
Случајно, при пролетното чистење на компјутерот го најдов овој  “ахив“ од 

некогаш напишаното  на еден БЛОГ портал. За жал фалат неколку години - ама 

таа е. Шо е тука е, колку толку може човек да си створи слика од “моето 

Кавадарци“ 2009-тата година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Јануари 2009 

 

Добар ден .... 

Мислев лесно ќе биде да пишувам за Кавадарци, од моја гледна точка и од 

страна. Ама ајде пиши за нешто за кое може човек да разбере како во времето 

на Југославија за некоја касарна. У денешно време кога за 15 секунди се 

дознава што се случува во Австралија или во Канада, Кавадарци кака да го 

нема. Ајде напишете горе во «google» Кавадарци па ќе видете што ќе 

разберите. Дупка во интернетот! Стварно, ќе испаднат еден куп страни, ама 

што има на нив ??? Единствена страна која по нешто актуелно пишува за 

збиднувањата во Кавадарци е на КТВ. Дали стварно ништо не се случува во 

град со 30000 жители ??? А и нaјголемиот број на вести во медиумите на 

«државно» ниво (ако не се во «црна хроника») се од тоа како некој си 

политичар дошол во Кавадарци и нешто му расправал на народот. 

И така сега ќе ги средам моите сеќавања и мечтаења за ГРАДОТ Кавадарци... 
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«Лесно ви е на вас одстрана да солите памет, седи тука па ќе те прашам» 

Обично така почнуваат или завршуваат дискусиите околу тоа како беше у 

Кавадарци и како може некоја работа да се направи. Во последно време 

изгубив волја да на тема:  «Kавадарци некогаш и сега» правам муабет. 

Јас си го паметам Кавадарци како ГРАД. И секој пат кога повторно ќе си дојдам 

дома ме разочарува состојбата која ја наоѓам. Не, градот не оди назад. Ама 

ниту сантим напред да мрдне. Скоро доста во исто време, кога Македонија, а со 

неа и Кавадарци, се раздели од Југославија, јас го напуштив Кавадарци. Јас си 

ја најдов среќата и видов убави работи. И бев сигурен дека Кавадарци, така 

слободен и независен, ќе се стреми кон она што на неколку стотини километри 

од него постои. Си мислев сега град како Кавадарци, со толку народ, со такво 

вино, со многу други производи,  и со луѓе кои се стремат да ја стигнат Европа,  

сигурно ќе се направи уште поубав град. И на почетокот така беше. Дали 

човеците имаа уште по некоја марка скриено под перница или под кревет, дали 

беше тоа еуфоријата на слобода или незнам што, стварно изгледаше дека човек 

треба поскоро да се врати и да живее тука на тоа парче земја.  

Ама после кратко време “независтонст“ некој, мамицата му негова, измисли 

повеќепартииски систем и го уфрли у скроз неспремна маса. Па почна да се 

карат брат со брата, роднини и пријатели, а за комшии да не правам муабет. Во 

тие политичко партииски игри или поарно кажано заебанции, човеците 

заборавија дека треба да се работи, заборавија на градењето на иднината, а 

градот Кавадарци скроз го заборавија. И така од година во година се 

зголемуваа политичките партии, се зголемуваше невработеноста, се намалуваа 

фирмите, и се намалуваше волјата  да се направе нешто ако не за градот, 

барем за себе. Еве и полсе скоро дваесет години уште големиот број во 

Кавадарци чека да “државата“ му го среди животот. А држава која ти го крои 

животот, на среќа, ја растуриме. Уште се чека некој да ти помогне, а сам ??? 

Нели викат дека во човечката природа е да се бориш за опстанок. А зошто не ја 

надминеме еволуцијата и се бориме да ни биде поубаво? 
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Сабота 14-ти февруари, Св. Трифун, ги гледам вестите на КТВ – и ми текна на 

моето прво пијанство. Има од тогаш поминато преку 20 години. Тогаш, млади, 

зелени и да не речам улави, се опиме повеќето од  другарите од узо. После тоа 

три дена неможеме да се свестиме. Со времето не само шо остареме туку и се 

опеметиме малку. Еве сега, дури и “по потреба“ неможам да се опијам, 

едноставно немам време за тие активности. Но во помладите години од тие 

“заматени“ моменти научив нешто – да во таква состојба ништо не обеќам, 

зошто после поголемиот дел од обеќаното не ќе можам да го остварам. 

Така сега ги гледам вестите на КТВ преку интернет, и ги гледам, и ги слушам, 

разноразни политичари, кандидати  за политичари, претставници на 

политичари и политички стопанственици, како на лозарите им обеќаат, во 

името на Св. Трифун, дека годината ќе биде “плодна“. Ги гледам и ги слушам, и 

си мислам дали се говорниците пијани и не се свесни шо обеќат или 

слушателите се пијани па к.. не ги боли шо виа другите лафат. Едноставно се е 

како во бајките, се на свое место! Г-динот Панче €Минов од друга страна па 

нешто расправа за некојси “вински туризам“, а кога трезвено би размислил, би 

му текнало да изброе колку хотели, мотели или нешто такво, со колку кревети 

за туристи во Кавадарци има? И шо ќе му покажиме на туристите во Кавадарци? 

Најквалитетните дупки по улиците, улиците  кои оддамна функцијата на 

сообраќаници ја замениле во место за паркирање на сите водови возила? 

Неспособноста на човеците да го погодат ѓубрето у контејнерите? Разлетаните 

ќесиња и книги низ сувите “тревници“? Размааните пластични шишиња од сите 

видови, бои и големини?  

Друг пак, кандитат за претседател на Република Македонија, расправа како во 

лозарството и винарството гледа цврсти гранки за развојот на земјоделството 

во Македонија.  

А дали му е кажано од страна на партијата која го подржава дека 

таканаречените лозари уште парите ги немат видено од бербата лани – иднина 

не се прави со болки од минатото.  

И така безбројни гости се гостат и се опиваат. Па на лозарите и винарите им 

расправаат како тука на тоа парче земја поминале најубави моменти (ќе ги 

прашам утре сабајле кога ќе станат?!?!?). Денес кога сите во Кавадарци го 

слават Св. Трифун лесно е да се дојде како политичар и да на народот се 

расправа како тој знае колку е тешко да се биде лозар. Сега, денеска, сите се 

тука и одат од кафене до канцеларија па да се заврше со посета на некој 

ресторант. Каде се  да им “помогнат“ на лозарите кога ќе треба да се ори, а 

нивните парите за дизел некој си новопечен ГАЗДА ги “чува“ на сигурно. Каде 

се тие политичари да еднаш стварно застанат на страната на лозарите, 

винарите и на одкупувачите му постават услови како што на лозарите им 



поставуваат услови за се и сешто? Ааа да, јас заборавив дека тие политичари се 

на платните листи на ГАЗДИТЕ за доброто на сите (двајца).  

Трезнењето, тоа, трезнењето е за кое немам време, па за тоа ниту почнувам 

веќе со пиење...  

А нашите “политичари“? Дали се пијани или очекуваат да пијани се тие што ги 

слушаат? Ама ќе дојде друг светец, па ќе одиме да го прославиме садењето на 

тутун... а и гроздоберот е веќе за некој месец. 

Во виното е вистината, ама вистината се истерува и со вастегарка! 
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Вторник предпладне, си седам во канцеларијата и гледам како врне снег. Арно 

оти го зедов клаптопот со мене па еве сега ќе напишам нешто... Тука врне снег 

незнам по кој пат ова зимо, досадно и неинтересно веќе. Само знам дека тоа 

што два саата го чистеме е повторно покриено со 10 цм снег – пак ќе исчистиме 

попосле, нека престане малку. 

И ако веќе скоро 20 години живеам во Швајцарија такви убави зими како што ги 

паметам од Кавадарци уште не сум доживеал. Еве сабајлево станав за на 

работа и гледам преку џамот – се е бело у нашто село. Како на времето кога 

врнеше снег у Кавадарци. Се спремив за на работа и испаѓам од куќата, шо ќе 

видам: и патиштата и тротоарите исчистени од снегот и “посолени“ – нема 

романтика!  

Еее на времето, у Кавадарци, абе коа ќе заврне снег – зимо беше. Патиштата си 

беа со денови покриени со снег, работите опаѓаа накај нула, и само мокрите 

чарапи гледаме каде да ги исушиме. Памтам како одејќи накај школото, ќе 

застанеме на надолнината под “АУТОМАКЕДОНИЈА“ и најслатко се смееме на 

глупоста на возачите кои со своите коли пробува да ја совладаат надолнината, 

како Бојан Крижај. Едните удараа по оградите на дворовите, други имаа 

можност да “застанат“ на некој плуг или тракторска приколица оставени пред 

дворот, а имаше и такви возачи кои поради незнам шо, без проблеми и без да 

не насмеат ја совладуваа надолнината, на тиа најногу му се лутеме. Обично во 

оваквите ситуации првиот час на школото го испуштаме, ама пружената 

“забава“ заслужуваше да се жртвува еден час. 

Во тие зимски денови кога се беше мокро и ладно, а чевлите од ЧИК по само 

два чекора надвор се полнеа со вода, единствена денска забава беше посетата 

на некоја кафана (добро де, беа крстени, кафиќ, бар, клуб, или како уште не, 

ама во суштина таму имаше маси и столеви, и нешто за пиење и јадење – 

кафана по мое) и лигавејќи се со едно сокче гледаме филмови на видео. Да тоа 

беше во епохата пред да скоро секоја втора куќа има видео, а комшијата одма 

отворе видеотека. У тоа време, почетокот на осумдесетите, немаме ниту 

видеорекордери, ниту компјутери, а за интернет, немаше и  никој у светот, па 

за занимација во зимото се собираме по куќите и си правеме муабет, слушаме 

музика на грамафон у некоја затоплена соба, а кога ни беше ептен “погодено“ 

пробуваме од виното на газдата, или расолница. А навечер од кога ќе затвореа 

сите кафани и дискотеки, тоа беше обично околу 12 саатот, продолжуваме да го 

газиме снегот и одеме по серенади, за да рано наутро од кога ќе го изедеме 

најпресниот бурек се прибериме дома за да ги сушиме чарапите – права 

романтика.  

А сега, пред некој ден се слушнав со Димето и ми кажа дека Владата не а бива, 

неможе  ни снег да обезбеде ...   

Абе барем чарапите ќе се суви. 
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Кавадарци – врие. 

Не оти којзнае шо интересно се случува, ама спрема надвор зраче на 

“активности“. А за активностите шо човек да каже – изборна каша. И ако во 

последно време немав ногу прилика да ги следам случувањата во Кавадарци, 

неколкуте кратки покушаи да разберам шо се случува у Кавадарци беа како 

копија еден на друг. Се некој си кандидат за “Панче Минов“ обеќа се и сешто, 

или пак баш сега некоја партија се “разработила“ до немај каде. Се садат дрва, 

се чисти градот, се посетуват болни и жални – абе убавини. 

Ги пратам колку можам и ги жалам виа швајцарците тука. Абе сиромашките 

ништо од некои избори не осеќаат. А човеците и тука одат на гласање и на 

избори, ама тие што треба да ти донесат вода дома го работат то од 1.1. до 

31.12. и ако има некој проблем го средуваат одма а не да се чекаат некои си 

избори за да прават плус поени. Ама некаа таа – тоа си е нивен пробле. Во 

моето сакано Кавадарци сега имаме толку ногу кандидати за “Панче Минов“ со 

толку ногу “позитивна“ енергија – чудо едно. Мене не ми е јасно каде беа тие 

човеци до сега да направат по нешто за градот. Или мора човек да биде на 

власт па да допринесе нешто за градот? И секако дека ми е јасно дека секој од 

кандидатите кој нема да биде избран за градоначеник, после изборите ќе каже: 

“Е сега к.. не ме боле – го избрате него, он нека а управуе работата“. И така од 

безброј идеи, проекти и замисли ќе остане само топол воздух (а може ни тоа). А 

Кавадарчани повторно ќе се “расонат“ околу октомври/ноември кога ќе треба 

некој да му го плати грозјето. 
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Зошто човечкиот век е едно 80-100 години? Кога ќе живее еден човек едно ...  

400 години? Зошто 400 години, оти тогаш можеби и ќе успее некој од виа 

кандитатите за градоначелник да ја спроведе својата “програма“. Така 

несакаеќи допрев до една програма на еден член за градоначелник на град(?) 

Кавадарци. И после си викам дај да видам шо обеќаат тиа другите – ѓоа на час 

по математика, мислиш сите еден од друг препишувале. А синоќа го гледав и  

“обраќањето“ на Пано Минов до граѓаните на Кавадарци, некако ептен 

“политичко“ обраќање зборуеше едно 5-6 минути ама нешто конкретно и нешто 

“употребливо“ не кажа. А и тие другите “случајно“ во саботата испаднале да 

садат дрва, а денеска можеби “случајно“ ќе даруваат крв. И човек мора да ги 

сфати да од коа ќе заврши кампањата и не бидат одбрани или биде одбран, ќе 

бидат толку изморени шо и натаки ништо ќе не можат да работат. Јас се 

надевам дека КТВ ќе остави некоја снимка од долгите говори на тие човеци, 

како ќе го средат Кавадарци. И се надевам дека така одвреме-навреме ќе му ги 

пуштаат да ги потсетат шо обеќавале. А најжално е дека никој, ама никој не 

спомна нешто со или околу тие кавадарчани кои со години живеат, работат и 

имаат по некој денар во белиот свет. Сите лафат за некои си донации и за 

некои си странски инвестиции ама никој не му текнува да направат малку 

покултурна атмосвера за враќање на кавадарчаните кои поради било кои 

причини го напуштиле и се снашле некаде по светот. 

Ама ајде, ќе се издржи уште една недела. И после само насекаде излепените 

плакати, по некое пенкало и упаљач ќе подсеќа на “еланот“ на кандидатите. Во 

Кавадарци како и многу пати досега ќе се врати секојдневието. Ването ќе си 

продава ѓевреќиња, по кафиќите ќе седат “газди“ и ќе се лигават, и поголемиот 

дел од “граѓаните“ ќе кукаат “нема  тука живот“ и на никој нема да му дојде 

некоја идеја да направе нешто - убаво за Кавадарци.... 
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Кавадарчани одбраа. 

Кавадарчани одбраа градоначалник, јас ногу сакав да одбериме ама тој чекор 

(од тиа стотината) уште не е направен. Ако, важно да се одбере некој.  

Сега нормално сé ќе биде поубаво. Ама треба “малку“ време.  

Нормално сакав да ги следам изборите во Кавадарци, ама како? Интернет? 

Сателитски?  

Нека, еве сега новата локална самоуправа ќе направе поубава и 

поинформативна интернет страна за град/општина Кавадарци па тогаш секој за 

сé ќе биде подобро информиран. 

А можеби ќе се случи да некој од локалната самоуправа и ги прочита Е-Маил-

овите кои се праќаат на наведената Е-Маил адреса на општината. 

Во предизборните говори ногу работи беа кажани, ама една изјава на новиот 

Градоначелник треба да влезе во историјата на Кавадарци, а и во учебниците 

на сите политичари. “... ќе го вратиме сјајот на Кавадарци како пред 25 

години...“ !!!! Јас само бога молам да ова обеќање не го остварат. Само после 

некој да рече дека локалната самоуправа не направила нешто!!! Напредок во 

рикверц!!! Абе чудо сме! 

Ама од друга страна, во 1984-тата не беше ни стварно така лошо како сега. 

Дали оти беме деца, и оти освен на тоа да фатиш место у “Дечките“ или во 

диското на друго и не мислеме. Или дали за тоа дека бевме “зависни и 

несамостојни“, па кои сакаа одеа и до Шпанија на одмор или на саемови по 

Германија без да вадат визи или да се прават бугари....  

Ама секој нов почеток носи и надеж. Па се надеваме дека “новите“ ако не го 

вратат стариот сјај, барем прашината ќе му ја избришат на Кавадарци. 
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После изборен МОЛК. 

Де бе човеци, де направите некоја интернет страна со актуелнисти од 

Кавадарци. 

Кавадарци се враќа во нормална состојба. Нормална состојба, мислам на 

интернет. Понеделник, ги “разлистувам“ интернет изданијата на Македонските 

весници. ДА! Ја отворив и официјалната интернет страната на општина 

Кавадарци. .... и шо ново прочитав за Кавадарци – НИШТО. Дури ни вестите на 

КТВ не се актуелни, од петокот се. Во предизборната еуфорија кога секој 

кандитат за нешто расправаше, вестите на КТВ беа понекогаш дури “директно“ 

или да кажам без закаснување емитувани. “Се испукаме!“ (мислам така се 

викаше по кавадаречки). И сега? Ќе чекаме да дојдат новите на власт па белки 

ќе се поуправи работата.  

Се прашувам што ли работатсега  и новите и старите? Едните чекат да му 

помине времето, а другите да му дојде времето??? 

 

Дали некој знае каде можат да се најдат информации за актуелностите во 

Кавадарци. 
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Летно утро во Кавадарци. Од прилика неколку степени над 30. Погледот во 

небо обеќа уште еден пеколен ден. Ама тоа воопшто не ме спречува да се 

спремам и – право во БРИОНИ.  Тука веќе е спремна екипата. Без да се заврте 

ниту една мобилка, без да се напише ни еден СМС, секој си ја знае задачата и 

времето кога треба да дојде. Кој носе карти, кој табла, абе се функционира 

како и секое лето.   Се прави четворка, се делат картите и – почнуат муабетите.  

Кој со која се испраќал кој кога се прибрал, кој кого видел у ситните саати...  ги 

сечиш “дубарите“ од соседната маса, од која уште неколку информации 

добиваш, и за саат-два си разбрал шо се се случило во Кавадарци и се спрема 

да се случи. На најжешкото  ако се најдад јунаци и превоз одиме на езерото, за 

да така освежени одвечер сме први у диското и го фаниме најубавото место. 

Во тоа време пред едно 20 и кусур години светот беше толку мал, Скопје беше 

далеку, а за Европа ни ... не не  болеше. Живееме и уживаме во нашето 

Кавадарци. Најважно ни беше да Ристо не пушти безпари у диското, не оти 

немаме пари да платиме карта, ама така се осеќаме поважни.   

Во тоа време без интернет,  без мобилки, без фејсбук и сл. контактираме и се 

дружеме “реално“. Информациите ги собираме и делеме на чаршијата пред 

ПАЛМА. 

Поминаа години, некој го измисли интернетот – интересна работа.  

Неколку другари размаани низ Европа и светот, се сретнуваме пред 

компјутерот, ПАЛМА ни е далеку. 

Делиме информации кој шо разбрал, ама се поретко се “сретнуваме“,  а и 

информациите ни се шкрти.  

Се навикнаме да за се и сешто го уклучиме компјутерот и се “разшетаме“ низ 

интернетот. Ќе најдиш таму ногу работи, ама не за Кавадарци. Кавадарци на 

ВЕБ картата е црна дупка. Единствена употреблива интернет страна за 

Кавадрци е на КТВ. 

Пред некој ден се пријавив и на фејсбук, врска немам зошто е тоа измислено и 

шо треба да правиш за да ти биде таму интересно, ама таму шо разбрав е дека 

има сигурно илјадници кавадарчанки и кавадарчани шо го користат фејсбук, а 

со тоа и интернетот. Се зачудив! Како неможе да се најде некој од мајка - 

кавадарчанка роден,  и направе еднаш, стварно актуелна страна за Кавадрци.  

Пред некој ден гледав како се најавува штампање на Кавадаречки весник. 

Убаво објасни човекот како тоа ќе биде и шо ќе испадне. Ама ни со еден збор 

не спомна Е-Маил или интернет адреса, а ваму викаме “ЕВРОПА – УРА“ 

Пред ногу години слушнав една “поговорка“ - од стари човеци: “Во нова куќа 

само пердиња фалат“  



и кога малку човек ќе размисле, стварно е така. Стави ли шминка на куќата - 

супер е. 

Еве новата ЛС работе како нова, лепе дупки, праве патишта, не е дека не 

работе.  Ама за да се привлече некој човек одстрана треба да го “намамиш“. 

Како ќе дојде некој да виде дека дупките се закрпени ако незнае дека 

Кавадарци и постое?  

Се дават доста пари за некои си шминки на градот, абе оделите еден ивиќњак-

два и направите репрезентативна интернет страна... 
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Средина на осумдесетите години од минатиот век. Незнам дали беше светска 

криза, или Југославија не а биваше, ама знам дека немаше доволно бензин. Па 

се возеше “пар - непар“, па после даваа некакви боневи за бензин... А нас како 

деца се ни фалеше нешто за да можиме да се возиме со моторчињата. Или 

бензин немаме, или боневи немаме, а парите секако ни беа кусо за скапиот 

бензин. Во тоа време ние се жалеме како бензинот е скап. Се жалеме се додека 

еден ден така размуабетени на бензинската, мајсторот не ни рече: “Шо, 

бензинот е скап??? Дојдете да видете шо е скапо.“ Влегоме у бензинската и ние 

очекуваме да ни покаже на некое скапо “странско“ уље. Ама не, шо ни покажа, 

едно бело пластично шише, на него пишуваше “ОХИС, дестилирана вода“ - 

четири пати беше поскап литарот вода од литарот бензин !!! 

Незнам како е сега односот, ама по се изгледа дека не е ногу поинаку.  

А дека водата не само скапа туку и драгоцена, кавадарчани можат романи да ви 

напишат. Само шо се рече иде летото, и вода нема! Одма рестрикции, планеви 

кој кога има и дали има. И не дај боже да се случи некој дефект ...  

Абе у времето кога немаше бензин, барем вода имаме да се плакниме. Како 

дете најногу ми се допаѓаше мирисот на вжарените улици кога во 

предвечерието ќе ги полиеја со цистерната да не се дига прашина и да малку 

освеже. Абе вода колку сакаш.  

А во денешно веме “кога Македонија се стреми кон НАТО и Евро интеграција“ 

шо доживуат кавадарчани - нема вода! Добро е шо во ГРАД КАВАДАРЦИ живеат 

претежно првославни Македонци. Замислете да сме муслимани... Тоа ќе биде 

смрѓава. 

И ете пред некој ден пак јас на њњњ.ктв41.цом.мк - слушам, гледам, и 

неверувам некои си “Ш.М., Ѓ.Ш., ...“ биле паметни и од водоводот си зеле вода 

и си направиле систем капка по капка и си наводнуваат кој 3 кој 5, а 

најфраерот 30 декара лозја и ниви!!! Ти п’ни шишиња со вода за барем заби да 

се измииш. И сега??? Шо да праве човек со вакви идиоти? Да ги казниш, колку? 

Да ги кажиш кој се, и реклама ќе му направиш. Абе такво нешто не се управува. 

Културата, респектот, почитувањето на ближниот свој, не се стекнува со казни. 

И се додека има вакви фраери Кавадарци ќе се стреме да постане повторно 

ГРАД. 
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22, 21, 20, ....3, 2, 1 - ВОЗИ!!!! 

После само неколку саат у Кавадарци го виду првото ЧУДО, семафори шо 

работат, а одозгора на тоа и одбројуват! 

После една година, и за првпат по “епохата П.М.“, и физички сум у Кавадрци. Ја 

извадив моторката и си викам  ќе извртам еден “извиднички круг“ по 

Кавадарци. Ама уште ни пола круг не направен, оп - полиција. Моторот 

нерегистриран, јас без кацига  =  600,- €!!! Ноисте ми се  стресија. Си викам, 

види да а е... - ЗАКОН. Ама за неполна минута помина уште 5-6 мотори со 

истите “квалификации“. “А шо е со виа?“ прашав. Одговор, класичен полицајски 

(уште од времето на Тито): “Тоа не е твоа работа!“ Па така по една 

конструктивна дискусија полицаецот свати дека стварно сакам да го 

регистрирам моторот ама дека тоа не е можно у 7 саатот навечер.  

Така со нарушено расположение го довртив кругот, првите впечатоци - не само 

се шо изгледа по старо, туку и остарено. Како некое сираче, (гревче, шо би 

рекле струмичани) оставено само на себе.... 

Дали среќа или несреќа, судбината ми одредила да патувам натаму-наваму. Не 

ретко поминувам по некои си места забаталени у некоја пустелија, далеку од 

море, езеро, река, од некој позначаен пат, без некоја фабрика и секогаш сум се 

прашувал што ги тера човеците да у вака забаталени места прават нови куќи и 

која иднина ја гледаат таму? 

Ете возам низ Кавадарци, и ако го исклучам она “Кавадарци, мое родно место“ 

и ако пробам реално да погледам на него - истото прашање шо ги држе тие 

човеци да живеат во ова место,  среде ништо, Кавадарци распослано меѓу 

Љубаш и Голи Оток, забаталено од сите и секој, без видлива душа, и без вода 

преку денот. Со улици кои служат како паркинг за возилата и плац за се и 

сешто. Со ѓубриња кои летаат на првиот ветар... 

Три недели. Околу дваесет денови поседив во Кавадарци. Среде лето. Шо се 

случуваше у “градот“ - НИШТО. Место (за град не може да се зборува) од 30’000 

жители, сред лето - мртво. У местата каде живеат човеци кои не гледаат само 

до оградата, во летото се организираат разни карневали, свечености, концерти, 

фестивали, и шо уште не. А у Кавадарци, човеците биле на одмор!!! 

22, 21, 20, ....3, 2, 1 белки еднаш ќе полета... 
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Човеци што го средуваат коритото на Луда Мара, турнир во кошарка на 

“улицата“, Бриони работе како што му доликува.... абе и убави работи има по 

тоа Кавадарцито. Замисли, без никаков проблем добив интернет пристап за 

еден месец. Тоа ти е приватен сектор, ако сакаш да те биде мора флексибилен 

и иновативен да бидиш, не како “државата“, за моторот, мора човек да го 

регистрира цела година, и ако го користев само две недели. А тука  зедоа 2-

3’000 денари за патишта, знаци, доприноси ... и што уште не. А освен пресни 

дупки по патиштата ништо не се направило. Долу покрај реката дури видов 

како за дупките има и спонзор! 

Шетам така по улиците низ Кавадарци.  Секоја година сретнувам се помалку 

човеци шо ги познавам.  Или јас сум ги заборавил или ..., а и години се од како 

некои не сум ги видел ни еднаш. Се поретки се средбите со пријатели кои 

завршуваат во некој кафиќ или ресторант. Ама тие ретките, затоа се посрдечни 

и со вистински пријатели.  А и ресторантите и кафиќите се менуваат, едни се 

отвараат, други се затвараат, кај едните нема место ни за лек, а само неколку 

метри до нив во другите келнерите на  “одмор“. Од секогаш кавадаречката 

чаршија била сурова. Ако ти пресуди да те биде - ќе те биде, а ако рече не те 

сакам – ништо од тебе, колку и да се трудиш да и угодиш. Седиме со другарот у 

едно кафене и гледам како се шетаат разни човеци покрај нас. Некои на 

влечки, се рекло лето па човек може по чаршијата да шета како да е на лозјето 

- други ги паркираат автомобилите во вредност од 150 просечни месечни плати 

како ќе им прдне на к...., газди бе!   

Eдна вечер си викам ајде да прошетаме до паркот, и сето убаво. Паркот кој 

едно време беше понос на Кавадарци не само во Македонија туку и у некогашна 

Југославија, после неколку години запоставеност, повторно “освежен“ изгледа. 

А и стварно убаво место е. Ама од Јаворот до Партизан и ако постое еден од 

најшироките тротоари во градот, човек мора да оде по патот и да гледа да не 

го згазат. Таканаречениоте газди го зафатиле цел тротоар шо со тераси за 

кафиќите, шо со паркирани коли. На другиот крај од градот, ако имаш две 

колички песок пред куќа казнуваат а тука... 

Начекав и некаков кошаркарски натпревар помеѓу ветераните на ТИКВЕШ и 

ПЕЛИСТЕР, тоа се интересни работи. Значи има човеци шо си ја прават 

интересна.  

Кавадарци, град? на контрастите... 
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Учениците од 5ц за оваа  учебна година добија покрај учебниците за настава и 

лексикон, атлас, речник, фотоапарат и уште неколку други “помагала“ во облик 

на "iPhone 3G".  Одделението 5ц е одбрано за спроведување на проектот за 

вклопување на нови наставни средства во наставата. Мобилниот телефон, или 

подобро речено компјутер, е дел од проектот кој го спроведува “Педагошкото 

високо училиште“ од Голдау, а комплетно е спонзориран од Swisscom.   

И додека во скоро сите училишта во Швајцарија важи забрана за носење на 

мобилни телефони, одделението 5ц од Голдау има задача "iPhone 3G" да го 

интегрира во наставата. Проектот ќе биде под надзор на “Педагошкото високо 

училиште“ и трае две години. Зависно од резултатите ќе се одлучи дали да сите 

ученици некогаш добијат по еден “смартфон“. 

Да проектот се спроведува во Швајцарија. Да и целата “медиумска 

презентација“ се сведува на горе напишаните реченици (се разбира на 

ѓермански) во локалниот весник. Ниту една прес конференција на некоја 

политичка партија, ни една фалба од страна на некоја локална самоуправа, ... 

Во Швајцарија почна учебната година и скоро не осетиме, децата отидоа на 

школо, таму му ги дадија книгите и упатствата за цела година,  вториот ден 

добија и домашно - школото почна. 

Го гледам КТВ и се чудам, - градоначалникот шета по школите, фалби од 

страна на локалната самоуправа како “успеале“ да ги спремат школите и 

игралиштата за настава, фалби до владата дека обезбедила учебници, фалби... 

фалби... Си седам така и се мислам, како би било кога после секоа наместена 

ламба или штекер се фалам како сум успеал да тоа го направам !!! Смешно е 

нели! Ама ете има човеци шо кога ќе ја свршат работата, нивната работа, си се 

фалат, а за тие работи што не им се свршени си ќутат.  

Овие денови почнува и “Тиквешкиот гроздобер“. Од единственото место кое 

нуди пресни информации од Кавадарци, телевизијата КТВ, скоро од секој 

прилог зборува .... 

 

Ама ајде празник е во Кавадарци, барем овие денови ќе мислеме на убави 

работи ..... 
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... “караваните си одат, кучињата си лаат“... 

Поминува една недела исполнета како човечки век. Недела полна со 

расположение, со радост, со тага, со веселба, со понос, со бес, со ... 

Расположението, поточно предпразничното расположение, во Кавадарци се 

осеќаше дури на илјадници километри. Сите, поготово новата локална 

самоуправа, сакаа да го направат најубавиот гроздобер до сега. Во што изгледа 

и успееја. 

Радост, што првите денови од гроздоберот почнаа како што треба. Радост 

зошто конечно дојдоа долго очекуваните случувања што Кавадарци ќе го 

одтргнат од секојдневието. 

И после - сета суровост на човечкиот живот. 

Радоста, расположението, веселбата, се беше вратено на нула. 

Гроздоберот продолжи со своите активности... исто како да одиш со закрпени 

панталони на свадба... 

Поносни, на еден начин, што ете Македонија постана полнолетна, а пред се 

што Кавадарци веќе 65 години е слободно!!! 

Гневни и бесни што по завршувањето на карневалот почна - циркусот. 

Повторно измамени грозјепроизводители, повторно арогантни одкупувачи на 

грозјето, повторно Влада што незнае што да праве со ситуацијата... 

Македонија 18, Кавадарци 65 

Кавадарци. Индустријски град??? Земјоделски центар??? Туристичко место??? 

Еее, еден ден кога ќе се одлучи што ќе представува Кавадарци, може и ќе биде 

нешто од овој куп бетон, цигли и суштества кои така малку подзапустени 

виреат и вегетираат на “суровом Балкану!“.  А стварно е најжално, а од друга 

страна и нај неблагодарно кога човек нема цел, ниту визија, за постоењто. 

Истото му се случува и на нашето Кавадарци. Со децении се гради се и сешто, 

ама ништо темелно.  

Памтам како дете, дури и од школото одеме да бериме памук, ги памтам нивите 

обоени од цветот на афионот, памтам како цело маало се собираме и нижеме 

тутун кај комшиите. Сите нешто работеа и ретко кој се жалеше на нешто. Дали 

оти су бил мал, непаметам да се правело вицови на рачун на власта и недај 

боже за Тито. И после на некој идиот му текнало да среде таа земјоделска 

идила го направи ФЕ-НИ. Еее, тоа беа фалби. Како “ќе ја имаме“ најд’гата лента 

во Европа. Како ќе “произведуваме“ најногу никел во Југославија. Како 

илјадници кавадарчани ќе најдат работа... 

Во чисто земјоделски регион почна да се прави “тешка индустрија“ од која сега 

ни остана само тежината. Илјадниците работници кои се “вработија“ во ФЕ-НИ 

се одвикнаа да работат, да работат по нивите. После дојдоа некои си 



“перестројки“, престројувања и селектирања. Ни остана ФЕ-НИ кое тивко и 

неосетно не труе, останаа “неработници“ кои чекаат да некој им ја среди 

работата, и добивме повторно власт за која не се прават вицови. И пак 

одпоново.... 

Се пробува да се направе нешто. Ете почнаа да го средуваат коритото на 

“РЕКАТА“ Луда Мара. Го реанимираа Гроздоберот. Се пробува да се достигне 

сјајот и стандардот што беше кога најголем загадувач на воздухот над 

Кавадарци беше трката со мотори која се одржуваше за време на Гроздоберот. 

Се пробува да се направе од Кавадарци туристички град, индустрија центар, 

место со земјоделство, и... ама изгледа дека “кројачите“ на кавадаречката 

судбина а заборавиле наа старата: “две лубеници под мишка не се носат“  

Ако “сакаме“ индустрија, батали го коритото на Луда Мара и прави фабрики во 

кои ќе се вработат “неработниците“. 

Ако “сакаме“ земјоделство, срамни го ФЕ-НИ и направи “подлога“ за природно 

чисти земјоделски производи. 

Ако “сакаме“ туризам, направи среќни жители на Кавадарци и туристите сами 

ќе идат да ни се чудат на среќата... 

Ама додека дознаеме што сакаме ќе си пробуваме некои си работи и на 

поединци ќе  им биде дури и интересно. 

Дали некогаш нашите деца, како што јас сега како во сон се сеќавам на 

памукот, афионот, тутунот, ќе се сеќаваат на плантажите со лозја? 

 

И најновата: “идејно решение за центарот на Кавадарци“ 

Секоја чест на тие што им текнало да направат нешто за Кавадарци. Малку со 

средствата можеби ќе имаат проблем ама една германска поговорка: “каде има 

желба има и пат“. Само во сета презентација не ми беше јасна изјавата дека 

проектот го спојува “модерното, со традиционални одбележиа“. Ако 

најсрамното знаме на светот, го сметаме веќе за традиција - господ нека ни е 

напомош.... 

 

п.с. еден пријател ме праша зошто Кавадарци нема крст, како што има Скопје, 

Битола, Струмица, Радовиш, .... и мене не ми е јасно и не ми значи ништо, ама 

му одговорив дека ние кавадарчани знаеме дека сме Христијани и не ни треба 

нешто да секое сабајле не потсеќа... а стварно зошто нема??? 
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Лето во Кавадарци.  

Како и повеќето летни одмори и оваа лето одморот го поминувам во Кавадарци. 

Но како и секој одмор и овој се ближи кон крајот. Па се подготвуваме за пат и 

“напуштање“ на родниот крај. Некој документ да се изваде, некоја легитимација 

да се обнове и “нешто“ од Кавадарци да се земе. Како и секој пат, ракија - 

најубавата шо ја направил Тато пред некоја година, некое свежо патлиџанче, 

конопишки гра од Дреново! и вино... од Тиквеш. 

Одам така јас директно во продавницата на Тиквеш - таа пред портата на 

комбинатот.  

Добар ден - добар ден.  

Јас викам: «абе не дека ми требе вино, јас имам доволно залихи дома, а и во 

последно време не го пијам така ногу... , ама си викам дај да ви направам 

промет...» 

продавачот вика: «зимај колку ти требе...» 

му викам: «јас се извинувам, ама неможам сето да го земам, ... знаиш немам 

место дома толку..» 

он вика: «... абе ајде, колку можиш - толку. За другото ќе се снаоѓаме...» 

јас пак му викам: «слушај да земам неколку кутии, ама нешто не ми одговараат 

на мебелот, ќе мора да пуштиш од цената малку..» 

он вика: « абе да попуштам на цената, ама не ми одговара ич, имаме трошкови 

за купување на грозјето, после амбалажа, па треба да се направе вино и 

работниците да се платат.» 

јас му викам: «не мајсторе, ако сакаш да земам неколку кутии вино мора да 

пуштиш на цената, а и за плаќање ќе почекаш, знаиш на одмор беме па се 

истрошиме малку.» 

он вика: «не бе таа работа не а бива, ни мора да си платиме трошкови, а и 

плата чекаме од некаде...» 

му викам: « ако ти чине, јас да земам неколку кутии вино, малку ќе попуштиш 

на цената, а и дури одгодина ќе ти платам - не сум при пари сега. Ако ти чине, 

оти отиду ја у друга винарија ќе си земам од таму...» 

Продавачот вика: « добро ајде, земи. Важно да се троше виното...» 

! ! ! ! !  

Мислите “прикаската“ е измислена??? Е, измислена е. Ама дебела реалност во 

Кавадарци е. 



Колку и да не сака човек да ја разбере таа реалност - неможе да ја игнорира во 

последниве, денови, недели, месеци. Како и во другите земјоделски гранки, 

така и во лозарството, цените на крајниот производ го “диктира“ купувачот. А 

до душа, тоа е секаде така. Пазарот ја прави цената. Ама никаде не го утепуат 

толку производителот како Македонскиот производител на грозје, лубеници, 

патлиџани, ...  

Така, чат/пат ги гледам тие лозарите, револтирани, наапани, збунети... и сите - 

прелагани, од сите! 

Ќе се туфкаат неколку денови, ќе пцуат се и сешто, ќе се караат со 

домашните... и на Св. Трифун ќе се “извалкаат“ меѓу редовите и сето оро 

одпоново! 

Ниту Локална самоуправа, ниту ДРЖАВА, а и Господ не помага, или да ги 

потера. «Каде е сила нема убавина» се вика. А оно треба да се каже дека “каде 

се парите нема закон“. Или како човек да си го објасне тоа, додека лозарите со 

месеци работеле по лозјата и никако да си ги покријат трошковите, не па нешто 

да им остане, а некои си лигавеши кои до 12 саатот спиат и поради незнаат шо, 

продаваат вино возат Бентли или Ролс Ројсови или некои така возила што во 

општо не одговаарат во Македонската природа... и се фалат како успеале да ја 

заебат државата и народот, па не само шо ќе се нап’нат “крадени“ пари туку и 

данок нема да платат. 

И така караваните си одат, куќињата си лаат, Влади и “водачи“ се мењат, а 

народот оставен на Господ во кој редко кој “верува“... 

Народните “избраници“ неколку денови по презимањето на “должноста“ морат 

да се фанат на “орото“, па заборават шо кажале, или ако се малку пописмени 

ќе пробат да го убедат народот дека не е до нив работата.  

И ете така го гледам “Кавадарци одстрана“ и го жалам што во него нема 

доволно човеци шо барем малку ќе ги засегне за тоа, некогаш, идилично 

место.... 

... што ете некој за 25¢ ја продаваат иднината на тој регион! 
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Две пива... 

 

Две пива се доволно да човек забораве на секојдневните работи и му текне шо 

е важно у животот.  

Две пива се доволно да човек почне да размислува за цел свој живот и цела 

своја иднина.  

Две пива се доволно да човек почне да мисли дали и какви грешки направил во 

животот. 

Две пива се доволно да човек забораве да се “секира“ шо на лозарите и ваа 

година “му го спуштија“. 

Да сеедно ти е дали у Кавадарци и на почетокот на третиот милениум имало 

вода или не.  

Да к.. те боле дали на власт биле “нашите или другите“. 

Да не те нервира шо “електронското општество“ во Македонија се движи со 

брзина на магаре (инатливо). 

Да тоа шо ако кажиш дека за некои работи има и Македонски не бидиш одма 

одпечатен како националист или ВМРОвец. 

Две пива се ... 

... ај наздравје. 
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Милениум или Европа ??? 

Еве привршува првото десетолетие од третиот Милениум.  

И некои работи врват без човек да осете.  

Памтам, таму некаде у почетокот на осумдесетите години од минатиот век, 

годината 2000-та ни беше ногу далеку, а воедно и некако како поим дека од таа 

година па натаму сé ќе биде поубаво, помодерно, покултурно, абе “Америка“!!! 

Уште у тоа време, почетокот на осумдесетите, секој шо правеше нешто, а 

сакаше да биде “напред“ ги крстуваше работите “2000“. Па така имаше еден куп 

работи со “име“ 2000, од разноразни уреди, компјутери, до што ти знам не сé. А 

и во Кавадарци беа наострени да спремни го дочекаат новиот милениум, па 

“Видеотека 2000“, некое кафене Милениум, на некоа фирма “двеиљадарката“ 

закачена и така натаму и така наваму.... У тоа време некаде испадна и 

“КОМОДОРЕ 2000“ како потомец на 64-ката. Ама тоа чудо наречено компјутер 

ни беше само сон. Тук-таму имаше по градот некој “спектрум“ кој за монитор го 

користеше домашниот телевизорот, а место харддиск или некоја меморијска 

направија, користеше касетофон - и моно беше доволно... 

И така во исчекување на двеиљадита година ги живеевме осумдесетите, во 

едно место наречено Кавадарци, без големи амбиции и очекувања, убедени 

дека двеиљадита година ќе ни донесе - сé. На одмор одеме преку Феријалниот 

сојуз до Охрид или на “нашето море“, а малку беа тие шо имаа желба да шетат 

по светот, и ако никој не ти бранеше. Така една ден дури работата на лозјето 

ми остана не сработена, кога попат го сретнав Оли-Ќазо и на моето прашање 

шо чека така “натоварен“? ми рече дека ќе одел за Франција да прошета 

(пешки со ранец?!?!?!?) цала ден се мислев: Замисли со години одам на лозјето 

и не сум знаел дека по тој пат и до Франција можело да се стигне... И од таа 

ден секогаш кога ќе поминев покрај Мотелот, ми се вртеа во глава странските 

држави - замисли до каде човек од тука може да стигне!!! Ама кај ќе одиш? Има 

ли некаде поубаво од Кавадарци? У тоа време у Кавадарци ептен редко имаше 

рестрикции на вода, и ако живееме на трети спрат, секогаш кога ќе си дојдеме 

од “терен“ можеме како човеци да се измиеме. Тогаш Кавадарчани пиеја вода 

од Лукар и си го п’неме базентот од истата. А ниготинци си пиеја вода од 

Вардар. “ДЕЧКИТЕ“, “ДАЛПЕР“, “54“, дискотеките (зависно од “сезона“) ни беа 

доволни да си бидиме среќни. Е стварно ако те ударе “носталгија“ за странство 

- 50-100 Дојче Марк у џепот и од алтобуската (старата) право за Солун у два 

три кафиќи по Солун, две кила маслинки и назад - диското да не се испуште.  

Двеиљадита ја “пречекав“ симболично у Кавадарци, ама тиа патот, ме однеси и 

пред тоа далеку. Еве сега седам далеку од Кавадарци и сакам да знам како му 

оди на “моето“ Кавадарци. И стварно ми е криво кога ќе сватам дека не само 

нашата генерација чекала да дојде “некоја година“ за да ни биде поубаво. 



Добро сегашното чекање да се “влезе!!!“ у Европа и НАТО е позаебано, оти не 

се знае годината, ама чекањето е исто... “ПОСЛЕ ТОА ЌЕ БИДЕ СЕ ПОУБАВО !!!“  

- тикви!!! Исто како што двеиљадита ни донеси “убавини“!!! 

Така секоја вечер “чукам“ ЊЊЊ.кавадарци.гов.цом и - ништо (добро, не дека 

ништо не работат. после неколку месеци хакирана, и после неколку недели 

“избришана“ - сега повторно со “најнови“ информации за “ГРОЗДОБЕРОТ 2009“ 

!!!!) 

А у градот имаме Факултет за компјутерски дизајн и информатика !!!  

чук, чук, чук !!!! дали на некој му текнува??? 

Кавадарци интернет страна - НЕ !!! 

Факултет за компјутерски дизајн - ДА !!! 

Деца  - прават - страна ??? 

Предлог од мене за Интернет страната.... 

За немањето вода. 

За проблемите на лозарите. 

За невработеноста. 

За ФЕНИ кое ве труе. 

За политичарите кои “поларизираат“. 

За тоа - чекајте да влезете у Европа !!! чекајте..... 
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СРЕЌНА НОВА ГОДИНА... 

залет бр. 4 

Еве по четврти пат да пробам да напишам нешто... 

Почнав уште пред една недела мотивиран од “радоста“ што ете и за 

случувањата во Кавадарци пишуваа Македонските медиуми-весници (барем во 

интернет изданиата). А, нормално, пишуваното беше така-речи од рубриката 

“црна хроника“. Или за  конкретниот настан може да се рече “црн хумор“ со 

тема култура !?!?!? 

Замисли, директорот на Домот на културата го натепал уметникот кој не го 

сакал. И сега човек на ова дали да се смее или да се сраме. По Кавадаречките 

медиумиза ова ни збор, (м’к м’кавица). Тоа тие кога сите со сите сé знаат и сите 

насите можат после да му се “осветат“. Свиркај си и прави се како да е тоа 

нормално. 

Ако ќе разбериме на скипето повеќе... 

... 19 ти декември, 

Среќен да им именденот и среќна слава на сите што го слават Светиот Никола. 

И јас т.е. мојата фамилија поради некои причини и вера го славиме овој ден. Но 

како секоја сабота, утринското кафе го пијам пред компјутерот, ги проверувам 

“поштенските санд’чиња“, неколку интернет изданија на дневните весници од 

МК на кои секогаш ќе најдеш исто: Сите не подржуваат, сите не “сакаат“, а 

грците  ни го спуштаат и од зади и од напред - а ни МАКЕДОНЦИТЕ горди. 

Затоа и не ги читам често весниците... 

.. и нормално страните од Кавадарци. 

њњњ.ктв41.цом.мк 

њњњ.кавадар4е.цом 

њњњ.жолта.цом.мк 

, неколку страници на блогери од Кавадарци и - ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА НА 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ и тука скоро ништо ново, застарени прилози, блогови 

(како овој) со недели не чепнати.. 

АМА !!!! ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ !!!! во нов ДИЗАЈН  

и дури Е-Маил адреса за контакт има !!!  Се прекрстив, му се заблагодарив на 

Св. Никола и си зедов уште едно - кафе. Одма ми падна во око дека и покрај 

новиот дизајн содржините се  истите - од пред некој месец. Ама важно е дека 

сега знам дека има некој шо колку-толку се заинтересирал за интернет страната 

за Кавадарци. 

ДА ЖИВЕЕ “Е-ОПШТЕСТВОТО“... 

 



... 19 ти декември, 

“за првпат Македонските државјани имаат прилика да патуваат низ Европа без 

визи, ако...“, е воа акото е ногу заебано. Ако имаат биометрииски пасоши и ако 

имаат пари. Воа “за првпат“ може да му го продаваат на И-под генерацијата. 

Јас памтам како пред некоја година кога го добив првиот Македонски пасош 

исто така без виза и без веза патував низ пола Европа. Ни завидуваа и хрвати и 

срби е се шо остана од Југославија на нашите пасоши, се додека не почнаа 

некои “снаодливи“ писари да им ги продаваат Македонските пасоши на 

балканските мафијаши - Европа не е наивна: ВИЗА за Македонците. 

Арно, тоа помина. Сега ако имаш биометрииски и ако случјно си ги зел парите 

од грозјето - шетај.  

 

... 23 ти декември, 

еве пак седам пред компјутерот и “се интересирам“ за Кавадарци. Неколку нови 

постови на блогерите од кавадарци, некоја новинка на њњњ.ктв41.цом.мк... 

изгледа дека уште има човеци у Кавадарци.  

Друго и не очекував. Насекаде читав како човеците се “залетани“ да заминат од 

Државата, ама како секоја работа се силиме дури не дојде денот и не ја 

погледниме реалноста во очи.  

 

На секој “читател“ на овие редови му посакувам Среќна Нова година и пријатни 

Божиќни празници 


