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"ГЛУМЦИТЕ ПЕАТ" ЗА ТИ    

Носталгија за 
старите до б-
ри времиња! 

Колку излитено и да 
звучи оваа фраза, 
сепак 27 март беше 
денот кога маке дон-

ската публика за момент за-
плива во минатото и се пот-
сети на времето кога со "фи-
ќо" се одеше на море, кога се 
купуваа фармерки, кога во 
кафеаните се пиеше ракија, 
ко га "безгрижно се жи ве еше". 

Сценариото на 13. изда ние 
на манифестацијата "Глум ци-
те пеат" го оживеа духот на 
Титовото време. Околу 20 ак-
тери, придружени од групата 
"Neighbours bend" составена 
од академски музичари, ги 
испеаја најпознатите песни 
на Бајага, "Бјело дугме", "Риб-
ља чорба", Влатко Стефанов-
ски, ЕКВ и многу други. 

Актерскиот времеплов 

Игранките во Соколана,  купувањето фармерки 
"су   пер рифле", првиот бакнеж, беа само дел 
од прекрасниот музички колаж, кој ни го по-
нудија актерите.

почна со давање пионерска 
заклетва, а музичкиот старт 
го означи Ана Костовска со 
"Рачунајте на нас". Во текот 
на манифестацијата на ви-
деобимот можеа да се про-
читаат пароли посветени на 
Титовото време: "Друже Тито 
љубичице бела, тебе воли 
омладина цела", "Братство и 
јединство као зеницу ока", "У 
тунелу усред мрака родила 
се петокрака" итн.

Манифестацијата беше по-
делена на два дела. Во пр-
виот дел најмногу аплаузи 
доби настапот на непов тор-
ливот Коле Ангеловски - Да-
ди,  кој на свој начин ја испеа 
"Имао сам петла" на Ѓорѓе Ба-
лашевиќ. 

Во текот на шоуто ак те-
рите преку песни и кратки 
скечеви го оживеаја мина-
тото на секој Македонец во 
времето на Титова Југосла-
вија. Игранките во Соколана,  
купувањето фармерки "су-
пер рифле", првиот бакнеж, 
беа само дел од прекрасниот 
музички колаж, кој ни го по-

нудија актерите. На општо 
задоволство на публиката, 
на сцената на Универзалната 
сала беа изнесени леген дар-
ното "фиќо", "фиат 1300" и 
тракторот. Незаборавни беа 
изведбите на Жаклина Стеф-
ковска и Владимир Лаза ров-
ски, кои ја отпеаја песната 
"Ти си принцеза" на Дадо То-
пиќ, а овие актери и ја за тво-

рија манифестацијата со пес-
ната "Македонија". Сите ак те-
ри имаа свој оригинален на-
стап и тричасовното шоу се 
претвори во хепенинг кој ќе 
се памети. Еден од поза беле-
жителните настапи во вто ри-
от дел беше на Сашо Тасев-
ски, кој на сцената из лезе со 
гумена кукла, обле чен во ко-
жа, пеејќи ја "Кре ни" на гру-
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пата "Партибреј керс". Роберт 
Поповски се појави облечен 
како поп и ја исполни пес-
ната "Полудечу". Со настапот 
на Горан Трифу новски беше 
одбележан пе риодот на по-
новите југосло венски хи то-
ви,  ја исполни "Круг" од ЕКВ, 
а Рубенс Му ратов ја испеа 

"Де бела де војка" на "Елек-
трични ор газам". Четири ак-
терки обле чени како мотор-
џики - со кожни панталони и 
со долги бради ја изведоа 
легендар ната "Мотори" на 
"Дивље ја годе". Посебно до-
живување беше настапот на 
Гоце То доровски, кој во прид-

ружба на трубачи, качен на 
трактор, ја исполни пес ната 
"Ѓур ѓовдан".

"Глумците пеат" заврши со 
групна изведба на "Игра ро-
кeнрол цела Југославија" и 
"Македонија". 

Појавувањето на голем 
број млади и неафирмирани 

актери беше пријатно изне-
надување, кое й даде по се-
бен белег на манифес та ци-
јата. Водител на "Глумците 
пеат" беше господинот Ма-
рин Бабиќ. Свое репризно из-
дание манифестацијата има-
ше наредниот ден, од носно 
на 28 март.      


