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Станислав ПЕТКОВСКИ

етото е период за опу ш  -
тање, период за рези-
мирање и период за 
па тување. Ако Ма кедо-
не цот одлучи да па  ту-
ва, овој пат низ Маке-

до ни ја, ќе биде потребно сепак да 
од лучи своите нерви и трпение, 
прет ходно уште од март и април, 
да ги извежба. Познато е, на при-
мер, ба рем така нè учеле, дека воз-
диш ка та е знак дека веќе е сов-
ладан ри дот и дека е време за од-
мор, некој вид објаснување, меѓу 
другите, за името на Охрид. Така и 
јас годи на ва имав воздишки за 
олеснување и за олеснетост, кога 
за прв пат "по не знам кој пат" бев 
во Охрид и кон  статирав дека "се-
пак немат рен де". 

Првото изненадување ме оче-
куваше на Горна Порта, кога бараа 
пропусница за да можам да дој-
дам со автомобил до една од ку-
ќите на брегот за да ги растоварам 
куфе рите. Имено, немам про пус-
ница, а овој новитет е воведен ток-
му пред сезоната, иако со години 
без вак ви "сертификати" стиг ну-
вав ме до са каната дестинација, а 
потоа во интерес на просторот, го 
пре пар кирав автомобилот во не-
кој од пар кинзите на градот. Но, 
овој пат "не може!!!". Ете, така, по 
дип ло мат ско преговарање, издеј-
ствував ед на "само уште овој пат" 
за сепак да немам дебакл за вре-
ме на поче токот на одморот во 
мојата Ма ке донија. Потоа ав томо-
билот го пре паркирав на поз нати и 
официјални паркинг места во гра-
дот, но не на паркинзи, туку на мес-
та каде што може да се паркира. 
И, ете еден помлад човек со пот-
врда, "ливче" без фискална смет-
ка, а и не ве ру вам дека е сè регу-
ларно, го кине ливчето и ми нап-
латува паркинг. Се чудам, како 
може да ми нап ла тува паркинг на 

јавно место, кое не е ограден пар-
кинг и однапред пред  виден за тоа? 

Но, што ќе се рас пра вам, сакам 
одморот добро да ми поч не. Но, 
не престанувам да се чу дам, како 
градов сака да привлече туристи 
кога безобразно наплатува сè и 
тоа што треба и тоа што не тре ба. 
Чекај, си велам, како може да ми 
нап латува паркинг на јавно зем-
јиште од градот каде што има ули-
ца и места за паркирање, а тоа не 
е паркинг, нема рампа и никој не 
ја гарантира безбедноста на авто-
мо билот? Одговорот е: ете така! 
Многу едноставен одговор кој ну-
ди и по добри варијанти. Така мо-
жеби е и ова можност на ох рид ски-
те град ски власти да им дадам иде-
ја. Кај Подмолје нека стават рампа, 
па кој оди кон Охрид да му нап ла-
туваат, може и поголема та рифа 
до колку се изјасни за подолг прес-
тој. Ако има стан во Охрид, тогаш 
уште по голема тарифа, би дејќи 
нема многу да троши во гра дот. 

Но, како и да е, иако бев горд на 
нашиот град Ох рид за посе ти те-
лите кои беа до пред еден месец, 
за Карерас, за Шелдон, кога еве, 
најпосле, малку покачената попу-
ларност ќе треба секој да ја плати 
на најразлични начини и тоа бе-
зобразни. Добро е што сепак лу-
ѓето се љубезни и при јатни и не 
постои оној од порано тради цио-
нален анимозитет кон скоп ја ниш-
та, кои го "загадвет" езе рото. 

Ми почнува одморот и си ве-
лам дека како и да е, тоа е за на-
шиот град, за нашиот туризам, но 
"не со тие куршуми", или пре ве-
дено, не на таков начин, безмалку 
начин кој ја навредува интели-
генцијата на по сетителот. Како 
резиме на ова мо рам да ја спом-
нам и мојата болка во врска со 
плоштадот. Тагувам ве ќе половина 
година по стариот камен на ох-

ридскиот плоштад, кој сега како 
сведок и компарација на тоа што 
сме изгубиле можеме да го срет-
неме во уличката кога се оди кон 
"Антико".

Седам и го набљудувам плош-
тадот, кој е како подготовка за од-
бојкарско игралиште со високи 
рефлекторски ноќни сијалици, за 
"ноќни натпревари", но ете до нив 
едни други ниски и со внатрешна 
структура на ламбата како за од-
брана од комарци. 

Но, тоа не е сè, има и други со 
бели топки, заос танати од соци ја-
лизмот, но и тие се тука за да го 
задоволат проектот "Марино-Ѓу-
рино". Во тој проект се вклопуваат 
мермерните плочки на улицата од 
шеталиштето, по ко ја или се лиз-
гаш, или те асоцира на мал над-
гробен споменик. Широ чината на 
плоштадот ја забе ле жу ваме со 
про  мена на плочките во павер 
елементи, кои веќе можат да се 
видат на плоштадите во сите град-
чиња низ Македонија. Исклу чи-
телна архитектонска урав ни лов-
ка. Од перспективата на "Лет ница" 
го гледам градот, плочките, си-
јалиците, подигнатиот плоштад, 
гледам некој друг град како на 
него да се учеле приправници од 
градско живеење, и сепак се ра-
дувам. 

Сепак, ми останаа, моите луѓе 
од Охрид, тие и понатаму се ис-
тите мили пријатели и "засега врз 
нив никој нема направено ин тер-
венција во простор", за среќа тие 
ми се истите. Си размислувам, 
можеби ова некој архитект, или 
дизајнер ќе требаше да го пишува, 
но најпосле ова излезе од мене 
како долгогодишен пријател на 
Охрид и негов "туристички сора-
ботник", по принципот дека не кол-
ку децении трошам пари таму не-
каде надвор од нашиот Охрид.

 


