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ДУХОВНО ПОИГРУВАЊЕ СО ЗБОРОВИТЕ

Својот "Мисловник" 
авторот го дели на 
многу мисли, почнувајќи 
од заспаните мисли, 
актуелните 
прислушувани мисли, па 
за него има и 
(рас)штимани мисли, 
(под)голтнати мисли, 
зелени, неписмени, 
скапани, дресирани, 
килави, блефирани 
мисли...

"МИСЛОВНИК (АФОРИЗМИ)" 

Мисловник (афоризми)" е нај но-
вото издание на Зоран Ми хај-
лов. Оваа несекојдневна книга, 

исполнета со многубројни афоризми, 
смислени и запишани од авторот, ед-

ноставно е насловена како "Мисловник", 
а не како што вообичаено се насло ву-
ваат книгите кои содржат афоризми. 
Зош то? Како што вели во предговорот 
професорот Ѓорѓи Марјановиќ, "'Мис-

лов ник' е збирка од искази што нè те-
раат на мислење, што нè наведуваат на 
размислување. Како таква, ова е мошне 
особна книга. Со оглед на тоа што секој 
од нас е различно даруван од Бога со 
способноста плодоносно да размислува 
и да доаѓа до заклучоци, 'Мисловник' на 
господинот Михајлов, колку и да из гле-
да чудно, би рекол, и не е просто една 
книга, туку творба што 'содржи' толку 
книги колку што ќе има читатели: секој 
ќе ја чита свртен кон себе, кон проб-
лемите што него го тиштат и ќе ја чита 
сосема поинаку од некој друг".

Својот "Мисловник" авторот го дели 
на многу мисли, почнувајќи од за спа-
ните мисли, актуелните прислушувани 
мисли, па за него има и (рас)штимани 
мисли, (под)голтнати мисли, зелени, не-
писмени, скапани, дресирани, килави, 
блефирани мисли... И навистина, кога 
ќе размислиме, авторот има право кога 
вели "колку и да мислиме дека мис ле-
њето е обична, секојдневна работа, не-
зависно колку и дали воопшто во текот 
на нашиот живот сме мислеле", сепак не 
е така, мислењето е комплицирана ра-
бота. Всушност, господинот Михајлов 

со она што го кажува во воведот и во 
книгата, нè потсетува на тоа дека кога 
ќе се отвори било која книга не треба 
само да се чита, туку и да се мисли и да 
се размислува?!

Кога ќе дојде пет до Кога ќе дојде пет до 
дванаесет, најчесто дванаесет, најчесто 
е ве ќе дванаесет и е ве ќе дванаесет и 
пет.пет.

Тврд е на ушите, Тврд е на ушите, 
ама за ама за 
прислушување го прислушување го 
бидува.бидува.

Во демократските Во демократските 
држави сè е држави сè е 
соџвакано, соџвакано, 
треба само да треба само да 
проголташ.проголташ.

Кај нас во Кај нас во 
парламентот нема парламентот нема 
партија на зелените, партија на зелените, 
ама често пати ама често пати 
партиите се партиите се 
однесуваат како однесуваат како 
зелени.зелени.

"


