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И Н Д И Ј А Н Е Ц  И Н Д И Ј А Н Е Ц  

Ваму преку "барата", во Сое-
динетите Американски Држа-
ви, најголемата и најсилната 
земја во светот, држава со нај-
многубројни нации и рели-
гии, која заедно со претсе да-
телот Џорџ Буш е и најголем 
пријател на Република Маке-
донија и на македонскиот на-
род, постојано се случувале 
и се случуваат некакви но ви-
тети. Би рекол дека тоа се 
фун  даментални потфати во 
севкупниот општествен жи-
вот (науката, техниката, еко-
номијата, стандардот и други 
животни чуда како, на при-
мер, летот во Вселената со 
пр  вата Американка од иран-
ско потекло - Анушех Ансари, 
40-годишна инженерка која 
за 20 милиони долари летна 
со рускиот  вселенски "Сојуз" 
од Казахстан), додека нега-
тивно чудо беше уривањето 
на двете кули близначки. Но, 
затоа во догледно време Њу-
јорк и цела Америка во све-
тот ќе блеснат со нови непов-
торливи проекти на истото 
место, во светскиот град - 
мравјалник на луѓе. Во овој 
град многу одамна се доа ѓа-
ло и се доаѓа со цел да се 
дојде до подобар животен 
стандард, до можност за пе-
чалба, за престој во прек рас-
ните, богати со природни 
уба  вини САД, земја која маг-
нетно привлекува странци, 
бо жем за кратко, а сите долго 
остануваат и среќно живеат.

Така едно саботно утро, 
како всушност и секој ден, 
свратив во нашата позната и 
омилена агенција "Охрид Тра -
вел" на 264 Parker Ave во Klif-
ton во државата New Jersey, 
агенција која нè снабдува со 
македонски весници, ни ја 
подготвува потребната доку-
ментација, обезбедува авион-
ски билети за патување низ 

целиот свет, а особено до 
родната Македонија, би ре-
кол наше гнездо во мало, ка-
де се разговара за враќање 
кон татковината, кон Охрид, 
Струга, Битола, Скопје, кон 
жи вотните случувања, не ко-
гаш и денес итн.

Така, едно саботно утро во 
канцеларијата на сопс тве ни-

ците Драган Димоски и Вла -
димир Наумоски влезе ли-
це со остри, зачешлани, но 
педантни мустаци, човек на 
36 години, кој гласно нè поз-
драви: "Добро утро Маке-
донци!"

Тоа не ни беше чудно заш-
то си помисливме дека чо-
векот можеби е од Косово 

или од албанскиот блок од 
Ма  кедонија, па знае маке дон-
ски. Но, не можев да се воз-
држам и го замолив да се за-
познаеме, си подадовме ра-
ка, јас Ламбе, а тој Виктор 
Овидео. Меѓутоа, тој не е од 
Косово или од Македонија, 
туку од Хондурас, и тоа од ге-
нерација на амазонски инди-
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

јанци. Пред десет години, од 
прекрасната островска земја 
Хондурас, копнеејќи за подо-
бар живот, тој дошол во Њу-
јорк, во Америка.

Во агенцијата дошол спе-

цијално за да купи маке дон-
ски касети, со стари и нови 
песни, хитови. Човекот ни ре-
че: "Јас нешто знам за Алек-
сандар Македонски, најголе-
миот војсководец во светот". 

Да зборува течно на македон-
ски јазик научил зашто десет 
години работел кај Нано, а 
една година кај Иво од Кава-
дарци. Ги зеде касетите, се поз-
драви со: "Догледање! Пов-
торно ќе се видиме за други 
македонски песни". Таа му зи-
ка го хранела духовно, а имал 
уште една желба - да го научи 
нашето кирилично писмо. За-
рем ова не е вистинско чудо, 

овде во Америка, без да оди 
на училиште, Индијанец теч-
но да зборува македонски ја-
зик. Америка е Америка и во 
неа сè се случува. Инаку, во 
новата средина Виктор Ови-
део е познат како "Трак тор-
чето".

Ламбе Мартиноски,
САД

И С Е Л Е Н И Ч К А  П О Е Т С К А  И С Е Л Е Н И Ч К А  П О Е Т С К А  
С Р Е Д Б А  В О  Т О Р О Н Т О ,  С Р Е Д Б А  В О  Т О Р О Н Т О ,  

К А Н А Д А  К А Н А Д А  
вање на Ратка Шапас. Како 
што рече Катин, таа е грст 
чувства за родната земја 
Македонија, пренесени од 
другата страна на океанот 
во втората тат ковина Ка-
нада. Во стихозбирката се 
редат ав торовите ностал-
гични ре ф рени за различни 
теми во Ма кедонија, низ 
кои се ис ка жани многу спо-
менарни се ќавања. Маке до-
нија е авто ровата земја на 
сонот и ја вето, земјата на 
непокорот, на љубовта, та-
гата, на меч ти те и радоста.

Втората стихозбирка "Мај  -
ска радост" од Ратка Ра дес-
ка-Шапас, рече Славе Нико-
лов ски-Катин, претставува 
знача ен прилог во на та мош-
ното проширување на ма-
кедон ската преселничка са -
га. Во песните на поетесата 
се ис преплела и нос тал ги-
јата за дедовските корени, 

пре сел бите, туѓината, вре-
мето мина то и времето се-
гашно. Исто така, Катин ре-
че дека со оваа убава по-
етска реденица од 55 пес-
ни, Ратка Шапас успеа ла, 
преку препевот на пес ните 
на англиски јазик, Ма ке до-
нија да им ја доближи на 
младите генерации од маке-
донско потекло, со цел да 
им вроди многу љубов за 
дедов ските корени во Ма-
кедонија.

За стихозбирката "Рис-
тан  ка", пак, која е прво дело 
на Живко Николовски, про-
мо торот Славе Катин рече 
дека таа претставува зна ча-
ен при лог во натамошното 
проши рување на сознани-
јата за драмата на маке дон-
скиот народ. Живко Нико-
ловски пее со тага и со ра-
дост, реди стих до стих за ата-
кувањето на македонското 

име, вистина, историја и 
цивилизација. И оптимис-
тички ќе заклучи де ка на-
шето име е библиско-ма-
кедонско, нашите корени, 
нашата национална доб-
лест и препознавање оста-
нуваат за навек, рече на 
крај Сла ве Катин.

Поетската средба во То-
ронто беше збогатена со 
читање песни од членовите 
на Литературното друштво: 
Нада Стојчевска, Димитар 
Цонев и малата Саманта 
Шапас. Поетската средба за-
врши со израз на љубов 
кон македонскиот збор и 
кон родната земја Маке до-
нија.

                     Крис Стефов,
                Торонто, Канада

Во организација на Ма-
ке донското литературно 
друш   тво "Григор Прличев",  
во прос  ториите на Со бор-
ниот храм на Македонската 
право слав на црква "Св. Кли-
мент Ох рид ски" во Торонто, 
Канада, на 1 октомври 2006 
година се одр жа Иселенич-
ка поетска сред ба. Имено, 
пред голем број досе ле ни-
ци и вљубеници во маке-
донскиот збор, членови на 
Црковната управа и други 
гости, веднаш по црковната 
служба, се одржа про моци-
ја на три стихозбирки и тоа: 
по етските збирки "Отаде 
океа нот" (на македонски 
јазик) и "Мајска радост" (на 
маке дон ски и на англиски 
јазик), две те од поетесата 
Ратка Ра деска-Шапас и сти-
хозбирката "Ристанка" (на 
македонски ја зик) од ав то-
рот Живко Ј. Ни коловски. 
Трите стихозбирки се изда-
дени од Книгои зда тел ство-
то "Македонска ис кра" од 
Скопје. Водител на ли те ра-
турната средба беше пи са-
телот Крис Стефов од То-
ронто, кој е и секретар на 
Друштвото, а пред присут-
ните стихозбирките ги прет-
стави и за нив зборуваше 
пуб лицистот Славе Нико-
лов ски-Катин од Скопје.

Стихозбирката "Отаде 
океа нот" е прво оства ру-


