
Никој не сакаше да поверува дека тоа кобно 
утро на 16 октомври замина уште еден голем Ма-
кедонец. Прерано, нечујно, кротко... Го зема Гос-
под Бог при себе. Замина големиот Тоше, нашиот 
Тоше, нивниот Тоше, Тоше на целиот Балкан... 
Мом чето кое го сакаа сите, и Србите, и Хрватите, и 
Словенците, и Босанците, и Црногорците, и Бу-
гарите, и Албанците... најмногу го сакавме ние, 
Ма кедонците. И кој збор сега да се избере и да се 
напише е премал во споредба со делата кои тој ги 
остави зад себе, песните кои им ги остави на де-
нешните и на идните генерации. Неделава како 
да застана да чука срцето на целиот Балкан. Сол-
зи, свеќи, срца кои бијат од тага. Сега на Господ ќе 
му пее, најубаво од сите ангели небески. Нека ти е 
вечна слава!

Македонија го изгуби своето достоинство, го изгуби 
својот голем уметник, својот Великан. А, имаше само 
26 години. Балканот изгуби огромен талент кој почна 

да го допира музичкото небесно синило. Во ова време 
невреме Тоше ги стопли срцата на Македонците, покрај него ја 
вратија самодовербата и беа горди што се Македонци, а тој 
дел од нив. Дента на погибието сонцето се распукало на 
небото, светеше силно, небаре ова македонско чедо ни ги 
даруваше топлината и светлината, давајќи ни го последниот 
поздрав од небеса. Со своите 26 години на музиката й го 
подари она што другите не можат да го создадат за целиот свој 
живот. А, штотуку почна да ги освојува меридијаните. Сè се 
прекина за час... кариерата, подемот на вистинската маке дон-
ска и балканска ѕвезда, едноставно го искриви животот на 
Македонците кои го сакаа како свое чедо. Прерано замина во 
легендите.

IN MEMORIAM

ТОШЕ ПРОЕСКИ (1981-2007)ТОШЕ ПРОЕСКИ (1981-2007)

Тоше Проески е роден на 25 јануари 1981 година во Тоше Проески е роден на 25 јануари 1981 година во 
Прилеп. Важи за еден од најдобрите македонски вока-Прилеп. Важи за еден од најдобрите македонски вока-
лис ти на сите времиња. Неговите музички почетоци да-лис ти на сите времиња. Неговите музички почетоци да-
тираат од мали години, со неговите настапи на "Златно тираат од мали години, со неговите настапи на "Златно 
славјче". Првиот посериозен успех го забележува на фес-славјче". Првиот посериозен успех го забележува на фес-
тивалот "Мелфест" во Прилеп, во 1996 г. На штипскиот тивалот "Мелфест" во Прилеп, во 1996 г. На штипскиот 
"Макфест" дебитира во 1997 г. Наредната година почнува "Макфест" дебитира во 1997 г. Наредната година почнува 
неговата бурна кариера. Соработката со Гри гор Копров е неговата бурна кариера. Соработката со Гри гор Копров е 

пресудна за неговата ка риера. Се ни-пресудна за неговата ка риера. Се ни-
жат хитовите: "Усни на усни", "Сон-жат хитовите: "Усни на усни", "Сон-

це во твоите руси коси", "Твоите це во твоите руси коси", "Твоите 
бак нежи на моите бели ко-бак нежи на моите бели ко-

шули"... Не за пирливо че ко-шули"... Не за пирливо че ко-
ри кон врвот. Од ден на ри кон врвот. Од ден на 

ден се раѓа нацио нал на-ден се раѓа нацио нал на-
та ѕвезда То ше. Гран та ѕвезда То ше. Гран 
при во Украина, гран при во Украина, гран 
при во Црна Гора, по-при во Црна Гора, по-
беда на маке дон ски от беда на маке дон ски от 
Ев росонг, победа на Ев росонг, победа на 
бел град ска Бео ви зи-бел град ска Бео ви зи-
ја... То ше пре расна во ја... То ше пре расна во 
бал канска ѕвезда. Кон-бал канска ѕвезда. Кон-

церти во сите градови, церти во сите градови, 
на сите места, ги на-на сите места, ги на-

полни ста дионите како полни ста дионите како 
не  ко гаш голе мите Брена и не  ко гаш голе мите Брена и 

Чола. Де нес тоа са мо нему Чола. Де нес тоа са мо нему 
му успеа.му успеа.

"Зајди, зајди јасно сонце" беше 
песната која Тоше знаеше од душа 
да ја испее како никој друг досега. 
Како да му стана биографска.

"Твојте лисја горо сестро
пак ќе се повратат,
мојта младост горе ле сестро
нема да се врати.

НЕМА ДА С   

...МОЈАТА    МЛАДОСТ,...МОЈАТА   

 ГОРО ЛЕ    СЕСТРО, ГОРО ЛЕ  



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

АНГЕЛ СИ ТИ
Неговата најубава 

балада остана неговиот 
живот. Кра ток, скромен, 
полн со енер гија и љу-
бов, но и богат со душа, 
дарежлив, искрен и тем-
пе ра ментен. Но, и Бог 
не сака кој било при 
него, за се бе ги из бира 
оние кои знаат да са-
каат, да љубат, да да ру-
ваат... "Ангел си ти" пе-
еше пред неколку го-
дини на Ев росонгот во 
Ис тан бул. Сега веро јат-
но таму горе е еден од 
ангелите. Никогаш до се-
га не сум напишал текст 
кој ме жегнувал во ду-
шата до дека го созда-

вам. Ова е прв пат. Деновиве сите се пра шу ва ме зошто 
животот е толку суров, зошто Господ ги зема ток му таквите 
луѓе? Сите врати му беа отворени, а влезе само во една, во 
Божјата. Ех, Тоше... бе бињата ги заспиваше со твоите стихо-
ви за белите кошули, на старците им ја да ру ваше слатката 
дремка со песните од "Бо жилакот", на девој ките им беше 
првата симпатија во животот, на Македонија й  беше тој кој 
ја обединуваше. Ти благодариме за сè! Ти бла годариме што 
постоеше! 

Искрено сочувство до семејството на Тоше Проески од 
Редакцијата на "Македонско сонце".

ПОСЛЕДНИ ПОРАКИ ОД НЕГОВИТЕ 
ОБОЖАВАТЕЛИ

"Насмеј ни се од небото!", Гордана, Белград

"Во поранешна Југославија беше познато правилото 
- пред Босанец не играј, пред Србин не пеј, но пред 
Македонец немој ниту да играш, ниту да пееш, затоа 
што ќе те надигра и ќе те натпее. Ти благодарам на сè 
што ни подари во твојот краток живот. Живееше и ум-
ре како легенда!, Соња Лукиќ, Ниш

"Господе, ни даде прилика да видиме како ангелите 
изгледаат и пеат. Ти благодариме. Но, зошто ни го зема 
тој ангел? Тоше мој, ќе те чувам од заборавот и бле-
дилото!", Ивана, Скопје

"Годините на својата младост ги оправда со вечно 
постоење. Смртта го затекна во сонот. Зошто? Мал е 
човекот за да одговори на тоа прашање. Излегуваше 
од ноќта, која пак излегуваше од денот на Мајката 
Божја. Нека биде горд македонскиот народ што роди 
такво суштество. Жалиме сите Балканци!", Петар, 
Загреб

"Само што тргна да ја освојува Европа. Ќе успееше. 
Неговата граница беше светот. Не можам да верувам 
дека Тоше повеќе нема да сними ниту една песна, дека 
нема да одржи ниту еден концерт. Нема да те забо-
равам!", Лидија, Сараево

"Иконо наша, за душата рај ни беше, но небото те 
скри, ѕвездата ти згасна... Ти замина. О, колку боли... 
Вечно ќе живееш во нашите срца!", Мери и Наташа, 
Скопје

"Тој беше единствениот пејач кој јас и маж ми мо-
жевме да го слушаме заедно. Беше толку позитивен, 
симпатичен, млад... Беше и ќе остане голем!", Радмила, 
Лесковац

"99 отсто од јадните пејачи се обидуваа да ја запеат 
'Зајди, зајди'. Не треба веќе ни во себе да ја пеат. По-
следен поздрав, Мајсторе. Легендите се вечни!",

Александар, Апатин

Е ВРАТИ...!    

Беше еден од оние цветови кои растат само на 
дивите и непристапни планински предели, цветови 
кои беа недостижни за човековата рака... Но, за жал, 
таквите цветови ветрот ги носи. Тој цвет зад себе ос-
тави благопријатна миризба и невидена убавина и ќе 
продолжи да мириса и да ни го разубавува животот. 
Ќе ни пееш уште долго, долго... 

ЗАГИНА ТОШЕ ПРОЕСКИ...МОЈАТА    МЛАДОСТ,МЛАДОСТ,

 ГОРО ЛЕ    СЕСТРО, СЕСТРО,



IN MEMORIAMIN MEMORIAM

ПЕЈ ИМ НА    АНГЕЛИТЕ, АНГЕЛУ!ПЕЈ ИМ НА   
Неодамна го промовиравте најновото седмо ЦД. Колку сте Неодамна го промовиравте најновото седмо ЦД. Колку сте 
задоволен од сработеното? задоволен од сработеното? 

ПРОЕСКИ:ПРОЕСКИ: Можам да кажам дека навистина сум задоволен од  Можам да кажам дека навистина сум задоволен од 
тоа како звучи овој албум. Излезе во август и сите велеа дека тоа е тоа како звучи овој албум. Излезе во август и сите велеа дека тоа е 
погрешно затоа што август е месец на одмори, меѓутоа продажбата погрешно затоа што август е месец на одмори, меѓутоа продажбата 
во сите земји во август одеше одлично, така што публиката и на во сите земји во август одеше одлично, така што публиката и на 
одмор пројави интерес да го преслуша новиот албум. Во Хрватска одмор пројави интерес да го преслуша новиот албум. Во Хрватска 
за само 20 дена беа продадени 10.000 примероци, а слична е за само 20 дена беа продадени 10.000 примероци, а слична е 
бројката и во останатите земји. Самиот факт дека на промотивните бројката и во останатите земји. Самиот факт дека на промотивните 
концерти целата публика ги пееше наизуст сите песни е доволен концерти целата публика ги пееше наизуст сите песни е доволен 
доказ дека албумот е прифатен многу добро.доказ дека албумот е прифатен многу добро.

Одржавте спектакуларен концерт повторно на стадион. Одржавте спектакуларен концерт повторно на стадион. 
Првиот пат кога требаше да настапите на стадион изјавивте Првиот пат кога требаше да настапите на стадион изјавивте 
дека имате малку трема. Дали го надминавте тоа чувство? дека имате малку трема. Дали го надминавте тоа чувство? 

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Секогаш кога имам концерт на домашен терен имам Секогаш кога имам концерт на домашен терен имам 
посебен вид  трема, бидејќи чувствувам најголема одговорност посебен вид  трема, бидејќи чувствувам најголема одговорност 

пред мојата публика. Публиката овој пат ми приреди пре-пред мојата публика. Публиката овој пат ми приреди пре-
красно доживување и иако поминаа неколку дена од кон-красно доживување и иако поминаа неколку дена од кон-
цертот сепак не можам сè уште да ги средам емоциите. цертот сепак не можам сè уште да ги средам емоциите. 

Бескрајно сум Бескрајно сум йй благодарен на мојата публика за пре- благодарен на мојата публика за пре-
красните моменти на Градскиот стадион.красните моменти на Градскиот стадион.

Веќе неколку години зад Вас стои менаџерката Љи-Веќе неколку години зад Вас стои менаџерката Љи-
љана Петровиќ. Како се одвива вашата соработка? љана Петровиќ. Како се одвива вашата соработка? 
Дали понекогаш има и некое недоразбирање?Дали понекогаш има и некое недоразбирање?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Соработката со Љиљана е одлична. Соработката со Љиљана е одлична. 
Секогаш е базирана на разбирање, заедничка до-Секогаш е базирана на разбирање, заедничка до-
верба. Недоразбирања понекогаш има, но тие се верба. Недоразбирања понекогаш има, но тие се 
ситни и се дел од работата, а со разговор секогаш ситни и се дел од работата, а со разговор секогаш 
доа ѓаме до конструктивни решенија.доа ѓаме до конструктивни решенија.

Во Хрватска "Игри без граници" достигнаа сребрен Во Хрватска "Игри без граници" достигнаа сребрен 
тираж. Со појавувањето на новото ЦД завладеа тираж. Со појавувањето на новото ЦД завладеа 
вистинска Тошеманија...!?вистинска Тошеманија...!?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Хрватската публика многу добро ги Хрватската публика многу добро ги 
прифати и претходните албуми, а особено нумерите прифати и претходните албуми, а особено нумерите 
со кои настапував на Хрватскиот радиски фестивал со кои настапував на Хрватскиот радиски фестивал 

2006 и 2007 година. Велат дека хрватската публика е 2006 и 2007 година. Велат дека хрватската публика е 
најзатворена кон странски изведувачи, ама јас на вис-најзатворена кон странски изведувачи, ама јас на вис-

тина го немам тој впечаток. Од првиот момент ме при-тина го немам тој впечаток. Од првиот момент ме при-
фатија како свој. За овој албум владее посебен интерес и фатија како свој. За овој албум владее посебен интерес и 

многу ми е драго поради тоа. А дали завладеа Тошеманија многу ми е драго поради тоа. А дали завладеа Тошеманија 
ќе видиме на претстојните концерти.ќе видиме на претстојните концерти.

По успесите ширум поранешна Југославија, очекувате ли да По успесите ширум поранешна Југославија, очекувате ли да 
одите малку подалеку, односно Ве чека ли интернационална одите малку подалеку, односно Ве чека ли интернационална 
ка риера?ка риера?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Се надевам, со Господ напред. Јас и мојот тим веќе Се надевам, со Господ напред. Јас и мојот тим веќе 
напорно работиме на тоа. До крајот на месецот ќе биде готов це-напорно работиме на тоа. До крајот на месецот ќе биде готов це-
лиот материјал за англискиот албум и потоа се на ред издавачите. лиот материјал за англискиот албум и потоа се на ред издавачите. 
Се надевам дека до крајот на годината ќе можам и на публиката да Се надевам дека до крајот на годината ќе можам и на публиката да 
йй го претставам новиот материјал. го претставам новиот материјал.

Минатата година го промовиравте и албумот "Божилак", кој Минатата година го промовиравте и албумот "Божилак", кој 
жанровски се разликува од досегашните албуми. Колку Ви жанровски се разликува од досегашните албуми. Колку Ви 
беше тешко да работите на него?беше тешко да работите на него?



ГО ДАДЕ ВО ПОНЕДЕЛНИКОТ НА 15 ОКТОМВРИ ВО 11 Ч. 

ПЕЈ ИМ НА    АНГЕЛИТЕ, АНГЕЛУ! АНГЕЛИТЕ, АНГЕЛУ!    

ПОЛСКО ЦВЕЌЕ

Како птица мај ќе слета кај вљубените
блазе им а, ние каде сме?

Како срце божур цвета
за моето си

и најмила и проклета ти.
Лесно и во чест и Бога да се заколнам

а, како крвта да ја погазам?
Женски солзи небо гледа, но ќе запише

само кога маж ќе заплаче.
Полско цвеќе млад нека ме покрие

душа нек ми љубат облаци кога нејќеш ти
камо среќа да ми згаснат очиве

ако врз тебе се послани туѓи бакнежи.

ГРОМОВИ НА ДУША

Магла пак ме покрива, мириса на неволја
ноќва сум ти така сам

улици накиснати, прозорци расплакани
каде ли си бар да знам.

Од небо нека се спуштат громови на душа
само да ти слушнам глас

признавам пред светот, ќе го минам векот
да те најдам заради нас.

СЛУШАШ ЛИ

Слушаш ли ноќе кога светла изгаснат
болката в срце како да ми сопрела

заспиј моја љубена
само не заборавај

парче сон за мене сочувај.
Слушаш ли сè што не можам да ти 

искажам
правам сè само да не те повредам

никогаш и навек твој
доволно за сиот живот мој.

Разговорот го водеше: Разговорот го водеше: 
Милева ЛАЗОВАМилева ЛАЗОВА

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Воопшто не ми беше Воопшто не ми беше 
тешко. Ми беше огромно задо вол-тешко. Ми беше огромно задо вол-
ство да ги препеам преубавите на-ство да ги препеам преубавите на-
родни македонски песни. Цел ни родни македонски песни. Цел ни 
беше да беше да йй ја доближиме народната  ја доближиме народната 
песна на помладата популација и песна на помладата популација и 
мислам дека тоа ни успеа. Исто така, мислам дека тоа ни успеа. Исто така, 
албумот одлично помина и во дру-албумот одлично помина и во дру-
гите земји, што особено ме радува гите земји, што особено ме радува 
би дејќи македонската песна се слу-би дејќи македонската песна се слу-
ша во многу домови.ша во многу домови.

  
Првиот настап го имавте по-Првиот настап го имавте по-
одамна на "Макфест". Се пот-одамна на "Макфест". Се пот-
сетувате ли на тој момент и сетувате ли на тој момент и 
дали уште тогаш се гледавте дали уште тогаш се гледавте 
како идна македонска му-како идна македонска му-
зичка ѕвезда?зичка ѕвезда?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Не знам дали во пра-Не знам дали во пра-
шање е магија, меѓутоа мислам дека шање е магија, меѓутоа мислам дека 
мојата публика ја препознава љубовта мојата публика ја препознава љубовта 
и енергијата со која ја работам мојата и енергијата со која ја работам мојата 
работа.работа.

Имате свое домашно студио. Имате свое домашно студио. 
Одделувате ли малку време и за Одделувате ли малку време и за 
правење музика?правење музика?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Речиси целото свое сло-Речиси целото свое сло-
бодно време го минувам во моето сту-бодно време го минувам во моето сту-
дио. Правам музика, меѓутоа имам уш-дио. Правам музика, меѓутоа имам уш-
те многу да учам, особено во полето те многу да учам, особено во полето 
на правењето аранжмани.на правењето аранжмани.

Што е со приватниот живот? Го Што е со приватниот живот? Го 
имате ли воопшто со оглед на имате ли воопшто со оглед на 
тоа дека постојано сте следени тоа дека постојано сте следени 
од новинари, но најмногу од од новинари, но најмногу од 
обожавателките? обожавателките? 

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Мислам дека можам да Мислам дека можам да 
балансирам, иако навистина имам балансирам, иако навистина имам 
малку можности за приватен живот. малку можности за приватен живот. 
Све сен сум дека тоа е цехот на по пу-Све сен сум дека тоа е цехот на по пу-
ларноста, и сега за сега сè тоа не ми ларноста, и сега за сега сè тоа не ми 
паѓа многу тешко.паѓа многу тешко.

Доколку Ви се укаже можност Доколку Ви се укаже можност 
да живеете некаде во светот да живеете некаде во светот 
што ќе биде Вашиот избор. Ма-што ќе биде Вашиот избор. Ма-
ке донија или...? ке донија или...? 

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Се разбира, Македонија. Се разбира, Македонија. 
Мислам дека може да се биде успешен Мислам дека може да се биде успешен 
и ако се живее овде. Мислам дека ние-и ако се живее овде. Мислам дека ние-
ден успех не е вреден ако заборавиме ден успех не е вреден ако заборавиме 
кои сме и што сме и каде ни се ко ре-кои сме и што сме и каде ни се ко ре-
ните.ните.

Често пати може да се слушне Често пати може да се слушне 
како велите "фала му на Гос-како велите "фала му на Гос-
пода". Колку Тоше е побожен?пода". Колку Тоше е побожен?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Побожен сум. Го насле-Побожен сум. Го насле-
див тоа од мојата фамилија. Така сум див тоа од мојата фамилија. Така сум 
воспитан.воспитан.

За Вас парите не се најважни на За Вас парите не се најважни на 
светот.светот.  Многу пати сте пееле за Многу пати сте пееле за 
хуманитарни цели... Зошто тоа хуманитарни цели... Зошто тоа 
го правите?го правите?

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Затоа што сметам дека е Затоа што сметам дека е 
добро и благородно да им се помогне добро и благородно да им се помогне 
на тие на кои им е потребна помош. За на тие на кои им е потребна помош. За 
себе имам доволно и среќен сум што себе имам доволно и среќен сум што 
можам да помагам и што можам да ги можам да помагам и што можам да ги 
поттикнам другите да го прават тоа.поттикнам другите да го прават тоа.

ПРОЕСКИ: ПРОЕСКИ: Па, првите настапи Па, првите настапи 
беа многу пред "Макфест". Својот беа многу пред "Макфест". Својот 
прв настап го имав на "Златно сла-прв настап го имав на "Златно сла-
вејче", а потоа на "Мелфест". Се раз-вејче", а потоа на "Мелфест". Се раз-
бира дека се сеќавам на тие мо-бира дека се сеќавам на тие мо-
менти, а и тогаш и сега не се гледам менти, а и тогаш и сега не се гледам 
како ѕвезда. Јас сум само среќен како ѕвезда. Јас сум само среќен 
што можам да го работам она што што можам да го работам она што 
најмногу го сакам во животот.најмногу го сакам во животот.

Очигледно е дека каде и да Очигледно е дека каде и да 
се појави Тоше постојано го се појави Тоше постојано го 
следи куп обожаватели. По-следи куп обожаватели. По-
седувате ли некаква магија? седувате ли некаква магија? 


