Во организација на ТВ Сонце од Скопје, на Илинден 2020 
година, беше распишан Интернационален поетски конкурс за 
најдобра поетска песна под име „Сплоти се Македонијо“. Награ-
дените дела беа објавени на денот од Св. Богородица, 28.8.2020 
година. Убаво е да спомнам дека во конкуренција од 5000 учес-
ници од целиот свет (како што ме информираа од уредништвото) 
мојата песна „Македонијо, не те забораваме“ од жирито беше прог-
ласена за најпатриотска песна. Наградени беа и повеќе мои колеги 
од друштвото „Григор Прличев“ од Сиднеј и oд друштвото „Кочо 
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Рацин“ од Мелбурн. По тој повод имав интервју со уредникот на 
радиопрограмата „Македонски глас“ Петко Чавкоски, која беше 
емитувана на 2 октомври оваа година.

НЕКОЛКУ СМРТНИ СЛУЧАИ НА МОИ ПРИЈАТЕЛИ

Пред влегувањето во Новата 2021 година на 7.11.2020 година 
почина мојот добар пријател и соработник Панде Манојлов, ро-
ден на 2.5.1948 година во село Породин, а долги години живее-
ше и творешево Битола, Р Македонија. Панде работеше во „Би-
толски весник“, како директор и уредник, па почесто објавуваше 
наши записи. Тој како долгогодишен соработник со Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј беше прогласен за почесен 
член, а на 30-годишнината од формирањето на Друштвото и награ-
ден за неговата помош и соработка.

На самиот влез во Новата 2021 година, поточно на 3.1.2021 
година почина нашиот долгогодишен пријател Блаже Наумовски, 
роден во село Дрмени, Преспанско на 27.3.1940 година на 81-го-
дишна возраст. Школувањето го продолжи во Струга каде што го 
заврши средното техничко училиште и се вработи во претприја-
тието хе-це „Црн Дрим“ во Струга, каде работеше сѐ до неговото 
пензионирање. Тој се ожени за Билјана и имаа две деца, Жан и 
Николина. Нашето пријателство датира од почетокот на 1967 годи-
на, односно веднаш по нашата свадбена церемонија која се одржа 
точно на 1 јануари, кога фативме стан, соба во домот на Јонче и 
Фанта Грчески, кои имаа две ќерки Нада и Вера, а состанар ни 
беше и Блаже Наумовски со фамилијата. Ете оттогаш датира наше-
то пријателство. И по промена на станарските адреси во домовите 
на Душан Трајкоски и Петар Дуноски, по кое јас во 1968 отпатував 
за Австралија, а Нада допатува во 1970 година, но нашето прија-
телство остана за секогаш.

Во истиот месец од оваа година, поточно на 30.1.2021 година 
од мозочен удар почина мојот драг пријател, проф. д-р Стојан Рис-
тески. Стојан е роден на 2.11.1932 година во село Лешани, а повеќе 
од својот живот го минал во Охрид. Пријателствувањето со него 
датира од 1979 година, па сѐ до неговата смрт. На секој телефонски 
повик му рецитирав строфа од песна на Ванчо Николески: „Стоја-
не, чедо, орле на мајка, удри го врагот, клетва те била и со крв ја 
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брани родината мила“! Веднаш ме препознаваше и почнуваше да 
ги фали поранешните автори и борци, но да ги критикува и презира 
сегашните политичари кои сѐ што е македонско испродадоа. Стојан 
на повеќе мои книги им има направено јазични корекции, напиша-
но рецензии, дури има извршено и промоции во Охрид. Исто така 
тој му има помогнато и на Литературното друштво „Григор Прли-
чев“ од Сиднеј за подготвување и објавување на литературни дела. 
За таа соработка и помош друштвото го има прогласено за негов 
почесен член и наградувано. Иако има напишано стотина книги и 
уште толку научни дела, тој од државата, општината и од литера-
турните здруженија никогаш не добил награда или признание. Не 
е ни чудо што на фамилијата ѝ наложил постхумно да нѐ примаат 
никакви награди или признанија.

На 14.2.2021 година по подолго лекување од рак почина на-
шиот долгогодишен сосед и пријател Ѓорѓи Бакирцис роден во се-
лото Владово (Аграс), Воденско, Егејска Македонија на 5.3.1939 
година. Пријатели станавме по јазикот наш македонски, по оби-
чаите, и заедничката историја од нашето вселување во новоизгра-
дената двокатна куќа на улица „Хол“, бр. 24 во Белмор, а тој ни е 
страничен сосед, на улицата „Аделаиде“, број 4. Живее со својата 
сопруга Екатерина и со синовите Петре и Стојан скоро 40 години, 
во постара куќа, но со широко двориште и убава градина. Муа-
бетот нѐ спои за да наздравуваме преку плотот на кој изградивме 
импровизиран шанк за сервис на кафе, мезелаци и пијалак. При 
одморот со семејството во Македонија, по негова желба на не-
колкудневен престој отпатувавме на одмор на Халкидики, но со 
престој во домот на неговиот шура Ристо Танис. Ристо нè пречека 
најљубезно, ни приреди и гозба во ресторан, ни ги покажа нивите 
и куќата на Ѓорѓи и ни набра цреши за да ни се најдат по патот. 
Ни го покажа и споменикот на капетанот Агргас кого комитите го 
обесиле на Орев. Почесто и Ѓорѓи ни раскажуваше за злосторства-
та кои им ги правеле грчките андарти на Македонците. Ако некој 
ги пријавел дека зборувале на „булгарски“ полицијата со стап ги 
тепала по таваните на нозете, им ределе варени јајца под мишки 
или ги напивале со моторно масло. Тој бил двегодишен кога татко 
му смрзнат го донесле дома му од боиштата на Албанија. Па така 
Ѓорѓи ќе остане сиот живот сирак, само со мајка му Лена и со брат 
му Костадин. Поради тоа што имале поголем имот, тие не добиле 
никогаш државна помош, а морале да се пишат како Грци за да 
не го изгубат имотот. Тоа најмногу го мачеше Ѓорѓи во неговиот 
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живот. Работевме двајцата во Железницата на Нов Јужен Велс, јас 
како заштитник на групата, а тој како возач на камион и заварувач 
на пругите. Во исто време и завршивме од работа. Со сопругите 
шетавме по плажи, излети, забави... Најмногу се нервираше што 
тој го оженил брата му Костадин, тој се допишувал на место него и 
му ја донесол во Сиднеј Димитрула, а подоцна поради кавги меѓу 
сопругите и делбата на имотот, роднински се запоставија. Исто 
така се жалеше и за шура му Димитрија кого го донесол и врабо-
тил во Сиднеј, а откако тој се оженил за Гркинка, прекратил да се 
дружи и визита со зет му Ѓорѓи и со сестра му Катина. Ние почесто 
си помагавме и подававме овошје или зарзават преку плотот, но ете 
на Денот на вљубените, односно на Св. Трифун, на 14 февруари, 
Ѓорѓи им подлегна на болките кои му ги уништија бубрезите, а во-
дата му го поплави целиот организам, па така не можејќи да земе 
душа, таа за секогаш ќе го напушти и ќе му одлета некаде, далеку, 
далеку преку океаните, таму во неговото родно Владово. Опелото 
му беше извршено во грчка црква и погребан на гробиштата во 
Руквут, на грчка парцела.

Еве и уште еден мој добар пријател го напушти овој свет 
и за вечност отпатува во небесата. Тоа е мојот сограѓанин, воли-
нецот Љубе Стоески – Белиот, кој по подолго боледување од рак 
почина на 72-годишна возраст (6.12.1948–12.3.2021). Нажалени 
ќе ги остави зад себе сопругата Богдана и братот Никола со фа-
милијата, кој живее во Мелбурн. Љубе и Богдана во Австралија 
се доселуваат како емигранти, дојдени преку Германија некаде во 
седумдесетите години од минатиот век. Тој има работено во по-
веќе фабрики и приватни сервиси, но подолго време работеше во 
Државната железница на Нов Јужен Велс. Токму тој е и причината 
што јас се вработив во Железницата и тоа во неговата група и со 
него подолго време работевме заедно сѐ додека тој не се повреди 
и со минимална отштета заврши од работа. Се дружевме и по фуд-
бали и по веселби и на протести... Тој во 1980 година стана и член 
на Литературното друштво „Григор Прличев“, каде што почесто 
доаѓаше да позајмува книги, на состаноци, на промоции и на други 
настани. Тој и Богдана на сите наши домашни свечености беа доб-
редојдени, а истото тоа важеше и за во домот на брат ми Трпе и во 
домот на зет му на Трпе, Крсте Илинкоски. Но последниве неколку 
години без никакви причини, молкум се оддалечија, па ниту јавно, 
а ниту телефонски немавме контакт. Опелото му беше извршено 
во црквата „Св. Петка“ во Рогдаел, а погребан е на гробиштата во 
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Сатрланд. Бог да го прости и нека му е лесна австралиската земја, 
која, кога-тогаш и нас ќе нѐ прибере во неа.

По повод 10-годишнината од одржаната 3-та конференција 
организирана од Обединетата македонска дијаспора, а одржана на 
23 – 25 јуни 2011 година во хотелот „Мериот“ во Вашингтон, САД, 
каде настапивме со Виктор Бивел со свои реферати (а со нас од 
Сиднеј беа уште зет ми Тони и татко му Здравко Јошески), по кои 
првата наша амбасадорка во САД, Љубица Ачевска, посака да ѝ ја 
прочитам песната посветена на солистката Блага Петреска. Но, по-
ради најавени бројни активисти за да дискутираат, нејзината желба 
не ѝ ја исполнив. Па токму еве сега по десет изминати години, со 
извинување кон Љубица, песната со краток запис како настана таа 
во 1984 година, a ми беше објавена во повеќе портали и весници. 
Еве го текстот кој за време на концертот јас набрзина го напишав, 
а таа во вториот дел од програмата ја прочита, честитајќи ми, сил-
но ме прегрна, а аудиториумот на гледачи ме поздрави со силни 
ракоплескања: Турнеја – 84/ ДА НИ ЖИВЕЕ НАША МАКЕДО-
НИЈА(На Блага Петреска) „Од љубов си посилна, од оган пожешка 
/ од грмеж погласна / го сееш својот глас по татковината / а почесто 
и низ далечината / за в песни да броди / војводи да буди / и зна-
миња да развејува / ти надвикуваш сè / надигруваш / надвљубуваш 
/ в морник човек претворуваш / тебе на размешканиот стас / и на 
распламтениот глас / наместо трендафил / песна ти подарувам“. За 
записот и песната покрај стотиците читатели, од медиумите дозна-
ла и солистката Блага Петреска, која во овој стил ми се благодари 
на мојот фејсбук профил: ‒ Иване, драг пријателе, јас сè уште си го 
чувам списанието во кое е објавена песната. А сега ги прочитав и 
текстот и песната објавени заедно со повеќе фотографии во повеќе 
портали и весници и разбрав како си ја напишал неа. Ме растре-
вожи целата таа приказна – погледната од твоја страна. Не знам 
со што го заслужуваш твоето внимание спрема мене. Твојот почит 
спрема мене, еве го споделувам и со текстописецот Ѓорѓи Барба-
ровски кој ми има напишано текстови на повеќе новосоздадени 
песни како: „Заветна“, „Дали чекаш стара мајчице“ и многу други. 
Немам зборови со кои би можела да ви се заблагодарам за ваквите 
чувства на радост. Иване, ми го направи денот поубав. Господ да те 
благослови и да се слушаме почесто. Иване, ние сме благословени 
од Господ зашто сме оставиле наши дела позади нас.

А во продолжение ми ја раскажа накратко нејзината биогра-
фија: ‒ Јас имам син и ќерка (не се премажив, иако на 34 години 
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останав вдовица). Синот е проф. на факултет по виолина, снаата е 
концертен мајстор во Филхармонија. Се запознаа во Германија на 
студии и двајцата се најдобри во Македонија, а се вратија од Герма-
нија поради патриотски побуди. Имаат две ќерки кои се исто така 
вовлечени во музиката. Леона и Летиција Кондратенко можеш на 
јутуб да ги најдеш каде пеат. Македонка, Русинка во „Супер ѕвезди“ 
пеат, види ги интересни се. Ќерка ми живееше во Африка 19 години, 
сега се врати, а мажот ѝ е Македонец, работи во хуманитарна орга-
низација. Таа има син и ќерка. Вкупно имам три внуки и еден внук. 
Многу се радувам со нив, иако сама живеам. Поради пандемијата, 
мирувам. Здравјето ме служи добро, духот мој им фали на гледачите. 

Иван, Нада и Билјана со Блага Петреска на концерт во Сиднеј

Август месец е секогаш интересен зашто во тој месец ни до-
аѓаат скоро сите сметки за плаќање. Еве ќе ги запишам давачките за 
оваа 2021 година: Данок за куќата каде што живееме и намештајот 
во неа 1.673,22 центи со пензионерско намаление од 186 долари, за 
земјиштето на кое е изградена куќата и ѓубретарина 1.805,95 центи, 
социјално осигурување на автомобилот 1.642,26 центи, осигурување 
за патниците 560,43, плус за инспекција за исправност 42 долари, а 
за регистрација како пензионери сме ослободени од плаќање. А до-
датно на по четири рати во годината плаќаме за струја и вода.
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Еве и уште една непредвидена давачка, која ни се случи ве-
черта на крајот од август. Дали од силните ветришта и пороен дожд 
или од ерозија ни падна електричната, галванизирана бандера. На 
алармантниот повик веднаш од електрично дојдоа и ни ја скинаа 
врската со главниот довод. Така останавме една вечер без струја, а 
кај нас се погоди да претстојуваат внуките Лана и Адријана. Дру-
гиот ден дојде зетот Тони и привремено ни постави врска за елек-
трично осветлување. Од електрично ни побараа 5.000 долари за да 
ја воспостават врската како што беше. Чудно за 25 години дејдиса 
да смениме три галванизирани бандери. Првата инспекторите не ја 
прифатија дека беше претанка, а втората еве ја изгриза ’рѓа и сега 
третава кој знае до кога ќе трае. Тони ќе ја направи, а ни вети дека 
ќе ги сноси трошоците и на сите потребни електрични приклучоци.

Кога сме во август месец истава година убаво е да спомнеме 
дека се регистриравме на пописните листи за населението, кои во 
Австралија се одржуваат секои пет години, а во Македонија не се 
имаат одржано скоро 20 години. Регистарските броеви од попис-
ните листи се следниве, за Австралија: 8629 2050 3653 2850 и со 
привремена лозинка: pwt gx7 gpb, а регистарскиот број за пописот 
во Македонија е следниов: Ѕ 126 057

На фејсбук порталот ни пристигна жална вест од Крсте Секу-
лоски, кој живее и работи во Њу Џерси САД, дека на истиот датум 
кога е роден тој, на истиот ден 20.9.2021 година во село Волино, 
починал неговиот татко Ристо Секулоски на 78-годишна воздраст. 
Ристе, покрај Павле Андроникоски, ми беше најблизок мој детски 
другар. Со нив јас израснав во нашето широко двориште и голема 
градинарска површина засадена со овошни дрвца и трева за ајва-
ните. Нека почива во мир и нека му е жива фамилијата.

 Убаво е да кажеме дека со сопругата Нада најпосле се согла-
сивме да се вакцинираме против корона вирусот кој го закочи це-
лиот свет и однесе милиони човечки животи. Тоа го направивме 
во Апотеката во Белмор со вакцината Астра-Зенека, првата ја до-
бивме на 25.9.2021, а втората на 25.10.2021 година, за кои добивме 
Сертификат со документарен бр. 1000 6658 1914. По тој повод на 
фејсбук порталот ја поставив мојата фотографија каде ја примам 
првата вакцина и фотографија од татко ми Наум, која е документ 
дека е воен болесник, направена во болницата во Горно Водно во 
Скопје 1945 година. Во неа пишувам: „Татко, татко, прости ми што 
ја прегазив твојата инаетлук и еве денес на овој светол ден Кр-
стовден, седнав со наведната глава да ја примам оваа контроверзна 
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вакцина, која ако беше ти жив знам дека немаше да ја примиш. 
Поради твојата инаетлук ти не влезе ниту во Сојузот на комуни-
сти, ниту во колективите (СРЗ) иако ти ја зедоа најплодната земја, 
стоката и кожата ти ја одраа од превисоки даночни давачки. А беше 
прогласен за воен инвалид, но секогаш те наоѓаа неколку проценти 
пократок од предвидената стапка за исплата. Те тераа да ја про-
дадеш земјата, а ти како можеше да продаваш туѓа земја, кога таа 
се водеше на твојот слеп татко Билко. Уште потешко ѝ беше и на 
мајка ми, која во август, за време на жетвата и вршидбата, кога 
редовно тебе те земаа на „воена вежба“, ех, кутра таа, со шест де-
чиња и слеп свекор – со триста клетви испратени кон кодошите, 
мораше сама да го собере пченичниот леб. Татко, и јас не влегов во 
Сојузот на комунисти, но затоа не добив вработвање, па морав да 
си го земам куферот и да отпатувам на крај на светов. Прости ми 
татко, прости!“

Еве и уште една жална вест која ни пристигна од Струга. Со-
пругата на нашиот долгогодишен пријател и другар Разме Кумбаро-
ски, Сашка, ни јави дека на 77-годишна возраст починал нејзиниот 
сопруг Разме од силните неподносливи болки добиени од вирусот 
на пандемијата Ковид – 19. Разме беше поет, писател, есеист, хро-
ничар и имаше објавено 60 книги од повеќе жанри. Тој подолги го-
дини работеше како секретар на Интернационалната институција 
на Струшките вечери на поезијата во Струга. Со него се запознав 
уште во 1967 година кога со сопругата Нада живеевме во Струга, а 
уште повеќе се зближивме кога учествував на СВП „Млада Струга 
– 1979“. Преку него јас, а подоцна и моите колеги од Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј ги запознавме повеќето писа-
тели на Македонија и светот. По тој повод ние Разме го зачленивме 
во нашето друштво како почесен член меѓу првите позначајни лич-
ности. Јас објавив жална вест на мојот ФБ профил со краток запис и 
неколку фотографии на кој сме во пошироко писателско друштво, на 
кој имавме стотици лајкови и коментари со сочувство. Во Библиоте-
ката најавивме за на 19.11.2021 година да одржиме комеморативна 
средба со нашите членови. Струга изгуби добар, стружанец, фами-
лијата добар сопруг и родител, а јас добар пријател со кој почесто 
другарував при мојот престојот во Македонија. Сега по загубата на 
пријателот Разме и неодамнешниот друг пријател Блаже Наумовски 
јас немам соодветен пријател за наслонка.

Во почетокот на декември 2021 година ми беше објавен за-
пис посветен на животот и делото на Стојан Христов (хроничарот 
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на македонските голготи). Сега ги комплетиравме сите негови дела 
кои се преведени на македонски јазик. А тоа се: „Херои и убиј-
ци“ (1935), „Мара“ (1937), „Ова е моја татковина“ (1938), „Лавот 
од Јанина“ (1941), „Мојот американски аџилак“ (1947 и „Орелот и 
Штркот“ (1976). А како највозбудливи моменти во неговиот живот 
тој ги означува онаа во 1953 година кога за првпат ја посетил Ре-
публика Македонија и секако онаа кога неговата автобиографска 
книга „Ова е моја татковина“ била најдена на канцелариската маса 
во Белата куќа на Франклин Рузвелт, веднаш по неговата смрт. По 
поширокиот раскажувачки запис, го истакнувам и фактот дека по-
ради исцрпната книжевна дејност му се доделени повеќе значајни 
признанија: прогласен е за почесен доктор по филологија на Уни-
верзитетот„Св. Кирил и Методиј“, почесен член во ДПМ и МАНУ, 
а во негова чест била основана и Фондацијата „Стојан Христов“. 
Секако пред десетина години Агенција за иселеништво на Р Маке-
донија ја основа и наградата „Стојан Христов“ која му се доделува 
на поет – иселеник за најдобра поетска книга на годината, а се до-
делува за време на одржувањето на СВП во Струга. Оваа награда 
имав чест да ја добијам и јас за книгата „Угреј сонце во мојот сон“ 
во 2013 година. Објавата на фејсбук порталот привлече стотици 
лајкови, а уште толку и коментари. Еве еден коментар од писателот 
Горјан Петревски: ‒ Убаво е... прекрасно е тоа што македонската 
мисла ја има насекаде во светов, а посебно свој темел има вос-
поставено во Австралија. А и на ваков начин, јавно и гласно, како 
што тоа го прави авторот Иван Трпоски од Волино во близина на 
Охрид (а) град (а) и на Струга и Езерото на Дрим (от) и на водите, 
поетов за да биде дотек и постојан амбасадор на Македонштината 
и на тој континент, за да проговориза предците и дејците, за збид-
нувањата и случувањата, напред и сега во родна му Македонија. 
Само така понесено и занесено, Иване! Секогаш стамен, но и со 
вивнат пламен во себе... Сите да се како тебе! Ваму и таму! 

Во новата 2022 година влегуваме со големи желби за да ни 
биде среќна, весела и да нè крепи челично здравје со троа љубов 
и слога во фамилијата и меѓу другарите и пријателите. Просла-
вата помина во скромна фамилијарна атмосфера на која беа при-
сутни и фамилијата на Тони и Билјана со децата Лана, Адријана 
и Кристијан. И покрај строгите мерки за коронавирусот, сепак во 
Сиднеј, пред Оперската куќа и под Мостот Хаба, на прославата 
имаше многу народ кои уживаа во музичките програми пропрате-
ни со силни новогодишни огномети.
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Во изминатата година имав прифатено стотици фејсбук 
пријатели кои доаѓаа со стотици други нивни пријатели, па ми се 
зголеми бројот на пријатели на 2850. Меѓу нив најприсутни се: дет-
скиот писател Наум Попески од Вевчани, неговиот колега детскиот 
романсиер Горјан Петревски од Мренога и основачот и директор 
на Центарот за ракописни студии во Летонската христијанска ака-
демија во Рига, Гоце Дуртановски од Кривогаштани, долгогодиш-
ниот соработник Душан Ристевски, Славе Катин, Мартин Тренев-
ски, Фиданка Танаскова, Розита Христовска, Виолета Ачкоска, 
Виолета Сековска, Радојка Трајанова, Науме Скепароски, Митре 
Манговски Радождански, Милица Лазова, Милица Паулус, Мир-
ко Томовски, Доне Донев, Благунче Секулоска, Лидија Павловска, 
Славе Димоски, Смиле Наумоски, Робертина Николоска и други. 
Кон крајот на јануари почина во Волино татко ѝ на снаата Риста-
на, Гулабин Бочески на 84-годишна возраст. На истиот ден бевме 
на крштевка на внуче од ќерка ѝ на братучедата Ленче Целакоска 
Клекачкоска, Кристина и Дани Петревски, Марко. А на 30 јануари, 
во Охрид, почина писателот, мој драг пријател, Тоде Илиевски. Де-
новиве како што сме информирани, по подолго боледување почина 
и последниот жител на фамилијата на Ванѓел и Санта Секулоски, 
Богоја на 72-годишна возраст. Опелото се изврши на 20 февруари 
во Македонската православна црква „Св. Димитрија Солунски“ во 
Волонгонг, а закопот се изврши на македонската парцела во насел-
бата Порт Кембла Греанч, каде е погребан и брат му на Богоја, Сер-
гија Секулоски. Овие ни се братучеди по мајка им Санта и татко ни 
Науме, кои се деца на брат и сестра Милица и Петкана Далчески. 
Кога сме при оваа фамилија да спомнеме и тоа дека во почето-
кот на март почина и сопругата на Сергија Секулоски, Даница, на 
79-годишна возраст, на чиј закоп, повторно со браќа ми и нашите 
сопруги и внукот Гоце, отпатувавме во Волонгонг на опелото во 
црквата и на закопот во гробиштата во Кембла Греанч.

Деновиве, почина нашиот многугодишен член на Литера-
турното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Ванчо Салиоски 
Ангеловски (21.11.1937–15.3.2022). Ванчо е роден во с. Велме-
вци, кичевско. Долги години работеше во Македонската заедница. 
Беше во Одборот за изградба на првата црква во Сиднеј „Св. Кирил 
и Методиј“ во Розбери. Учествуваше на повеќе протести каде се 
бранеше името, јазикот и симболите на Р Македонија. На негово-
то опело и погреб: јас, Марија Александрова, Тоде Мицковски и 
Борис Миновски му положивме венец со свежо цвеќе, во знак на 
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благодарност и долгогодишно другарување. Марија по опелото на 
прота Наум Деспотоски ја прочита неговата биографија. Нека по-
чива во мир. Кон средината на мај 2022 година го испративме на 
вечно почивалиште и нашиот пријател и член на друштвото „Гри-
гор Прличев“ Бранислав Мусовски од Буково на 87-годишна во-
зраст. Нека почива во мир.

На 15 февруари во писмото од Славе Ѓорѓо Димоски ми пи-
шува: „Со проф. д-р Димитар Пандев сме на идеја да направиме 
книга за браќата Кирил и Методиј. Сакаме еден дел да посветиме 
на поетите – творци од дијаспората, па би те замолиле дали би се 
нафатил да најдеш од тамошните наши творци нешто што напи-
шале за овие наши светители. Ако најдеш, прати ни, но изборот 
да биде построг, со повисоки уметнички вредности. Поздрав до 
сите Македонци таму, зашто кај нас, знаеш како е!“ Во прилог 
јас им испратив песни со посвета за браќата Кирил и Методиј 
од следниве поети: Иван Трпоски, Џим Томев, Ѓорѓи Донески, 
Иванка Петровска, Костадинка – Коца Ѓорѓевска, Љубица По-
повска, Саво Костадиновски и Душан Ристевски. На 23 мај 2022 
година во издание на општина Охрид од печат излезе „Книга за 
светите браќа Кирил и Методија“, која ја приредија проф. д-р Ди-
митар Пандев и Славе Ѓорѓо Димоски. Таа се промовира во го-
лемата сала на Општина Охрид на 23.5.2022 година во 11 часот. 
Промотор на книгата беше д-р Бобан Карапејовски. Во книгата 
застапени се песни од следните поети: Иван Трпоски, Џим Томев, 
Ристо Галевски и Ѓорѓи Доневски.

На 24.3.2022 година во весникот „Денес“, како и во порта-
лите „Мактел“ и „Македонска нација“ беше објавен запис со на-
слов „Коста Абраш – пролетерскиот бунтовник од Охрид“ од Иван 
Трпоски. Со записот објавени се и корици од две книги за поетот 
Абраш, една е од Мирко Милојковиќ издадена во Белград во 1951 
година (која јас си ја прибрав од работничката библиотека во Бел-
град во 1963), а втората е од д-р Стојан Ристески објавена во Охрид 
во 2008 година. Од двајцата автори записите се мошне емотивни 
и трогателни, тие, како и сите други автори користеле цитати од 
повеќе поранешни писатели, кои го отсликуваат револтниот про-
летерски гнев на поетот Абраш, кој иако починал многу млад на 18 
години, сепак, оставил непроценливо поетско богатство зад себе. 
Коста бил 9-годишно момче кога се доселил во Србија, а уште тол-
ку одживеал во Вршац каде починал од туберкулоза. Д-р Ристевски 
во своето дело има поместено и научни докази, како и писмени и 
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усни искажувањана внуката од сестра Вера Поповиќ и достапен 
богат архивски матерјал. Тој ги негира и написите од повеќе автори 
дека мајка му Сотирка била Гркинка. Таа потекнува од фамилијата 
Точковци. А Коста по татко потекнува од фамилијата Христовци, 
односно Ристевци, но по пегите што ги имале на лицата народот ги 
нарекол Абрашевци. Поради подобра егзистенција фамилијарно се 
преселиле во Вршац, Србија, каде по тешката и мачна работа, тие 
ги распрскалесвои коски во Вршац, Белград и Битола. Сите стихо-
ви од поетот Абраш му даваат посебен стимул на животот, кои но-
сат слободен живот за песимистичкото денес и за оптимистичкото 
утре. Ја опејува омразата кон богатите и поробувачите и љубовта 
кон сиромасите и поробените. А за татковината Македонија, за Ох-
рид и Езерото секогаш е вратен со мислите и тагува по нив. Таа 
тага е пренесена во песната „Патот во родниот крај“ Плови, плови, 
броде мој, / Напред, брзо, ај! / Плови, плови, само право, / Во мојот 
роден крај! / Не плаши се од страшна бура,/ Ни од брански лом, / 
Ни од фиук на силен ветар, / Ниту пак од гром!... 

Од поставката на фејсбук порталот на кој имаше околу двес-
те лајкови и стотина коментари, еве го коментарот на писателот 
Горјан Петревски: „Прекрасно е, Иван, тоа што си се сетил да ни 
понудиш еден ваков извонредно обработен текст за Коста Абраш 
од Охрид. Не сум сигурен дека, кај нас, ама сите се упатени кој бил 
и што бил, а ова искажување е добредојдено. Но, за жал, со своите 
осумнаесет, оставил онолку колку Бог му одредил. А убаво е и тоа 
да го спомнеме и агилниот универзитетски професор д-р Стојан 
Ристески, кој беше мошне студиозен, но и Родољуб од висок фор-
мат. Некои нешта не треба да се заборават“. 

Од поставката за 44-годишнината на Македонското литера-
турно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј за кој имав 200 лајкови 
и 100 коментари, еве го коментарот од писателот Горјан Петревски: 
„Ве гледам на фотосот, во „Григор Прличев“ ве има во голем број – 
големо ви е срцето, а во него голема ви е Македонија. Бидете горди 
во далечини, драги наши поети и писатели, но, секогаш блиску до 
нас, а и ние до вас. Духовно и нераскинливо. Ве поздравувам и се 
гордеам со вас“.

А во коментарот на Алексо Лозановски од Торонто се вели: 
Од мое име и името на Литературното друштво „Браќа Милади-
новци“ од Торонто, примете ги нашите големи честитки за 44-го-
дишниот јуилеј на вашето Друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј со 
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желби за нови успеси во иднина и посилна афирмација на македон-
скиот јазик и литература во таа ваша втора татковина Австралија.

Последен што побара соработка е господинот Марјан Гијов-
ски – докторант по историја на политичката емигација по 1944 го-
дина. Вработен е во Државниот архив на Институтот за национал-
на историја во Скопје, Р Македонија.

Најпоследен (5.4.2022) ми се јави нашиот внук Жарко Трпо-
ски од Волино, кој нѐ информира дека патот кој треба да минува 
од под Мешеишта преку Волинско поле и Струга за Ќафазан ни за-
фаќа лозје, нива во Барски Пат и Метулчја Бавча, или вкупно 9.000 
К2, за преговорите што ќе следат ќе ве информирам подоцна. Ете 
јадна таткова идедова земја, уште неподелена помеѓу нас, државни 
стопани ја меркаат за пазарење. 

Еве и уште една објава во весникот „Австралиско-македон-
ски неделник“ со наслов 18-годишнина од Пешачкото друштво во 
Белмор. Оваа група јас ја организирав најпрво со македонските пе-
шаци: Нада и Страшо Стојоски, а после нив и Љубе Караѓулески, 
Либанецо Џао, подоцна се приклучија и грчките пешаци: Васили, 
Кристина, Ставрула, Катерина, Елени, Коста, Кики... Ваков запис 
објавија и порталот Мактел мк, како и локалниот весник „Торч“ од 
населбата Кентербери-Бенкстеон“ на англиски јазик.

Иван (во прв ред, трет од десно) со пешачката група од Белмор со 
која прославија 18-годишница од нејзиното формирање (2022)

На 29 мај 2022 година во просториите од црквата „Св. Кирил 
и Методиј“ во Розбери (Сиднеј) се одржа чествување на Денот на 
сесловенските просветители, солунските браќа Кирил и Методиј. 
Оваа традиционална манифестација ја организира Училишниот 
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одбор за Нов Јужен Велс, и на неа, покрај извештаите за значење-
то на просветителската дејност на браќата, пред своите родители 
и наставници учениците рецитираат песни посветени на нивното 
дело на својот мајчин македонски јазик. Потоа на учениците им 
се доделуваат награди и признанија. Вечерта таква награда доби и 
нашиот внук Кристијан Јошески, на кој веднаш побрзавме за да му 
ја честитаме. А тука беа и неговите родители, сестрите, дедовците 
и бабите, тука дојде да му честита и прота Наум Деспотоски, кој го 
има крстено Кристијан. Од овој настан јас понесувам силна надеж 
дека мојата национална борба за изучување на македонскиот јазик, 
литература и култура во оваа втора наша татковина, некој од моите 
внуци ќе ја продолжи. 

Неколку децении и јас бев во овој Школскиот одбор, а и во 
Фондацијата за изучување на Македонскиот јазик на Универзите-
тот Маквори во Сиднеј. Но, ниту заедницата покажа интерес за 
негово финансирање, а ниту, пак, политичарите на РМ, а соседски-
те негатори лобираа кај овдешните власти и успеаја целосно да го 
затворат.

Во чест денот на Св. Кирил и Методиј 2022 год. во Сиднеј, На уче-
ниците им беа доделени благодарници за изучување на македонскиот 
јазик. И внукот Кристијан беше награден. Со него сите фамилијарно 

(и поп Наум) направивме фотографија за спомен



 

БЛАГОДАРНОСT

На крајот од оваа моја автобиографска книга, ја користам 
оваа можност да им се заблагодарам на следниве, лица кои ми 
овозможиле животот да тече онака како што си дотекол до оваа 
80-годишна животна станица. Најпрво, на Господ Бог, кој им дал 
благослов на моите родители за да ме зачнат, родат, подигнат во 
животот, преку школство, правење свадба, испраќање во војска, 
до испраќање на печалба. Сигурен сум дека најтешката и најодго-
ворна должност во мојот живот ја имале токму тие. 

Втора личност е мојата сопруга Нада, која ете си ја презеде 
врз себе обврската од моите родители за таа да ме гледа, љуби 
и да се пробиваме низ животот: да имаме свој род, да ја гледаме 
и одраснеме нашата ќерка Билјана, да ја школуваме, омажиме 
(за Тони Јошески) и децата заедно да ги изгледаме и одраснеме 
(Лана, Адријана и Кристијан), за кои и со кои ќе живееме. Да 
изградиме сопствен дом, за да живееме слободен и весел фами-
лијарен живот. Потоа доаѓаат браќа ми и сестра ми, Диме, Спасе, 
Ангеле, Трпе и Ристана, сите тие, заедно со своите фамилии, на 
свој начин ја заслужиле мојата благодарност. А посебна благо-
дарност до браќа ми Ангеле и Трпе со семејствата, кои се од-
лучија и тие да останат да живеат во Сиднеј со кои заедно ќе ги 
одболуваме иселеничките копнежи кон нашето родно Волино и 
татковината Македонија.

Од останатите роднини и пријатели посебна привилегија 
ќе му оддадам на мојот другар и пријател Душан Ристевски со 
кого еве полни 44 години другаруваме, го крепиме Литературното 
друштво „Григор Прличев“ во кое изградивме библиотека, испеча-
тивме стотици наслови со поезија и проза, го издававме списание-
то „Повод“, зачленивме преку 300 членови Македонци за да читаат 
книги и пишуваат песни и раскази, во кое израснавме како поети, 
писатели, драматурзи, артисти и рецитатори и на разни настани 
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сме го афирмирале македонскиот јазик, литература и култура. Со 
негов благослов сумдобил бројни награди и признанија. Благодар-
ност им оддавам и на сите мои пријатели кои на било каков начин 
ми помогнале при издавањето на моите дваесетина наслови со по-
езија, патописи и историски книги, за кои ми напишале рецензии 
и направиле корекции: д-р Науме Радически, д-р Стојан Ристески, 
д-р Ѓорѓи Сталев, д-р Илија Чашуле, Светлана Христова Јоциќ, 
Фиданка Танаскова, Славе Николовски Катин, Доне Пановски, д-р 
Димитар Пандев, Александар Донски, Ристо Стефов, Милева Ла-
зова, Билјана Костова, како и уредниците на весници и списанија 
во кои почесто сум објавувал записи со настани од заедницата: 
Радмила Трифуновска, Бошко Нацевски, Марјан Велевски, Милан 
Аџиевски, Панде Манојлов, Игор Павловски, Мане Јаковлевски, 
Јове Стојановски, Јосиф Кумановски, Љупчо Станковски, Васил 
Боглев, Панко Стамкоски, Љубе Јанчев, Благоја Божиновски и 
други. Благодарност и до ТВ- и радиоуредниците: Диме Илиев-
ски, Сашо Нелоски, Ели Танаскова, Загорка Добросавлева, Ѓорѓи 
Бушиноски, Радица Димитровска, Виолета Јовановска, Милчо Јо-
ваноски, Симон Бричот, Гоце Јовковски, Петко Чавкоски, Љупчо 
Костески, Благоја Стојановски, Трајче Гулевски, Марија Алексан-
дрова, како и фотографистите Жика Рафтоски, Јован Кокаловски, 
Илија Вељановски, Трајан Петрески, Спасе Трпоски, Науме Ске-
пароски, Драган Димитровски и други. Благодарност за Златко 
Ефтимоски, познат стоматолог и хуманист од Сиднеј, Крсте Трај-
чески, од компанијата за увоз-извос „Бенино“ од Сиднеј, за не-
говата безгранична услуга, и други. Благодарност и за сите оние 
што членуваа во Литературното другарство „Григор Прличев“ од 
Сиднеј, во Охридско-струшката асоцијација, Волинското социјал-
но друштво од Грингила, „Охридски јубилеј“ од Волонгонг, КУД 
„Вардар“ од Бенкстеон, ФК „Македонија“ од Бенкстеон и „Илин-
ден“ од Рокдаел, Градската библиотека „Григор Прличев“ од Ох-
рид, Струшките вечери на поезија во Струга, Одборот на месната 
заедница на село Волино, Друштвото на писатели на Македонија, 
школските одборници на Нов Јужен Велс, одборниците во учи-
лиштето „11 Октомври“ од Јагуна и други.

Но, барам и прочка, ако некого сум го навредил, а сигурно 
тоа било во корист на заедницата, или за доброто во фамилијата.

 Горе-долу од досегашниот живот сум задоволен и до колку 
би требало повторно да се преродам, би посакал да се родам ва-
ков ист и истата животна патека повторно да ја изодам.
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Не ми се оствари желбата за да се сретнам со двајцата даве-
ници (Ајрудин Лена и Ѓоко Дуноски) кои храбро сум ги извлекол 
од реката Црн Дрим, пред и зад браната во Струга во средината на 
1968 година и потем рамно 54 години од настанот.

Не сум задоволен од политиканството од кое настрада Ма-
кедонија со сите нејзини придобивки како суверена и независна 
држава. За неа, ние и плејада починати борци сиот свој живот се 
боревме, протестиравме и се бунтувавме. И ете, една група недо-
раснати политичари, како да им беше таа дедовина, за час ја рас-
продадоа. Македонија ја погребаа, а Македонците ги обезличија. 
Но, Македонците не би биле Македонци до колку не би почнува-
ле секогаш од почеток! 

На крај би го додал уште следното: Животот ми беше долг и 
бунтовен, а смртта сакам да ми биде брза и безболна.





ИВАН ТРПОСКИ
БИОГРАФИЈА

Иван Трпоски е роден на 21 јуни 1942 год. во село Волино – 
Охридско, Македонија. На 26 август 1968 год. го напушта Волино 
и Македонија и се доселува во Сиднеј, Австралија.

Член е на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сид-
неј од 1979 год., на Училишниот одбор за Нов Јужен Велс од 1980 
год., на Друштвото на писателите на Македонија од 1988 год. и на 
Здружението на новинарите од Македонија од 1995 год. 

Со своја поезија настапувал на „Млада Струга“ во 1979 год. 
и на Струшките вечери на поезија во 1987 и во 1995 год., каде што 
читал свои стихови на манифестацијата „Мостови“.

Со поезија е застапен во зборниците: „Видици“ (Сиднеј, 
1984; Скопје, 1988), „Наши патеки“ (Мелбурн, 1986), „Иселенич-
ки поетски меридијани“ (Скопје; 1997), „Охридски литературни 
творци од Прличев до денес“ (Охрид, 1999), „Коти на копнеж и 
страст“ (Сиднеј, 2003), како и во антологиите на англиски јазик: 
„Антологија на македонската поезија“ (Сиднеј, 1997), во австра-
лиската антологија „Лигаво огледало“ (Бризбен, 1998), и во анто-
логијата на 21-от Светски поетски конгрес „Отворени граници“ 
(Сиднеј, 2001) и „Рејунион“ (Сиднеј, 2003). Исто така, застапен е и 
во Енциклопедиите на Австралија и на Македонија.

Автор е на збирките поезија: „Површински корења“ (Сид-
неј, 1985), „Големиот брод“ (Скопје, 1988), „Оковано море“ (Сид-
неј, 1988), „Преселба на запад“ (Сиднеј, 1990), поемата „Тодорка“ 
(Скопје, 1995), „Свитило“ (Сиднеј, 1999), „Меѓу две огништа“ 
(Охрид; 1999), „Немирни ветрови“ (Сиднеј, 2004), „Љубовна има-
гинација“ (Сиднеј, 2004), „Зад синиот бран“ (Штип, 2008), „Угреј-
сонце во мојот сон“ (Скопје, 2013) и на англиски (Штип, 2013); на 
патописите: „По патот на сонцето во Македонија“ (Сиднеј, 2000), и 
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„Македонија моја татковина“ (Сиднеј, 2002). Исто така, тој е автор 
на книгата „Македонски демонстрации во Австралија“ (Струга, 
2004), на книгата со биографскиот запис „Спасе Трпоски – живот 
и дело“ (Струга, 2008) и на книгата „Македонија – не те заборава-
ме“ (Штип – 2016).

Наградуван е на многу конкурси за поезија и за проза, но 
најзначајни се: „Иселеничка грамота“ – 1995 год., која ја доделува 
Матицата на иселениците од Македонија за најдобар поет од дијас-
пората, награда за поезија од Интернационалната библиотека во 
Квинзланд во 1998 год.; наградата „Македонско сонце“ за литера-
тура и култура во Сиднеј во 2004 год. и наградата за најдобра поет-
ска збирка песни на поет од дијаспората, која ја додели Советот на 
Струшките вечери на поезија во Струга во 2013 год.

За општествена дејност има добиено повеќе награди и при-
знанија, меѓу кои се: од Општината Кантебери за почесен граѓанин 
во 2010 год.; државната награда на Нов Јужен Велс за Сениор на 
годината во 2011 год.; наградата Медал за заслуги за Македонија 
од претседателот на Р Македонија, Ѓорѓе Иванов во 2016 год. и 
државната награда за Општествена доброволна работа во регионот 
Св. Ѓорѓи во 2018 год.
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BIOGRAPHY

Born on 21 June 1942, in the village Volino, Ohrid Region, Mac-
edonia.

In 1968 he migrated to Australia and settled in Sydney.
For 28 years he worked in the Rail Infrastructure Corporation as 

a Safety Officer. In 2007 he retired and is now a pensioner.
His work has been published by the Australian Ethnic press, as 

well as in some publications in Macedonia. His poetry has been select-
ed for the Anthologies: Vistas (Sydney 1984, Skopje 1988), Our Paths 
(Melbourne 1986), Immigrations Poets Meridians (Skopje 1997), Mac-
edonian Poetry in Australia (Sydney 1997), The Liquid Mirror (Bris-
bane 1998), Contemporary Macedonian Poetry – An Island on Land 
(Sydney 1999), The Opening of Borders (Sydney 2001) and Reunion 
(Sydney 2003).

He is the author of several books of poetry: Shallow Roots (Syd-
ney 1985), The Big Ship (Skopje 1988), Chained Sea (Sydney 1988), 
Heading West (Sydney 1990), Todorka (Skopje 1995), Svitilo (Sydney 
1999), Between Two Homelands (Ohrid 1999), Restless Winds (Sydney 
2004), Love Imagination (Sydney 2004), and Behind the Blue Wave 
(2008), also two Travelogues: Following The Sun – Journey to Mace-
donia (Sydney 2000) and Macedonia – My Homeland (Sydney 2002), 
the notebook The Macedonian Demonstrations in Australia (Sydney 
2004), the biography Spase: Migrant, Writer, Patriot (Sydney 2008) and 
The Sunrise in my Dream (English edition Stip 2013, bilingual edition 
Sydney 2013), Macedonia – never forgotten (2016).

Ivan has been a member of the Literary Society Grigor Prlichev in 
Sydney since 1979 and honorary member since 2013, the Association of 
Writers of Macedonia since 1988, the Association of Journalists of Mac-
edonia since 1995 and the XXI World Congress of Poets in Sydney 2001.
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He was a participant at the prestigious Struga Poetry Evenings in 
Macedonia 1987 and 1995 and at the XXI World Congress of Poets in 
Sydney, Australia 2001.

For 40 years he has volunteered his time as a librarian and archi-
vist in the Macedonian Community Library and in many community 
associations and churches in Sydney.

His awards include the prestigious “Stojan Hristov” award for 
poetry in 2013 at the International Poetry Festival in Struga, Migrants 
Gramota (Iselenichka Gramota) for his literary work in 1995, the In-
ternational Library of Queensland award for poetry in 1998, the Mac-
edonian Community’s Golden Sun Cultural Achievement Award for 
2004,  Community Relations Commission (CRC of NSW) Volunteer-
ing Awards Certificate of High Commendation 2007, (CRC of NSW) 
Award for Volunteering Certificate of Acknowledgement and in 2008 
by the National Australia Day Council for the Senior Australian of the 
Year, Ohrid City Council (Macedonia) for Cultural Communication 
2008, Canterbury City Council for the 2010 Senior Citizen of the Year 
Award for Service to the Community, the 2010 NSW Seniors Week 
Achievement Awards, award by the St George Migrant Resource Centre 
for active contribution to the community and making a difference to the 
life of others in 2011, Lifetime Service to the Macedonian Community 
in 2011 by the United Macedonian Diaspora (Washington USA), Gold-
en Sun Community Lifetime Achievement Award in 2011 by the NSW 
Macedonian Telephone Directory, the Lifetime Achievement Award for 
Literature in 2013 by the Macedonian Literary Association, Cultural 
achievement award at the 40th annual Migrants Convention in Prespa 
2013 (Ljubojno, Macedonia), award for humanitarian aid and cultural 
contribution to the village of Volino, the authors birthplace, awarded 
by the village board in Volino 2013 (Macedonia), Cultural promotion 
award from the local radio program ‘Skid Row’ in 2015 (Sydney), The 
best poem of the year by FB followers (2014), Awards for Promotion 
of the Macedonian Language and Culture (2016) by the Immigration 
Agency of Macedonia and City of Ohrid Library (2016); Gold Medal 
for promoting the Macedonian Language and Culture and promoting 
cooperation between Macedonia and Australia (2016) (This award was 
given by the President of Macedonia Dr Gjorgje Ivanov) and Senior 
Volunteer Achievement Award for servicing St George Community, 
awarded by NSW Parliament on 29.10.2018.
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