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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

СРЕДБА  ПО  МНОГУ  ГОДИНИСРЕДБА  ПО  МНОГУ  ГОДИНИ

По долги години, на моја огромна радост, се сретнав 
со мојот другар, пријател, соселанец, земјак, пред сè, чо-
век во вистинска смисла на зборот -  Живко Ефтимоски. 
Средбата за мене претставуваше голема чест, затоа што 
тој беше успешен поранешен фудбалер на една златна 
генерација на најреномираниот фудбалски клуб "Вар-
дар" од Скопје. Се видовме во ресторанот на неговата 
ќерка Анета со сопругот Иван-Вања Димитроски - нивна 

сопственост под име "АНА", непосредно до градскиот 
стадион на Ф.К. "Вардар", на кој мојот пријател Живко ги 
помина најубавите блескави фудбалски денови, со не-
заборавната генерација тогашни фудбалски момчиња 
како Мутибарич, Плацков, Д. Георгиев, Рац, Анчевски, М. 
Спасовски, В. Спасовски, С. Мојсов, Балевски, Сребров, 
Л. Мојсов, Илиевски, Мечкаров, Дончич, Атанасовски, 
Дробац, Велковски, Сулинчевски, Ковачевски, Пеев и 

дру  ги пред него и по него. Во овој наш фудбалски гигант, 
во кој едно време тренер беше покојниот Хуго Ру шев-
љанин, човекот кој го "прочита" Ефтимоски и од Ф.К. "Ка-
раорман", од градот на Миладиновци, го доведе во Скоп-
је како голем фудбалски потенцијал, да биде корисен за 
"Вардар" и за Македонија.

Се потсетивме на незаборавните другарувања, случу-
вањата со Живко кога тој беше прво во Ф.К. "Гоце Делчев" 

од село Драслајца, недалеку од Струга, родно место од 
кое тој бараше визија да стане голем во секој поглед. Се 
потсетивме и на деновите кога тие беа фудбалски ги-
ганти во тогашна Југославија. Ф.К. "Вардар" беше цврсто 
фудбалско ткиво и квалитетно еднаков со другите фуд-
балски "чети" на поранешните ЈУ-простори, а еднаш ста-
на и првак на Југославија. 

Но, за жал, скромниот Ефтимоски не остана на зеле-

ниот терен повеќе од две години, зашто спортот некогаш 
е и ризичен. Заработи тешка повреда и мораше да го на-
пушти најсаканото на светот - фудбалската магија, која ја 
негуваше од најрани детски години. Иако не стана голем 
фудбалски делија заради повредата, тој беше успешен и 
во својата животна професија - градежен техничар. Со 
својата сопруга, ќерката правник и синот иден доктор на 
наука, со сопствен стан во Скопје и стан во Охрид, Живко 
Ефтимоски среќно живее во нашата независна Република 
Македонија, но со тага и навраќање на минатото, осо-
бено за најспоредната работа на светот - зелениот терен, 
каде тој на десната страна "везеше" и беше страв за "чу-
варите" на голот.

Претходната средба со Живко беше во Ниш, во 1967 
година, кога студирав на Факултетот за физичка култура, 
а тој со Ф.К. "Вардар", а последната, но најдрага средба 
пред Скопје, се случи во Охрид, во мојот дом, откако тој 
дознал за моето враќање од Соединетите Американски 
Држави. Се разделивме, тој во Скопје, јас во Охрид, по-
тоа во ветената земја преку барата, САД, но веројатно кај 
двајцата со врежани впечатоци за минатото, со чување 
на спомени, како овие што ги приложувам, а за низ вре-
мето да бараме средба очи в очи, да се потсетиме и да се 
навратиме на минатото кое не се враќа, а со нив одат и 
нашите години.

Ламбе Мартиноски,
Гарфиелд, до Њујорк - САД


