
ЦРНИ ОВЦИ 

ПРИКАЗНА ЗА СОКОЛОТ  -  Џовани Бокачо
 Копо ди Боргезе Доменики бил стар благородник, кој можеби веќе не бил меѓу 
живите, но затоа бил познат по тоа што знаел да раскажува најинтерсни настани од 
своето минато. Главен лик на оваа случка е Федериго од  Фиренца, кој бил  млад, богат и 
вљубен во убавата Џована, но таа била мажена. Лудувајќи по неа, Федериго осиромашил и 
се повлекол на својот имот  во Кампи, заедно со својот  сокол со помош на кој ловел. По 
извесно време Џована станала вдовица. Ожалостена поради смртта на сопругот, заедно со 
својот син заминала на имот, кој се наоѓал во близина на имотот на Федериго. Нејзиниот 
син почнал да се дружи со Федериго и заедно со него и неговиот сокол оделе на лов. Но, 
синот на Џована се разболува, а таа го негувала и постојано го прашувала да не сака 
нешто од  неа. Нејзиниот син тогаш од  неа го побарал соколот  на Федериго, велејќи дека 
доколку  му  го донесе, тој може и да оздрави. Џована со една придружника заминала кај 
Федериго, но и било многу непријатно бидејќи знаела дека тој станал сиромашен поради 
неа. Федериго бил пресреќен кога ја видел. Но, бидејќи бил сиромашен и немал  со што да 
ги послужи, решил да го испече соколот иако тоа било единственото вредно што го имал. 
По оброкот, таа му кажала зошто дошле. Федерико тогаш се расплакал и и кажал  дека 
штотуку го изеле соколот. По ова, Џована заминува дома кај синот, за да му каже дека 
нема да може да го добие соколот. Откако синот на Џована ќе почине, таа останува сама. 
Поради тоа нејзините браќа ја убедувале да се омажи и таа одлучила да се омажи за 
Федериго. Браќата се изненадиле затоа што тој бил сиромав, на што таа им одговорила: 
„ Подобро човек без богатство, отколку богатство без човек.”

АЈФЕЛОВАТА КУЛА  - Дино Букати
 Приказната ја раскажува Андре Лејзен, еден од  градителите на Ајфеловата кула. 
Тој бил работник во фирмата „ Рентирон ” се додека една вечер не се запознал со 
инжинерот Густав Ајфел. Тој му понудил трипати поголема плата за да му се придружи во 
изградбата на кулата, за која владата дозволила да биде висока 300м. Но, при 
потпишувањето на договорот за работа, Ајфел му рекол дека треба да се обврзе на 
некаква тајна. Каква? Андре не знаел, се додека не сфатил дека Ајфел немал намера да 
ја запре изградбата на 300м. Напротив, на самата кула која се уште биле во изградба, биле 
наместени некакви цевки од  кои излегувала пареа, така што стотиците работници се 
завиткани во тие облаци од  пареа, за да не ги фати вртоглавица од  големата височина. 
Вистината била дека Ајфел  немал намера да ја запре изградбата на 300м. Тој сакал  да 
гради бесконечно високо. Но, кога Ајфел починал, неговиот син ја издал тајната. Дошле 
владините луѓе и ја прекинале изградбата. Луѓето кои денес ја посетуваат кулата, шетата 
со лифтовите низ  неа, но никогаш нема да ја дознаат вистината за кулата која денес има 
само 300м.

СВЕТЛИНАТА ОД СОСЕДНИОТ ДОМ  -  Луиџи Пирандело
 Адвокатот Тулио Бути бил многу повлечен и осамен човек. Секогаш и секаде бил 
сам. Имал тешко детство. Татко му бил  лош човек, а мајка му умрела многу рано. Брат му 
заминал за Америка, а сестра му во манастир. По што заминал и тој. Живеел како 
потстанар во домот на старата Нини и нејзината ќерка Клотилдина. Тие се обидувале 
секако да му угодат, за да не го изгубат потстанарот, бидејќи одвај нашле некој да живее 
во нивната темна соба. Ретко се враќал дома пред  вечера и ретко го гледале. Но, овој пат 
се вратил порано. Иако му понудиле ламба, тој ја одбил. Во собата одеднаш се појавила 
светлина, која доаѓала од  станот отспротива. Во станот живеело едно семејство, маж и 
жена со своите две деца. Тој почнал да ги набљудува, а при тоа се потсетувал  на своето 
семејство. Тоа го забележале старата Нини и нејзината ќерка, кои заминале во станот 
отспротива, убедени дека нивниот постанар е заљубен во жената, која се викала 
Маргерита. На Тулио му станало чудно што ги видел  во соседниот стан, а забележал и 
дека по нивната посета, жената го гаси светлото и стои на затемнетиот прозорец. Така тој 
почнал да чека, не да се осветли, туку да се затемни прозорецот. Меѓу Тулио и Маргерита 
се родила љубов. Наскоро жената го напуштила мажот и трите деца. Но, тоа не траело 



долго. Тулио тогаш ги замолил  старата Нини и нејзината ќерка да им дозволат да се 
вратат во собата. Оттаму Маргерита скришно ги набљудувала своите деца, плачејќи.

ИВЛИН  -  Џемс Џојс
 Ивлин е девојка која има нешто повеќе од  19 години. Мајка и е почината, исто така 
и брат и Ернест. Вториот брат Хари работел као фрескорезец и дома праќал пари. 
Работела и Ивлин, но таа не била задоволна од животот дома, бидејќи татко и бил немтур, 
иако паметела и ситуации кога мајка и била жива и кога тој бил расположен. Затоа решила 
да избега во Буенос Аирес и да се омажи за момчето Френк, иако татко и не и дозволувал 
да биде со него. Еден ден таа решила да избега и додека седела дома размислувала каков 
ќе и биде животот  со Френк. Кога дошол моментот да замине и да го започне својот  нов 
живот, таа се предомислила. Кога требало да се качи на бродот, Френк ја повикувал, но 
таа гледала пред  себе без љубов, без збогување и од  нејзиниот лик не можело да се види 
дека некого познава. Морнарот отпатувал сам, а Илвин се вратила бидејќи не можела да 
го напушти својот дом. 

ПОСЛЕДНИОТ ТРУБАДУР  -  Оʼ Хари
 Сем Геловеј е последниот трубадур. Тие биле шетачки пејачи од  11 до 12 век, оделе 
од  дворец  до дворец  и пееле за љубовта на витезите. После три месеци престој на ранчот 
Алтито, заминал со гитарата на рамо. Многубројната фамилија Веридју била нажалена, 
затоа што секој ги сакал  трубадурите. Писателот  вели дека луѓето се делат на: барони, 
трубадури и работници, а писателот е убеден дека и читателите спаѓаат во групата 
трубадури, затоа што секој кој чита ја сака уметноста. Трубадурот Сем кој знаел педсетина 
шеговити приказни и триесет до четириесет песни, дошол на ранчот на Елисон. Тој убаво 
го пречекал, го нагостил, а потоа седнале надвор. Елисон бил стар човек, со пожолтена 
брада и збрчкано лице, кој одгледува овци.  Самиот носел храна и вода на пасишта, во 
овчарските логори. Еден ден налетал на Кралот Џемс, кој му се заканил дека ќе му ги убие 
овците доколку не се повлече од  трите пасишта. Старецот бил немоќен, а Џемс Кинг бил 
силеџија и кавгаџија. Поради тоа старецот бил многу загрижен. Згора на се бил и должен 
во локалниот дуќан, стадата се намалувале, а цената на волната паѓала. Но, кога наскоро 
по три дена пак го сретнал, испаднало дека се роднини. Тогаш Кралот му рекол  дека ќе му 
земе две илјади долари од  банка и дека ќе му рече на дуќанџијата да му дава роба на 
вересија. Така проблемот се решил. Кога старецот дошол дома трубадурот Сем го немало. 
Кога Сем вечерта се дошол кај старецот му рекол дека го убил Кралот.

ОВАЛНИОТ ПОРТРЕТ  -  Едгар Алан По
 Еден човек и неговиот слуга Педро случајно дошле до еден напуштен дворец. За да 
не ја преспијат  ноќта на отворено, а ноќите на Апенините биле многу студени, насилно 
влегле во дворецот. Се сместиле во една соба, блиску до кулата, во кој имало портрет. 
Слугата заспал, а човекот останал буден да ги чита белешките за портретот, кои ги нашол 
под  перницата. Го повлекол канделаброт ( свеќникот ), поблиску и кога светлината во 
собата се преместила на еден од  ѕидовите, забележал  портрет со преубав женски лик на 
него. Во белешките пишувало дека тоа била девојка која се омажила за еден славен 
сликар. Тој мошне долго работел на нејзиниот портрет, но додека тој занасен сликал, не 
забележал дека неговата жена позирајќи му, постепено го губела животот и руменилото 
од  лицето. Сите забележувале нешто што тој занесен во своето уметничко дело не 
забележувал. А таа била се поболна и поболна. Дента кога го завршил  портретот извикал: 
„ Ова е живот!”. Но, кога погледнал кон својата жена која му  позирала, видел дека таа е 
мртва.

КРАЈОТ НА КРИСТИ ТАКЕР  -  Ерскил Колдвел
 Црнецот Кристи Такер пред  неколку месеци дошол да живее и работи на 
плантажите со памук на господарот Ли. Еден ден тргнал кон плантажите за да  замоли да 
му дадат поголем плуг, за да може повеќе да произведува. Но, по пат забележал дека 
другите Негри ( црнци ) не му зборуваат и не му приоѓаат. Затоа тој го фатил  за рака 
црнецот Фроги, го запрел и го прашал во што е работата. Фроги само го запрашал дали е 
повикан кај господарот, на што Кристи одговорил потврдно. Не знаејќи дека кога ќе те 



повика Ли Кросман, работата не била добра, љубопитно и забрзано се упатил  кон 
бараката, каде бил  сместен книговодителот на плантажата и Ли Кросман. Кога влегол во 
бараката, бил прекорен бидејќи купил радио, а Кристи радиото го купил со пари од 
зајаците кои ги уловил. Кристи залудно објаснувал дека не сакал да се задолжува во 
дуќанот на плантажата. Ли му  забележал што ловел зајаци во неговата шума, бил 
прекорен и затоа што исекол дрва од  кои направил  ограда. Исечените дрва му припаѓале 
на Ли, затоа што шумата била негова. На Ли не му се допаѓало и тоа што неговата жена 
чувала кокошки, а тој направил  кокошарник за нив. Ли сметал дека кокошките ќе му ги 
колвале плодовите. Затоа зел грбача ( камшик ) за да го казни. Но, Кристи не можел да 
дозволи да биде тепан, затоа го земал камшикот од  бакарни жици. Ли се налутил, го 
извадил  револверот и го убил. Братот на Ли и уште еден службеник, отишле да видат што 
се случува. Ли му  рекол дека Кристи му се заканувал со смрт. Потоа им рекол да ја 
отворат вратата за оние надвор да видат како завршуваат  недисциплинираните. Надвор 
немало никој.

ЛЕТОТО НА УБАВИОТ БЕЛ КОЊ  -  Вилијам Саројан
 Арам и Мурад  биле братучеди од  една сиромашна, но чесна фамалија. Едно рано 
утро во 4 часот, Мурад  му затропал на прозорецот и го разбудил, покажувајќи му убав бел 
коњ. Јасно било дека го украл, што не било во ред. Но, Мурад  и онака бил  сметан за 
откачен во фамилијата, па Арам прифатил  да го јаваат коњот, а потоа да го вратат.По 
некое време коњот  имизбегал, додека да го најдат, се разденило. Тоа значело дека нема 
да можат да го вратат, па затоа решиле да го сокријат во шталата на едно запуштено 
лозје. Сонот на Арам бил исполнет, тој сонувал за убав коњ. Затоа со братучедот се 
договориле да го задржат коњот шест месеци. Кога се вратл дома, на гости им дошол еден 
Асирец, кој се викал Џон Бир. Тој се жалел дека коњот му го нема, а чичко Косоров му 
велел  дека не е ништо да загубиш коњ. Еден ден додека биле заедно со коњот, случајно 
налетале на Асирецот, кој им рекол дека нивниот коњ  многу бил сличен на неговиот, како 
да се близнаци. Арам и Мурад  го јавале коњот  уште две недели, а потоа го вратиле.На тоа 
чичко им Косоров пак имал коментар: Голема работа, што коњот се вратил.

ЕДИНАЕСЕТ СИНОВИ  -  Франц Кафка
 Раскажувачот  има единаест синови, зборува секој од нив посебно, опишувајќи ги по 
изглед  и карактер, покажувајќи ни колку се ралични сите тие. Првиот е многу сериозен и 
умен, но не гледа ни лево ни десно, туку само пред себе, во својот мал круг, а тоа значи 
дека е ограничен. Таткото го сака, но многу не го цени. Вториот е личен, но не е истраен. 
Има едно око помало од  другото. На таткото оваа мана не му пречи, туку  неправилноста 
на духот, мана што ја има цела фамилија, ни кај него е најизразена. Третиот син биле убав 
како пејач, но ненаметлив и често нерасположен. Четвртиот  е најдружељубив од  сите, 
безгижен, лекомислен, наликува на ластовичка што паѓа, што на таткото му го загорчува 
погледот кон него. Петтиот е мил и добар, наивен, љубезен, а шестиот е најдлабокоумниот, 
но дрдорко. Висок е, но во целина неубав. Седмиот син само се шуткал наоколу и е 
незаинтересиран за девојки, иако ја почитувал традицијата и сакал да има деца. Осмиот 
син е низок и единствен што носи брада. Тој е оттуѓен од  татка си и оди по својот пат. 
Деветиот е елегантен, но мрзлив заводник, кој најмногу од  се сака да лежи во кревет. 
Десетиот син е неискрен и лицемерен, секогаш е со закопчано палто и шапка на главата. 
Единаесетиот син е нежен и најслаб, иако понекогаш знае да биде јак и решителен. Татко 
му не сакал да остане со него. Раскажувачот - таткото, ги опишува своите синови реално, 
со сите нивни мани и добри особини. Тој ги сака сите свои деца, иако знае дека ниту едно 
од нив не е совшено.

ПРИКАЗНАТА ЗА ИСИДОР  -  Маркс Фриш
 Исидор е аптекар од  Марсеј, совесен човек, верен сопруг и добар родител. Освен 
постојаното и здодевно потпрашување на неговата жена, за тоа каде бил, што аптекарот 
многу го нервирало, се друго во неговиот брак, кој траел веќе девет години, било во ред. 
Едно лето заминале на одмор во Мајорка, на Средоземното Море. Бродот само што требал 
да тргне, Исидор можеби за инат на жена си, отишоч да купи весник. Занесен во весникот 
наместо да се качи на парабродот, се качил на една валкана лаѓа, со кој француската 
легија заминувала во пустините наАфрика и Индокина, за да ги штити француските 



колонии. Останал со легионарите и се вратил дури по неколку години, точно на 
роденденот на жена си, на која сето време не и се јавил, па сит мислеле дека е мртов. 
Неговите пет деца веднаш го препознале, почнале да си играат со неговиот шлем. Жената 
била збунета, па тој морал самиот да си стави кафе. Но, кога таа почнала да му  поставува 
прашања, тој станал и испукал неколку куршуми во воздух, по што тој си заминал. Се 
вратил по една година. Се развеле, а жената се омажила по втор пат за еден адвокат.

ЦРНИ ОВЦИ  -  Хајнрих Бел
 Раскажувачот  во овој расказ ги опишувал црните овци во неговата фамилија. Прво 
тоа бил  неговиот  кум и стрико Ото, кој на времето бил судски советник, а потоа и самиот, 
кој исто така бил кум на детето на својата сестра. Таа внимавала детето да нема контакт 
со него, за да не стане третата црна овца во фамилијата. Стрико му постојано позајмувал 
пари од  роднините, понекогаш им ги враќал, но по два дена се враќал и токаш барал 
поголема сума на пари да му позајмат. Најчесто барал од  една до педесет марки. Правел 
секакви планови, да отвори лимонадџилница или да формира партија која ќе ја спаси 
Европа. Ото, кој бил кум на раскажувачот, пиел, но не умрел  од алкохол, туку во несреќен 
случај, го прегазил камион со три приколки. Во џебот  му нашле 24.000 марки, кои штотуку 
ги добил  на лотарија, а во неговиот дом нашле список на луѓе на кои им должел, тестамент 
во кој за свој наследник бил определен неговиот внук - раскажувачот. Таткото на 
раскажувачот бил  задолжен како извршител на тестаментот. Тој требал да ги распредели 
парите и да ги врати сите долгови, кои изнесувале 15.000, кои требале да се вратат на 700 
луѓе. Внукот, како наследник на Ото ја наследил неговата скромна соба, во која живеел  и 
денес. Но, не го наследил  неговиот шарм и способноста за комуникација. Прво сакал да 
студира музика, па изгубил 3 години, обидувајќи се да стане музичар. Постојано имал 
планови, дури и да стане цариник. Но, постојаното планирање не донело ништо, а времето 
си поминувало и тој пропаднал. Ја молел фамилијата да му најде работа и тие го 
вработиле во фирма за мебел. Таму редел сметки, пишувал рекламни писма, преговарал 
со трговските патници. Фабриката имала 12 работници, произведувала неквалитетен 
мебел, шефот бил  дрдорко, кој постојано се фалел, а ништо не работел. Еден ден внукот 
на Ото на лото добил 50.000 марки, дал отказ на работа, а откко се раздолжил, му 
останале 30.000 марки. По ова му дозволиле да се гледа со кумчето, на кое му купиле и 
лоз. Бидејќи внукот на Ото - раскажувачот, не знаел  кој е следната црна овца во 
фамилијата, во тестаментот напишал дека кога ќе умре се му остава на оној што ќе тргне 
по неговите стапки. Најважно било, наследникот на никого да не остане должен.

НЕДОСТОЈНА СТАРИЦА  -  Бертолд Брехт
 Раскажувачот  е внук на 72- годишната старица, за која станува збор во овој текст. 
Неговиот татко е еден од  синовите, кои се отселиле од  дома, а нејзините две ќерки се 
омажиле во Америка. До смртта на сопругот, ситната и слаба старица се грижела за домот 
и петте деца. Но. по смртта на сопругот таа се сменила. Не сакала ниту еден од синовите 
да живее со неа, иако во градот останал само најмалиот син, кој станал печатар и имал 
многу деца. Таа ги посетувала еднаш во два три месеци, а тие неа еднаш во неделата. Тој 
со писма им јавувал на другите, како е нивната мајка. А таа започнала нов живот. Прво 
почнала да оди во кино, потоа почнала да се дружи со некој средовечен и неугледен 
чевлар, за на крај да почне да руча по гостилници и да пие вино. Еднаш со брег - запрежна 
кола која собирала цело семејство, отишла на коњски трки. Се здружила и со некое речиси 
малоумно девојче, на кое му купила шапка, покрај која умрела во спалната, седејќи на 
столица. Откако умрела, дознале дека таа куќата ја ставила под  хипотека. Така старицата 
си го изживеала животот  до крај: по долги години служење на семејството, имала две 
години слобода.

ШЕГА  -  Антон Павлович Чехов
 Надењка Павловна не сакала да се спушта со санка по ридот, бидејќи се плашела. 
Па раскажувачот решил да се пошегува со неа. Првиот пад  кога ја убедил да се качи на 
санката, додека се спуштале по ридот и кажал дека ја сака. Девојката била преплашена 
додека се спуштала по ридот, но исто така и збунета од  тоа што го слушнала. За да биде 
сигурна дека ги чула тие зборови, таа прифатила повторно да се спушти со санката по 
ридот. Еднаш дури ис о писменце го повикала да одат заедно на ридот. Кога и да се 



спуштале по ридот ги слушала истите зборови, но кога ќе се симнела - ништо. Некогаш 
дури помислувала дека и се причинува, дека тоа е само ветрот. Кога дошол месец март, 
снегот на ридот се стопил. Надењка веќе не можела да знае дали тоа бил ветрот или 
навистина ги слушала зборовите: те сакам. По некое време раскажувачот поминал покрај 
нејзината куќа и ја видел дека е тажна. Тогаш пак ги повторил  истите зборови, а на 
нејзиното лице се вратила насмевката. Раскажувачот  заминал  во Петроград, а кога се 
вратил ја видел  Надењка, таа била мажена и имала деца. А раскажувачот и самиот не 
знаел зошто се пошегувал така со неа.

АРИСТОКРАТКА  -  Михаил Зошченко
 Григориј Иванович не сакал аристократки, но еднаш имал работа со една 
аристократка. Таа му била сосетка од  зградата во која живеел. Била сместена во собата 
број 7, тој често ја посетувал, а потоа почнале и заедно да излегуваат. Но, бидејќи 
постојано се шетале по улица, таа почнала да се буни. Поради тоа кога од  партијата добил 
карти за во театар, решил да ја поведе. Втората карта ја земал од  браварот Васко, па 
затоа седеле на седишта кои биле многу оддалечени. На паузата ја нашол како јаде 
колачиња. Тој едвај нашол пари за да ги плати колачињата, но со аристократки веќе не 
сакал да си има работа.

ДЕЦА  -  Славомир Мрозјек
 Деца направиле снешко на сред плоштад. Но, вечерта на вратата заѕвонел 
продавачот на весници, да се пожали на нивните родители дека црвениот  морков ставен 
како нос на снешкото, се однесувал на неговиот нос. Таткото ги казнил децата такашто не 
им дал вечера, иако кутрите деца не знаеле што се случува. Потоа на вратата дошол  и 
председателот  на општинската задруга, тврдејќи дека децата ставајќи ги снежните топки 
една врз друга, мислеле на тоа дека во задругата сите се крадец  до крадец. Таткото 
повторно ги казнил, ставајќи ги во ќош, иако децата пак не разбрале што се случува. 
Нешто подоцна дошол и претседателот на народниот одбор, убеден дека копчињата на 
снешкото се однесувале на него, бидејќи тој сакал дома да се шета раскопчан. Таткото 
овојпат ги казнил со клечење. По толку казни децата утредента направиле три снешковци, 
а секој од  нив личел на луѓето кои им дошле вечерта на врата. Но, тоа го сториле во 
градинката, а не на плоштадот.

ПРВИОТ РАПОРТ  -  Јарослав Хашек
 Расказот е рапортот на шпионот, упатен до извесен Хајшман, а во врска со тоа како 
го следел Јозеф Поупје. Јозеф  бил висок со округло лице, сини очи, кафеава коса, мустаќи 
и брада. Шпионот рапортирал дека следењето го започнал рано наутро, во три и пол часот, 
од  адресата Радлице бр.48, каде што живеел Јозеф, кој во 7 часот  излегол од  дома. За да 
биде сигурен дека Јозеф  нема уште некое друго име, тој на едно детенце му кажал да го 
праша како се вика. Но, Јозеф се изнервирал, што било сомнително и му удрил шамар на 
детето. Потоа се качил на трамвајот бр. 14, во кој не разговарал  со никого, па и тоа било 
сомнително. Влегол во некоја гостилница и тука земал  да чита весник со огласи. Отворил 
некој записник, на кој стоеле иницијалите З.К., напишани со сребрени букви. Шпионот 
ѕиркал и видел дека Јозеф  прави некој список за гаќи, чорапи, шалови... Едно време не 
можел ништо да види, но потоа прочитал некоја белешка за лечење красти, што исто така 
му било сомнително. Јозеф  платил пет, шест круни и излегол од гостилницата, а шпионот 
пресметал дека тој само за утринско седење по гостилници, месечно трошел до 180 круни 
( чешки пари ). Потоа влегол во книжарница од  каде што купил  книга, потоа излегол  и се 
изгубил  по улиците. Шпионот  не можел да го стигне бидејќи заглавил на касата купувајќи 
книга, за да не биде сомнителен. Во продолжение на рапортот тој напишал  еден куп 
претпоставки, по кои улици би можел да се движи Јозеф и навел дека утредента повторно 
ќе го следи.

SИДАЊЕТО НА СКАДАР  - Маргерит Јурсенар
 Филип Мајлд влегол во една пивница на бреговите на Јадранското Море и седнал на 
масата на инженерот Зјил Бутрен, од  кого побарал  да му раскаже некоја приказна. Зил 
тогаш го запрашал  Филип каква мајка имал, а тоа било важно за приказната која следела. 
Кулата во Скадар била градена од  тројца браќа, за да можат да ги следат турците. Но, 



секогаш кога ќе стигнеле до врвот, таа паѓала. Затоа решиле во кулата да биде вградена 
една од  нивните невести, но да не им кажат. Туку, која ќе им донесе оброк на 
градилиштето, таа да биде жртвувана. Најстариот брат и онака сакал  да се спаси од 
жената, затоа што си нашол некоја гркинка. Вториот брат брзо се согласил, бидејќи наумил 
како да ја спречи неговата жена да дојде. А, најмалиот брат  кога видел дека браќата 
негови веднаш се согласиле, сакал - нејќел, морал да прифати. Но, најстариот брат 
зборувал  во сон, па неговата жена ноќта разбрала за договорот  помеѓу браќата. Вториот 
брат на својата жена и наредил да му ги испере алиштата, па таа не можела да оди. 
Поради тоа јадењето тргнала да им го однесе најмалата снаа. Кога мажот и сакал да ја 
спаси, неговите браќа го убиле. Неа ја вградиле во кулата, но ја испочитувале нејзината 
последна желба, да не ги заѕидаат нејзините гради, за да може да го дои своето дете. 
Мајката умирала со денови, а од  нејзините гради течело млеко две години, а потоа 
починала. Кога Зјил ја завршил својата приказна, покрај нив поминала една циганка, со 
бебе во рацете. Тогаш Зјил му кажал  на Филип дека оваа мајка не треба да ја жали, 
бидејќи таа намерно му  ги мачкала очите на бебето, за тоа да ослепи. Така, таа ќе си ја 
осигурала својата заработка. Надоврзувајќи се на приказната Зјил рекол: Има мајки и 
мајки.

 ПО РУЧЕКОТ  -  Хулио Кортасар
 По ручекот, родителите му рекле на своето дете да оди да го прошета. Но, кого во 
расказот точно не се наведува. Читателот  сам треба да сфати за кого станува збор, дали 
за дете или за куче. Иако без волја, детето тргнува, а пред  да излезе тетка му 
Енкамасион, скришно во џебот му ставила 5 пезоси. Тој требал да го шета по споредните 
улици, за да не се случи некој инцидент, како еднаш што се случило со некоја мачка. 
Бидејќи тој ден во Буенос Ариес врнело, тој веднаш влегол  во некоја бара. Потоа се 
качиле во трамвај, каде платил карта за двајца, а потоа отишле и седнале на клупа, 
наспроти Розовата куќа. Тука го ранел со кикиритки, но наеднаш му дошло да до остави и 
да си замине. Така и направил. Извесно време шетал по мајскиот плоштад, но наеднаш се 
вратил назад. Тој седел мирно, таму  каде што го оставил. Од  сето ова можеме да 
заклучиме дека се работи за дете кое имало ментало пореметување.

РОЗАТА НА ПАРАЦЕЛЗУС  -  Хорхе Луис Борхес
 Волшебникот Парацелзус, за кого некои велеле дека е шарлатан, една вечер седел 
во својата работилница и го молел Бога да му прати ученик. Само што задремал, на 
вратата затропал  некој непознат кој му рекол  дека сака да стане негов ученик и дека е 
подготвен да плати со злато. Ги истурил златниците пред  старецот. Но. она што го 
забележал Парацелзус е тоа што човекот во другата рака држел  роза. Младичот рекол 
дека сака да стигне до ветената земја, но барал и доказ дека волшебникот тоа можел  да 
го стори. Му рекол да ја уништи розата, а потоа да ја оживее, бидејќи се зборувало дека 
може да го направи тоа. Парацелзус му  рекол дека е лековерен и дека нешто не може да 
се претвори во ништо и да се уништи. Младичот инсистирал, па самиот ја фрлил  розата во 
каминот, за да изгори и да стане пепел, а волшебникот му рекол дека тоа не е можно. 
Младичот сфатил дека нема доволно верба и затоа рекол дека ќе замине и дека ќе се 
врати кога ќе зацврсне. Младичот си ги зел  парите, за да не личи работата на милосрдие и 
си заминал. И двајцата знаеле дека нема повеќе нема да се сретнат. Парацелзус клекнал 
пред каминот, кажал еден збор и розата никнала од пепелта.

 ТУТУНОТ И ЃАВОЛОТ  -  Рјуносуе Акутагава
 Не се знаело кога точно тутунот бил пренесен во Јапонија, но постоело едно 
предание дека тоа се случило во периодот  Тембун ( 1592 - 1596г. ). Од  страна на Шпанците 
или Португалците, преку некој католички калуѓер - Ксавиер. Според  тоа предание, ѓаволот 
преправен како свештеник од  дружината на Ксавиер, допловил  до Јапонија. Но, бидејќи 
Ксавиер тукушто почнал да проповеда и луѓето уште не станале христијански верници, 
немал  кого да го преобратува, па почнал да се занимава со градинарство. Така го засадил 
тутунот. Еден ден поминувал некој трговец, со жолта крава. Тој веќе бил на проповедите и 
ја прифатил  христијанската вера. Се заинтересирал за растението, но ѓаволот му  рекол 
дека не може никому да каже кое е тоа растение, но дека трговецот  може да погодува три 
дена. Ако погоди - ќе му ги даде сите тревки. Доколку  не погоди - ќе му земе нешто негово. 



Трговецот рекол дека ќе му  даде се што ќе посака и се заколнал  во Исус, а ѓаволот му 
рекол дека она што ќе го земе се неговата душа и тело. Од  ова дури и кравата се 
исплашила, но ѓаволот, преправен во свештеник, го потсетил  кутриот човек дека се 
заколнал во Исус. Трговецот сватил со кого си има работа, затоа размислувајќи три дена, 
нашол начин како да се спаси. Ја зел  кравата и додека ѓаволот спиел ја фтурнал во 
нивата. Кравата забрефтала, кренала врева со копитата, а ѓаволот излегол на прозорецот 
и викнал: „ Проклета мршо, ќе ми го изгазиш тутунот!” Трговецот чул  како се вика 
растението и така се спасил. Потоа тутунот почнал  да се сади низ целата земја. Отец 
Ксавиер го избркал ѓаволот, но тој продолжил да се појавува низ земјата.

СМРТ ВО СИНАНОВОТО ТЕЌЕ  -  Иво Андриќ
 Дервишто Аидеде, 45 години минал во теќето во Цариград. Станал  учен и славен 
цовек. Откако на свои 65 години се вратил во Сараево, во теќето постојано се состанувале 
најдобрите луѓе. Тој бил возвишен, никогаш не пиел, не пушел, ниту пак се плеткал  со 
жени. Никому не кажал зошто се вратил, не кажал дека го викале смртта и земјата. Една 
топла и ведра ноќ, спроти петок, сите се состанале во камениот  двор на теќето. Во 
средината имало шадрван ( слично на фонтана со чешми ), а околу жолти цвеќиња и лоза. 
Пред  да започне со раскажувањето, Аидеде зел  еден лозов лист и го држел меѓу забите. 
Во мигот кога осетил лут вкус од лозата, неѓто го стегнало во градите и се чинело дека 
нема да прозбори. Но, прозборел, за потоа силна болка да му го прекине зборот. Веднаш 
потоа починал.

( во продолжение дејството се префрла во времето кога Аидеде бил дете )
 Детето имало 11 до 12 години, играјќи се на еден дирек во реката Босна, видел 
женски труп. Иако сакал да и каже на мајка си, не кажал  никому. На 25 години заминал во 
теќето во Цариград. Таму бил најмлад. Една ноќ, кога не му се спиело, застанал на 
прозорецот и кога помислил да го затвори, надвор забележал  една жена облечена во 
бело, а зад  неа двајца вооружени мажи кои ја бркале. Иако паднала, жената успеала да се 
фати за алките на заклучената порта, а мажите си заминале. Младиот дервиш се вратил 
во постела. Спиел пед, десет минути, а потоа се разбудил. Не бил сигурен дали сонувал 
или не, па цела ноќ се колебал дали да стане и да погледне низ прозорецот. Утредента се 
било нормално. Никој не рекол  дека пред  портите е пронајдена онесвестена или мртва 
жена. Но, тој со месеци го слушал  тропањето на вратата и со месеци немал  храброст да 
погледне низ прозорцот. Најпосле, споменот на сето тоа исчезнал и тој  следните 40 години 
мирно живеел во Цариград. Во последните минути стариот дервиш мислел на овие две 
случки. Тогаш почнал да се моли, со молитва која дотогаш никој не ја кажал. Во молитвата 
тој му се предавал на Бога, велејќи дека не знаел дека жената стои на портата за влез и 
излез од  овој свет. Рекол и дека на оној свет не може да појдеш, без да се стркалаш на 
земјата, како зрно овошје. Односно, мора да направиш грев и да го вкусиш и доборото и 
лошото.

РАЗГОВОР ЗА БОЖИЌ
 Авторот и едно дете разговараат. Во тој разговор авторот се сеќавал кога тој бил 
дете како изгледал Божиќ. Како врнело снег, но не како овој денешниов, туку снег кој 
како да извирал  од  земјата. Како доаѓал  поштарот, тропал  на врата, за да ги донесе 
честитките. Но, децата не слушале тропање, туку  ѕвонење. Тие го слушале и ѕвонењето на 
камбаната. Гледале и како петлите рипаат  од  оџаците. Што се однесува до подароците, 
тоа биле големи шалови, кои се носеле кога се патувало со кочии. Имало и палта, книги 
без слики, ни и бесполезни подароци. Авторот се сеќава дека имал  црна чорапа која ја 
закачувал  на ногалката од  креветот, трудејќи се да не заспие за да види како чорапо ќе 
се наполни и надуе. Се сеќавал и на слатките за Божиќ, карамели, марципани, кисели 
бонбони и некои други специјалитети од  англиската област Велс. Ги помнел малечките 
оловни војници, свирчињата, балоните
и шесте пени ( англиски пари ). За Божиќ имало и чичковци, кои седеле во предните соби 
со цигари во уста. А се сеќавал и на Божиќниот ручек: мисирка и пудинг. Вечерта имало 
музика и се пиело чај со рум. По разговорот детето заклучило дека Божиќ останал ист, но 
авторот трдел дека ништо не е исто, ниту снегот, ниту игрите со него, нити очекувањата од 
Дедо Мраз и божиќните подароци, ниту даѓањето на поштарот.


