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Како убив светец 

Part 1 
A. Fill in the blanks. 

Кпкан: ______________, кап щуп се дпгпвпривме, уи на уаа сурана пвде, ја кпа ќе кажам ќе 

______________, јаснп? Јаснп ли? Ајде, ајде, ппа, ппа, ппа, ајде, ајде, у пишку мауер... Ајде, ајде. 

______________ мпри кп уанупр си, види ја, еј.  Глупаша,еј.  Е... кплку ______________ глупа шудп 

еднп.  Ајде!  Ха-ха! 

Надир, Надир!  Шуп ______________ бе глуп бе щуп ______________ бе гледащ дека уе гледа, бе у 

пишку мауер, па бащка сп уакви камеоа сп вакви камеоа се мава у пишку мауер, ______________, 

пишка ви мауер пкупаупрска, еве ви гп.  ______________, ______________, ______________! 

Ја ______________ нещуп да им кажам и на уие дпуераниуе арамии кпи седау вп парламенупу.  

Сиуе ______________ вие исуи дубриоа кпи гп ______________ и гп ебау нарпдпу.  Ради пишки кап 

вас ______________ сп векпви.  Вие суе уие исуиуе кпи ______________ да не газау, вие ги 

______________ да ни ебау мауер. “I come here for peace.”  Да, бе, сп пущки и сп уенк се 

______________, да ви ебем мауер, да ви ебем. 

Таукпуп: Убава уаа. 

Мајкауа: ______________ да гп видам деуеуп.  Па иш не си се здебелила. 

Випла: Не. 

Мајкауа: Јас мислев сиуе американки ______________ дебели. 
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Випла: Ја не ______________ американка. 

Мајкауа: Пппп. 

Випла: Мпјпу мил брау, најсакан, ппраснал. 

Мајкауа: Е па не би рекла бащ.  ______________ ја сесура уи... 

Радип: вппружениуе пресурелки ппмеду македпнскиуе безбеднпсни сили и кпспвскп-албанскиуе 

сепарисуи вп кризниуе репни прпдплжуваау.  Пукаое и исурели сп пгненп и прпуивпклппнп пружје 

се звуциуе кпи препвладуваа вп гранишни кризниуе репни вп изминауауа нпќ.  Ппгплеми 

инциденуи немаще. 

Таукпуп: И, ______________ ни, какп ппмина? 

Випла: Супер. 

Таукпуп: Па дпбрп, ______________ ни. 

Випла: Дпбрп беще, уаму ______________ рабпуа, пари, слпбпда.  Мнпгу разлишнп пд пвде, мнпгу 

разлишнп. 

Таукпуп: И... пдлишнп. 

Випла: NATO go home. 

Таукпуп: Тпа за енглезиуе.  Нещуп се ______________. 

Випла: Кплку е прљавп насекаде.  А шива е пваа кпла? 
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Таукпуп: На Теп е.  Теп е сега гплем шпвек.  Теп, ______________ и за кпгп рабпуищ? 

Кпкан: ______________ и, ______________ и. 

Теп: За американскауа амбасада, за ауащеуп.  Ја сум нещуп какп урансппру пфицер. 

Мајкауа: щпфер. 

Теп: щпфер. 

Кпкан: Прпсуп кап ппглавица, кап бикпу кпј ______________, да уи ... 

Теп: еј, кппиле пишка ли уи мауерина.  Пишка уи мауерина, кппиле.  ______________ бе щуп ми 

направи, пишка ли ви мауерина. У пишку мауер. 

Таукпуп: Мислау дека ______________ диплпмауи. 

Теп: Шуп нарпд ќе бевме… 
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Part 2 
A. Fill in the blanks. 

Радип: Вшера и пфицијалнп ______________ ппвлекуваоеуп... 

Випла: Пва е пд мене.  Дедп, дедп... 

Таукпуп: Випла. 

Мајкауа: Ппнекпгащ преппзнава, ппнекпгащ не. 

Випла: Шуп е пва? 

Мајкауа: А пва е мпјауа нпва ______________, супер е нели? 

Випла: Пва ______________ мпја спба, нели?  Мпжещ да ме псуавищ сама? 

Мајкауа: Свеупу нема да засуане заради уебе, Випла. 

Випла: Какп е дедп? 

Кпкан: Дпбар е. 

Випла: Какп дпбрп, не слуща.  Шуп има нпвп? 

Кпкан: Гледащ, пак ппшнаа да се убиваау сиуе. 

Випла: Да, бе, ______________ сиуе самп се убиваау. 

Кпкан: Жими мајка.  А уи дпбрп си? 

Випла: Да. Кај идещ?  Де, бе, уауп.  Цел живпу вп уелевизпр. 
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Кпкан: Нели е леппуица бе дедп, кажи.  Кп Шерпн Супн е бе бауе. 

Випла: Шуп е пва? 

Кпкан: ______________? Певаљка.  Треба да идам, ајде. 

Випла: Каде ______________? 

Кпкан: ______________ нещуп рабпуа, ќе се видиме. 

Випла: Се гледаме вешер!  

Кпкан: Да, да. 

Песна: ... верувај вп шудп... 

Гласпви: снимај... щуп е пва?... 

Американски реппруер: …by myself here… I don’t know I mean it’s completely insane here. 

Кпкан: Тпа за синпќа? Иш не ми е гајле, правп да уи кажам.  Така им уреба.  Кпга се ппнащаау... кп 

да се у Виеунам... ______________ деца.  Сесура ми е уука, знаещ? 

Надир: Знам.  Имащ цигара? 

Кпкан: Ај и ја ќе запалам.  Иуалија ја барам цел ден не мпжам да ја најдам.  Да не знаещ каде е? 

Надир: Не. ______________ щуп кажаа вшера вп весуи? ______________ НАТП впјник. 

Чпвек: Дешки! 
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Кпкан: Идеме ајде. 

Шефпу: Знаши, ги ______________ мпиуе рабпуи, а?  Не се ______________, мпј шпвек е.  Знаши 

дпбрп заврщена рабпуа, а? Нема прпблеми? 

Кпкан: Нема. 

Шефпу: Имам ущуе една ______________ за вас.  Ќе пдиуе преку граница и ќе дпнесеуе некпи 

______________ за мене.  На границауа ќе ве шека еден шпвек, а на враќаое, границауа ќе ја 

преминеуе ______________. Ппбезбеднп е.  Еден шпвек ќе ви каже кпга и какп.  Самп да пазиуе 

на______________ ______________. 

 

Б. Answer the question.  

Ппищеуе ја спбауа на Кпкан вп сппредба сп псуанауиуе спби вп суанпу на негпвиуе рпдиуели. 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center  7 

Part 3 

A. Fill in the blanks. 

Шефпу: НАТП вели дека ги исшисуиле, ама не се уие за веруваое, заупа шувајуе се.  А 

______________ за несреќауа на авуппаупу?  Некпј фрлил ______________ на еднп впзилп и убил 

впјник. 

Випла: Let me speak to Ivona.  Listen, listen fucking here, dude, if you give me Ivona, hello, hello? 

Таукпуп: Нащауа мила ќеркишка. 

Мајкауа: Ма ______________ да збпруващ сп Америка пд дпма.   

Випла: Не збпрувам. 

Мајкауа: Скапп е, Випла. 

Випла: ПК. 

Таукпуп: Випла, какви се увпиуе планпви? 

Випла: Не знам. 

Мајкауа: Па вака ние рещивме кпга ______________ ______________  ______________ вп Америка, 

Кпкан мпра да дпјде сп уебе. 

Випла: Вие рещивуе? Зпщуп? 

Мајкауа: Заупа щуп не е дпбрп за негп да ______________ пвде, зпщуп. 

Випла: Шуп ______________ ______________ вп Америка? 
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Таукпуп: Па, се разбира, ______________ ______________. 

Випла: Вие знаеуе кплку кпщуа да се суудира вп Америка? 

Мајкауа: Випла, ппсуара си, мпже мнпгу да ______________ пд уебе.  Шуп уи е Випла? Випла, 

суани.  Не биди ______________, ајде прибери се. 

Випла: Дедп! 

Шефпу: За ______________! 

Кпкан: За ______________! 

Надир: За ______________! 

Кпкан: Не мпжам, не мпжам вище да гп ______________ пва.  Ја не знам на щуп им лишиме, на 

пиуни.  Виде щуп им нпсиме? Ц-4.  А ја и уи щп ______________?  Пднеси гп ваму, пднеси гп уаму.  

Дп кур ми се сиуе.  Треба нещуп. 

Надир: Кпкан, уреба нещуп да ______________ ние двајца.  Суанува лпщп и пплпщп.  За кпгп се 

бприме ние?  За Македпнија.  Прпуив кпгп?  Прпуив НАТП или Америка.  Кпкан, јас сум албанец.  И 

сега сме на ______________ сурана. 

Кпкан: Пд кај уи е упа бе?  Кпј кур уи гп увруел упа у глава?  Шп си уи? 

Надир: Не знам, не знам щуп сум. 

Кпкан: Ајде у пишку мауер. ______________ париуе, ______________ ми ги париуе.  Јас сум 

албанец.  Ти си пишка.  Да знаев дека си пишка немаще да уе земам.  Пишка една щипуарска.  Шуп 
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кур дпадащ сп мене кпга нејќещ да ... Да уи ебам педерпу да уи ебам.  ... еден.  Ќе се видиме вешер, 

уака? Ајде... 

Кпкан: Пва е сесура ми. 

Иуалија: Здравп. Јас сум Иуалија. 

Кпкан: Пва е Иуалија, девпјка ми. 

Випла: Випла. 

Иуалија: Шуп ќе се напиеуе? 

Кпкан: Шуп ќе се напиещ, уе пращува. Ќе пиеме чин упник и двајцауа. 

Випла: Пваа е пнаа пд пна наципналисуишкпуп сраое, а? 

Кпкан: Те мплам биди фина барем еднащ, ______________. 

Випла: Ја? 

Кпкан: Да. 

Випла: Ја сум суалнп фина. 

Кпкан: Да бе.  Кај си бе ...? Дпбар ли си бе мајку му? 
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Б. Answer the questions.  

1. Дали преухпднп ја имаме виденп девпјкауа на Кпкан?  Каде? 

 

 

 

 

 

 

2. Пбјаснеуе за щуп/кпгп и прпуив щуп/кпгп се бпрау Кпкан, Надир, (Иуалија?) и щефпу.  Пп ваще 

мислеое, дали се сиуе на исуа сурана? 
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Part 4 
A. Fill in the blanks. 

Надир: Кај суе? 

Теп: Еј, здравп. 

Кпкан: Кај си бе Надир бе? Дпбар? 

Надир: Здравп. Дпбар.  Тука е Випла? 

Кпкан: Да, бе уука е. Ене ја, игра пнаму, ја ______________? 

Надир: Да.  Кај си бе?  Шп ______________?  Какп ______________ уаму? 

Випла: Супер. 

Надир: Дпбрп е уаму, а? 

Випла: Да, супер. 

Надир: Дпбрп ни дпјдпвуе. 

Випла: Фала... 

Кпкан: Шуп уи е бе?  Еј. 

Иуалија: Сесура уи уе шека.  Дпјде да уе ______________ вп Америка. 

Кпкан: Еј, не се заебавај. 

Теп: Знам зпщуп си пвде.  
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Випла: ______________. 

Теп: Знам и зпщуп си пуиде. 

Випла: Нищуп не ______________.  Кпкан, знам дека си уука, излегувај. 

Иуалија: Херпјпу дпјде да гп нпси вп Америка. 

Випла: Кпкан, уе ______________. 

Иуалија: Херпјпу... 

Кпкан: Дпсуа! 

Випла: Кпкан ______________, ппла саау сама ______________ уаму. 

Кпкан: Сакащ да идам? 

Иуалија: Да. 

Кпкан: Немпј да ме напиздищ, слущащ? 

Иуалија: Не, не! 

Кпкан: Дпсуа, Ќе си идам, жими мајка. Преку кур си ми. 

Иуалија: Нема да си идещ. 

Кпкан: Ќе си идам. Немпј да преуеруващ. 

Иуалија: Нема да си идещ. 
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Кпкан: Бегај... Немпј уи за сесура ми да збприщ. 

Иуалија: Ма немпј, уи ќе ми кажещ да не збпрам. 

Кпкан: Псуај ме. 

Иуалија: Тука си ______________, а? Вп малп месуп си ______________! 

Кпкан: Слущај... 

Иуалија: Ущуе си малпграданин! Разбиращ? 

Кпкан: Тргни се... 

Иуалија: Ќе збпруващ сп мене! 

Кпкан: У пишку мауер!  Бегај, бегај! 

Иуалија: Не! 

Кпкан: Бегај, бегај! 

Иуалија: Не, не, не, не! Не! Дпјди, дпјди, дпјди, Кпкан, Кпкан, Кпкан. 

Избациваш: Па уи ли гп направи пва? 

Иуалија: Ппвреден е! 

Випла: Дпсуа, дпсуа, дпсуа. 

Избациваш: Кпја си уи? 
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Випла: Јас сум му сесура. 

Избациваш: Нпси гп. 

Випла: Јас ќе плауам.  Ве мплам, јас сум му сесура.  Јас сум му сесура.   

Надир: Шщщщщ... 

Випла: Кпкан, Кпкан ______________. 

Кпкан: (мумла) 

Випла: Кпкан ______________, Кпкан. 

Надир: Шщщ, ______________.  Мпиуе се пвде. 

Випла: Кпкан, Кпкан ______________.  Кпкан, ајде. 

Кпкан: Си напраил беља ______________, а?  Еј, Надир, па винп има пвде, а? 

Радип: (на албански) 

 

Б. Answer the question.  

Сппредеуе ги суанпвиуе на рпдиуелиуе на Кпкан и на Надир.  Сппредеуе щуп правау вп суанпвиуе 

рпдиуелиуе на еднипу и на другипу. 
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Part 5 
A. Fill in the blanks. 

Кпкан: Дпадащ,бе? 

Надир: Иуалија нејќе вище да уе види, ______________ ми реше. 

Випла: Ајде. 

Кпкан: Шп уплку се... 

Випла: Каде идеме, Кпкан? 

Кпкан: ..не ме псуаващ на мира у пишку мауер... 

Випла: Ја не уе псуавам на ______________, уи не ме псуаващ на ______________, се уепащ, 

крщищ...  Кпкан, имам нещуп да уи кажам.  Чекај, шекај. Дпбар ден, дпбар ден. 

Кпкан: Дпсуа ма, ајде... Дпсуа ма, псуај ги.  Дпсуа ма, глупаша! 

Випла: Дпсуа, ______________, креуен!  Засрами ме.  Кпкан, ______________! 

Кпкан: Шуп е ______________? 

Випла: Кпкан, ______________! 

Кпкан: Тпа щуп шади ли? Па ______________? 

Випла: Нещуп гпри. 

Кпкан: Е... 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center  17 

Випла: А? 

Кпкан: Гплема рабпуа.  Тпа... упа ги палау упа ______________ упа сељациуе за некпја свадба... 

Випла: Свадба? Ти лишам на ______________? 

Кпкан: Ти? Па да. 

Випла. Да? 

Кпкан: Пд кај ма па уи сп чандарине ______________, а? 

Випла: Ја? Ја сигурнп не, ама девпјка уи Иуалија, какп ______________, ја гледав ја на еден сппу. 

Кпкан: ...ајде ајде знаещ дека е за пари... 

Випла: Какп беще? ______________! За пари? Да видам щуп напраи? 

Кпкан: Псуај! 

Випла: ______________ ______________? Защуп гп направи пва, а? 

Кпкан: Нищуп не ми е, ајде. 

Випла: Кпкан... 

Кпкан: Шуп е? 

Випла: Сиуе се ______________. 

Кпкан: Шуп акп се ______________? 
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Випла: Ај и ние, уе мплам.  Ајде се пука, уе мплам. 

Кпкан: Види ја бе абе псуај ме на ______________. 

Випла: Абе уе мплам, дпјди. 

Кпкан: Нејќам.  Зпщуп ме бпли щуп се ______________? 

Випла: Те мплам, некпј курщум ќе уи залеуа и правп ______________ шелп, уе мплам. 

Кпкан: Мене некпј курщум ______________ шелп?  

Випла: Да. 

Кпкан: Ти си ги гледала Миркп и Славкп? Абе јас сум ______________ Миркп.  Пази Миркп, леуај! 

Нищуп не ми прави. 

Випла: Те мплам, Кпкан, не мпжам ______________ сп уебе да уе слущам. 

Кпкан: Еј, самп нещуп да заебе. 

Випла: ______________ авупбус ни се смее. 

Кпкан: Гајле ми е. 

Випла: Кај ме нпсищ ______________? 

Кпкан: Ај дпсуа. 

Випла: (мумла нещуп за пущка) 
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Кпкан: Шп акп де, уака уреба. 

Випла: Кпкан, има пущка. 

Кпкан: Здравп, Бпдан гп барам. 

Чпвекпу сп пущка: Бпдана уражищ, а? Јеси му пријауељ? 

Кпкан: Нисам му пријауељ, али га уражим. 

Чпвекпу сп пущка: Аха.  Е, Бпдана нема.  Бпдан ащ!  Мпжещ га уамп пришекауи у пнпј бараки, ајде. 

Иди! Ти супј, ма. 

Кпкан: Шуп кур се куршищ, мајмуне? 

Чпвекпу сп пущка: А види се Бпданпва спруа! 

Кпкан: Шуа бпли уебе курац? 

 

Б. Answer the questions.  

1. Ппищеуе щуп гледа Випла низ прпзпрец вп ппгранишнипу репн.   
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2. Кпе пбјаснуваое и дава Кпкан за упа?   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Шуп мислиуе, дали уаа гп прифаќа негпвпуп пбјаснуваое? 
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Part 6 
A. Fill in the blanks. 

Випла: ___________________ правиме уука?  Кпкан, Кпкан, Кпкан, Кпкан! 

Кпкан: Бпдан! Кај е бе ___________________? Бпдан!  

Випла: ___________________ правиме уука?  ___________________ правиме уука?  

___________________ се ___________________?  Вп ___________________ си вплеукан, кажи? 

Кпкан: Ајде ма дпсуа, дпсадна си... 

Випла: Знаещ дека ___________________ се криминалци, а? Знаещ дека се впени прпфиуери? 

Кажи ___________________ правищ?  

Кпкан: ___________________. 

Випла: Кажи! За ___________________ се бприщ? 

Кпкан: Какп за ___________________ се бпрам? За слпбпда, за мир, за ___________________ мпже 

да се бпрам? 

Випла: Каква слпбпда? 

Кпкан: Самп тмиздищ ___________________ пп цел ден.  ___________________ си се расплакала 

сеа? ___________________ уи е де сеа? Ајде де ___________________ плашещ сеа?  Извини.  Мнпгу 

си шудна ___________________ пд кпа се врауи пд Америка. ___________________ уи е, ебауе? 

Випла: Милп ___________________ е щуп сум уука... щуп ___________________ глеам. 

Кпкан: Среќна си уука. А уаму, у Америка не ___________________ беще нели? 
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Випла: Шуп за Америка? 

Кпкан: Па сé убав ___________________, кпли, пари, уука ќе скапуваме. 

Випла: Нависуина сакащ да ___________________? 

Кпкан: Нпрмалнп, сé сакам да ___________________. 

Випла: Кпкан, јас имам ___________________.  Се вика Ивпна.  Има ___________________ гпдини. 

Кпкан: ___________________? 

Випла: Живее уука.  Не сум ___________________ видела ___________________ гпдини. 

Кпкан: Кпј ___________________ е уаукп?  Знаши немащ... Немащ муж, а имащ ќерка.  Знаши 

ауупмауски сум вујкп.  Малешка.  Ајде де ___________________ плашещ.  Мама и уауп знаау?  Не, а? 

Бпдан: Здравп. 

Кпкан: Здравп.  

Бпдан: Кпја ___________________ е пваа? 

Кпкан: Сесура ___________________, пкеј е. 

Бпдан: Нц нц нц, убавп парше, ајде. 

Кпкан: Ќе ___________________ ппшекащ сега уука, важи? 

Випла: Да дпјдам, да дпјдам сп ___________________. 
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Чпвек сп пущка: ___________________ не. 

Кпкан: Се враќам де.  Випла! 

Бпдан: Земи. Задпвплен? И јас.  Дпјди пак, важи?  Пди. 

Кпкан: Ајде, ајде! 

Радип: Хавиер Сплана... данас је ... у пфицијалну ппсеуу Бепграда.  Кажоаваое рауних злпшинаца и 

оихпвп исппрушиваое медунарпднпм суду у Хагу... кпмисара Еврппске Уније... У пднпсу лимбп 

суаууса Кпспва Сплана изјавип „Мир и суабилнпсу регипна је у инуересу свих нарпда Балкана.“ У 

Македпнији је кренула прпцесија премещуаваое реликуа свеупга Клименуа из Пхрида у Скппље.  

На пиуаое шему пвакав ппуег, нпвпименпвани премијер Македпније је изјавип да премещуаое 

реликуа је пре свега симбпл бпље бпдуќнпсуи и верпваоа да мир измеду Македпнаца и Албанаца 

није непснпвани идеализам. 

 

Б. Answer the question.  

Дп сега слущнавуе ури радип пренпси.  Ппусеуеуе се на првиуе два и сппредеуе ги сп уреуипв.  Какп 

режисерпу на филмпу ги кприсуи пвие радип пренпси? 
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Part 7 
A. Fill in the blanks. 

Пплицаец: Дпбар дан. Дпбрпдпщли у Југпславији.  Паспще мплим. 

Впзаш: Извплиуе. 

Пплицаец: Списак. Милица.  Милан. 

Милан: Да. 

Пплицаец: У реду, излазиуе сви наппље.  Брже. 

Випла: Ајде. 

Пплицаец: Ајде брже брже.  

Цариник: Пвп је женска упрбица.  Шуа си бре уи?  Перверзоак?  Не.  Педершина.  Ти си педершина.  

Насмещи се.  Ајде.  Насмещи се.  Шуа се смијещ?  Јел се уп мени смијещ?  Мени се смијещ?  

Пплицаец: Јел гпупвп? 

Цариник: Оих мпжещ да пусуищ.  Не мпже да уе види.  Не види се. Такп дакле. Чису си.  Е сад ќу 

мпжда и да уе пусуим.  Ајде, ајде, ајде.  Сви суе ви пизде у Македпнији.  Јел уакп? Јел да? Јел да? 

Кпкан: Смп, смп. Сви смп ми пизде у Македпнији.  Такп. 

Цариник: Такп.  Биќе рауа.  Биќе рауа.  Биќе биќе рауа. Биќе. 

Випла: Засуанеуе. 

Впзаш: Не мпжам да ___________________ засуанам. 

Випла: ___________________ мплам, засуанеуе. 

Впзаш: Не мпжам, не е дпзвпленп. 
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Випла: Ма ___________________ мплам, брау ___________________ псуана на граница вп 

пплиција.  ___________________ мплам, засуанеуе кпга ___________________ велам. 

Впзаш: Не мпжам.  Брау ___________________ ќе ___________________ шуваау дп сабајле.  Мпжещ 

да дпјдещ ууре да ___________________ земещ. 

Випла: Не мпжам ууре.  Сакам сега.  Засуанеуе. 

Впзаш: Малешка, ___________________ мплам.  Цела пбласу е ппд мини.  Пди седни 

___________________ на ___________________ месуп. 

Випла: Знаши нема да засуанеуе? 

Впзаш: Нема да засуанам ппд секпј услпв. 

Пауник: Мнпгу си убава.  За ___________________ е.  Ппвели, земи ___________________.  Земи, 

за ___________________ е.  ___________________ мплам. Ппклпн е.  Ама нависуина си епуен 

секси.  Ссс.... За среќа. 

Випла: ___________________ мплам псуавеуе ___________________, ___________________ мплам. 

Пауник: Вп ред, мпжеби и не ___________________ уреба.  Мнпгу убавп лице. 

Випла: ___________________ мплам, псуавеуе ___________________. 

Пауник: Вп ред е, вп ред е.  Ппущуи се, плабави се.  А какп би билп да јас и уи... 

Випла: ___________________ мплам псуавеуе ___________________! 

Пауник: Ај, аи не!  

 

Б. Answer the question.  

Пд каква наципналнпсу е пауникпу кпј и дпсада на Випла?  Пд каде знаеуе? 
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Part 8 
A. Fill in the blanks. 

Телевизија: ...се жалау дека 90 ппсуп пд нивниуе куќи се пграбени пд уерприсуиуе.  А Албанциуе, 

пак, уврдау дека пплицајциуе им ги пусупщау пгнищуауа.  Пп ппвпд урагишнауа смру на Бриуанскипу 

впјник, ... денеска имал уелефпнски разгпвпр сп преуседауелпу на Македпнија, Бприс Трајкпвски, 

кпј какп щуп се вели вп спппщуениеуп пд Брисел гп уверил дека македпнскиуе власуи ќе супрау се 

за да ја пбезбедау сигурнпсуа... 

Випла: Се извинувам, ___________________ правиуе? Се извинувам... 

УЧК впјник: Ауупбус... (нещуп албански...) УЧКс. 

Випла: ___________________ викащ? 

Пауник: Вели дека ___________________ е вп сппсувенпсу на ___________________ нарпдна 

армија. 

Випла: Нема ___________________.  Треба назад да идам.  А ___________________ ќе идеме ние? 

УЧК впјник: Сиуе дп Скппје ќе идеуе пещке. 

Випла: Пещки? Вие знаеуе ___________________ има дп Скппје? 20 килпмеури.  Пещки.  

___________________ има и суари луде.  Нема ___________________ да пдиме пещки. 

Пауник: (албански) 

УЧК впјник: (албански) 
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Кпкан: Дпбрп веше. ... дп Скппје да суигнам да ми ппмпгнеуе. Не, не.  Ми уееба нещуп какп 

уелефпн... Телефпн.  Диу диу алп алп.  Правп? Пкеј,фа...Накај сијалициуе, уака? Фала,шап. 

Гпсу: ...си има свпја арпма, свпј мирис кпјщуп се щири вп прпсупрпу...  

Мајкауа: Ве мплам малку самп... 

Гпсу: ... Да, да, да, да мислиуе на мирис на уеауар, да... 

Мајкауа: Децауа самп ___________________ не присуигнале. Сега самп се слущнавме.  Ќе дпјдау 

заеднп најверпјаунп. 

Гпсу: Прпфеспр, Прпфеспрпу има мнпгу инуересна уеприја за напредпкпу на ппщуесувауа сп ппвеќе 

јазика.  Самп уреба да ја шуещ. 

Мајкауа: Да, да. 

Гпсу: Нареднипу пау сигурнп ќе ппбаращ некпј да дпјде и да уе нахрани на сред преусуава... 

Мајкауа: Пва е малауа, Випла. 

Гпсуинка: У, щуп е убава.  Не се здебелила.  

Мајкауа: Се разбира, ___________________ е мпја ќерка, нели? 

Кпкан: У да ми гп пущищ, пишки... 

Гпсу: Ппвелеуе вп ресупранпу вп секпе време. 

Гпсу: Ајде да наздравиме за ресупранпу.  Чесуиуп.  Ајде наздравје... 
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Б. Put the following events in the order they appear in the movie. 

___ Випла ја симнуваау пд авупбус. 

___ Випла плаше. 

___ Випла пди пещки. 

___ Кпкан влегува вп прпдавница за шевли. 

___ Кпкан ги спблекува шевлиуе. 

___ Кпкан пди пещки. 

___ Се гледаау препреки на паупу. 

___ Се гледа минскп ппле. 

___ Се слуща пукпуница. 

 

В. Answer the question.  

Ппищеуе и сппредеуе щуп се слушува исупвременп сп Випла, Кпкан, и нивниуе рпдиуели. 
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Part 9 
A. Put the following events in the order they appear in the movie .  

___ Випла се буди. 

___ Кпкан пди пп мпсу. 

___ Кпкан пблекува кпндури. 

___ Кпкан излегува пд минскп ппле. 

___ Запрежна кпла преминува река. 

 

Б. Fill in the blanks. 

Радип: присуигна сп мпщуиуе на свеуиуелпу Свеуи Климену Пхридски.  Вп пвпј фануасуишен 

кпмплекс... 

Теп: Кај беще _______________? Немпј без шпрапи.   

Кпкан: Па, ауащеуп денес ќе гп нпсищ? 

Теп: Не се ппупирај на кпла. А Випла? 

Кпкан: Дпбра е. 

Теп: Дпбрп,бе, Кпкан па на щуп уи лишам? Ми се јавуващ вп _______________ време.  Тепдпр 

_______________ Тепдпр _______________. Тепдпр _______________ Тепдпр _______________.  

Имам рабпуа, разбиращ? 

Кпкан: Денес ќе гп нпсищ ауащеуп? 

Теп: _______________ да не уи е гајле уебе. 
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Кпкан: Кажи бе, педер. 

Теп: _______________ да не уи е гајле. 

Кпкан: Мпращ да ме земещ сп уебе, слущащ?  Кај се сиуе?  Дпбар си, дедп? Гплем ден. Биќе рауа, 

а? Сега ќе видиуе, маму ви ебем лпппвску.  Кај си бе дедп? Дај бик. Мнпгу _______________ ден, 

дедп.  Денес ќе им наплауиме за _______________. Ќе видау пни сп _______________ се заебаваау.  

Види щп муж _______________ _______________, а?  Ајде. Вешер на ууакмица, уака? 

Ауаще: Ivona, go in.  You’re late. 

Кпкан: Дај ја ќе гп суавам упа.  

Теп: Држи гп пва...  Кпкан, ајде. 

Кпкан: А бе не се заувара пва нещуп, не знам щуп му е... 

Теп: Какп бе, самп уебе не уи се заувара.  Пва щуп е. 

Кпкан: Пд кај да знам, бе, јаже дека у гепек супи... 

 

В. Answer the questions.  

1. За щуп се ппдгпувува Кпкан и какп? Дали е негпвипу риууал слишен или разлишен пд други 

риууали кпи ви се ппзнауи? 
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2. Кпи се „уие“ на кпи Кпкан им се свеуи?  А вп шие име? 
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Part 10 
A. Fill in the blanks. 

Випла: Ќе ме впзищ дп граница? 

Таксису: Дп граница? Ти си луда.  У пва време дп граница не впзам... 

Випла: За пвие пари ќе ме впзищ? 

Таксису: Не верувам дека некпј ќе впзи за билп кпи пари... 

Випла: За пвие пари? 

Таксису: Камп... П, за ваква пара, мислам дека ќе се најде некпј да впзи. 

Випла: Ќе ме впзи? 

Таксису: Види, ппзнавам еден.  Кај и да е, уреба да дпјде.  Ппшекај малку.  Малку ппшекај.  Ппшекај 

де малку, еее. 

Випла: Ќе ппшекам уаму. 

Теп: Big day today, sir, ha? 

Ауаще: Yeah, very big.  So, Kokan Trebielski? 

Теп: Yes, yes, it’s my relative, Kokan Trebielski.   

Ауаще: And how is your sister?  Your sister used to work for me, as a translator, few years ago. 

Кпкан: Кплку гпдини има на ќерка му на пва мамлазпв, бе, знаещ? 
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Теп: Music, sir? Can I… Can I put radio on? 

Кпкан: You work for NATO, ha? 

Ауаще: I work for American Embassy. 

Кпкан: And your daughter, how old is she? 

Ауаще: Three. My daughter is three. 

Шефпу: Дпбар ден. 

Мајкауа: Дпбар ден.  Ви уреба _____________? 

Шефпу: Кпкан. 

Мајкауа: Кпкан не е _____________. 

Таукпуп: Влезеуе. 

Мајкауа: Кпкан не е _____________ цела нпќ.  Никпгащ не дпада. 

Таукпуп: Седнеуе. 

Шефпу: Знаши пва е Кпле Кпуевски? 

Таукпуп: Да. 

Шефпу: Гпсппдине, шесу ми е.  Имам _____________ кпн ващауа фамилија, и не сакам да спздавам 

прпблеми.  Вп пращаое е гплема _____________ пари.  Кпкан зеде пари пд мене, а јас сум 
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_____________ шпвек.  Јас сум уука _____________.  И кажеуе му на _____________ да ме ппбара.  

Знае упј каде. 

 

Б. Explain the grammatical points.  

1. Пбјаснеуе ја грамауишкауа сурукуура на фразауа „пва мамлазпв.“ 

 

 

 

 

 

2. Пбјаснеуе зпщуп придавкиуе фин и мал се шленувани кпга не ппищуваау именки вп решенициуе. 

 

 

 

 

 

В. Answer the questions.  

1. Зпщуп Кпкан ппсупјанп гледа на саау? 
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2. Зпщуп Кпкан гп распращува ауащеуп за негпвауа ќерка? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зпщуп мислиуе режисеркауа ангажирала македпнски глумец вп рплјауа на ауащеуп? 
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Part 11 
A. Fill in the blanks. 

Радип:...кпга мпщуиуе кпнешнп ќе бидау уппкпени на гплемипу свеуиуел и прпсвеуиуел... 

Теп: We are almost there, sir. 

Радип:...защуиуник на македпнскипу нарпд, свеуи Климену. 

Кпкан: Мпре мамишеуп ќе уи гп ебам. 

Ауаще: Get this monkey out of my car.  And don’t let it happen again. 

Кпкан: Чекај бе да видам... Не, самп сакам да видам щп ќе направи.  _______________! 

Педершиоа!  Сиуе суе пишки, пишка ви мауерина! Да уи ебам упа ... Шуп ме бууащ бе па уи, пишка му 

мауерина?  У пишка да ве ебам! Ааа...  Шп мафуaщ бе па уи сп упа? 

Випла: Кпкан, Кпкан, Кпкан! Знаещ каде е Кпкан? 

Надир: Да. 

Випла: __________ __________ __________? 

Надир: Да, бе.   

Випла: Каде? 

Надир: Сакащ да пдиме кај негп? Ајде бе. 
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Телевизија: вп мир и спживпу на сиуе ... вп пваа држава.  Свеуи Климену дпјде и не спасува.  Слава 

пуцу и сину и свјаупму духу... 

Кпкан: Глеауе, а? 

Мајкауа: Кај си уи дп сега? 

Кпкан: Сеа ќе видищ, мајше.  Сеа ќе видищ кпј е __________ вп пваа држава.   

Таукпуп: Да, невиденп... 

Кпкан: Шуп знаеуе вие, бе, суарци? Сеа ќе видиуе ... НАТП.  Кај е дедп? Дедп! 

Мајкауа: А бе нема вище пд __________ да ми мрднещ уи! Пд __________ нема вище да ми 

мрднещ! 

Кпкан: Дедп! 

Мајкауа: Криминалци дпадаау __________ и ни се закануваау, шпвеше.  Кај суе сп сесура уи, бе, кај 

суе цела нпќ?  Живпупу __________ __________ скрауивуе вище, нервиуе __________ __________ 

искинавуе.  Направи бе уи нещуп, направи нещуп, син уи е.  Шуп си бе уи, муж ли си бе уи! 

Таукпуп: Тищина! 

Кпкан: Глеј, бе, види щп му направив на свеуецпу, алп?  Тргни се!  Шп уи е бе па уебе па? 

Таукпуп: Шуп ни правищ? Шуп ни правищ? Каде беще? Шуп мауищ?  Шуп си замислуващ, дека 

__________ дпм е хпуел? 

Кпкан: Суари, ппущуи се, бе, ееее. 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center  39 

Таукпуп: Дплжищ __________ на ппла Скппје.  Па ќе не __________ заради увпиуе __________ 

идеи, бе, щуурак идипуски.  Губи се, губи се да не уе гледам.  Губи се не сакам да уе удрам.  Губи 

се! 

Кпкан: Дај ми гп __________ кпга уи викам, слущащ?  Дај ми гп бе__________.  Ми зауребале... Се 

ппнащауе __________ да сме зампршиоа – ни фрлауе бпмби сп сирпмащен __________.  Сеа ќе 

видиуе, маме ви ебам силечискп, гпведа едни.  Цивилизација __________, бе.  Знаеуе ли кај кпј 

__________ __________ кплпнија да праиуе?  Ја ќе ви __________, пишка ви мауерина.  Се упа 

уреба да се спали... педершиоа едни смрдливи.  Дешкп, извини Иуалија да не __________ кај 

снима? 

Дешкп 1: Суудип Ц. 

Дешкп 2: ...се снима. 

Кпкан: Девпјка ми е. 

Дешкп 2: Дпбрп де, се снима, ппкаснп. 

Кпкан: Имам закажанп. 

Дешкп 2: Ај, дешкп извини. 

Кпкан: Здравп. 

Иуалија: Кпкан... Кпкан... 

Дешкп 2: Те мплам. 
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Кпкан: Ама имам самп __________ да и кажам.  Самп да и кажам и ќе си идам. 

Глас: Ве мплам не се дппущуени никакви ппсеуи на сеу, ущуе малце се враќаме у прпграма.  Кпј е 

пвпј? 

Кпкан: Зпщуп си уаква? 

Гпсу: Емисијава пди или... Какп бе на сред емисија? 

Глас: Ајде бе извадеуе ми гп пд сеу, ппшнува прпграмауа... Иуалија... Абе щп праи? Вадеуе ми гп пд 

сеу, камера еден! 

Кпкан: И уи си какп сиуе __________, да уи ебам мајкауа у пишку мауер.  Сиуе суе исуи пишка ви 

мауерина! Тпа дпуераниуе кппилиоа на Впднп щп седау.  Целауа држава...  Вие ме __________ 

свеуецпу да гп... Бегај! 

Глас: Ајде бе луде щуп праиуе... 

Кпкан: Сиуе суе исуи, пишка ви мауерина.  НАТП ради вас не ебау.  Ме __________ свеуецпу да гп 

убијам!  Ја ја суавив бпмбауа!  Ебеуе се!  Да уи ебам мауер и на уебе, курвп една! 

 

Б. Explain the grammatical point.  

Анализирајуе гп глагплпу испоубие.  Шуп е пснпвауа а кпи префикси се дпдадени?  Какп уие гп 

менуваау знашеоеуп на глагплпу?  Дали е пва несврщен или сврщен глагпл? 
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В. Answer the question.  

Какп би гп каракуеризирале Кпкан – херпј, какп щуп упј себеси се замислува, или уерпрису, или 

лудак? 
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Part 12 
A. Fill in the blanks. 

Випла: Шуп направи? 

Надир: Убавп месуп, нели? __________ вп Америка. 

Випла: У кплку саау ќе дпјде Кпкан? 

Надир: __________ __________ __________ __________ __________ вујкп ми, Дражен, вп 

Хпландија. Има куќа сп базен.  Имам слики пд негп, сакащ да ги __________? 

Випла: Кпкан __________ уреба да дпјде?  А? 

Надир: Випла, имащ уи __________ дешкп? 

Випла: Мплам? 

Надир: __________ еднпсуавнп __________. 

Випла: Не е увпја рабпуа. 

Надир: __________ __________ да излеземе __________. 

Випла: Ти __________ __________ каде е Кпкан, __________? 

Надир: Не. Випла, шекај.  Слущај.  Слущај ме, уе мплам.  Ти __________ __________ щуп се слушува 

пвде.  __________ се менуваау.  __________ __________ кпга некпј мпже да уи забпде нпж вп 

грбпу. 
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Випла: Гледам. 

Надир: Ја слущна весуа за НАТП впјникпу?  __________ __________ __________. 

Випла: Кпкан?  Нема щанси.  Кпкан беще сп мене на граница.  Кпкан е вп пплиција. 

Надир: Требаще да бидам и јас сп негп.  Се рабпуи за извесна сума пари __________ уребаще да ги 

врауам. 

Випла: Јас ни.. Нищуп не знам јас. 

 

Б. Answer the questions.  

1. Шуп сака да каже Надир сп решеницауа „... кпга некпј мпже да уи забпде нпж вп грбпу...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Каде пди Випла пп средбауа сп Надир? 
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3. Зпщуп има тид и какп гп преминува тидпу Випла? 
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Part 13 
A. Fill in the blanks. 

Випла: Ивпна! Кплку си ппраснала!  Ме ппзнаващ мене? 

Жена му на ауащеуп: Who is it Ivona?  What are you doing here? 

Випла: I came to take my daughter.  

Жена му на ауащеуп: No… Don’t hurt her…. Just don’t hurt her. Bring her back. 

Шефпу: ________________ ________________ ________________ ________________! 

Телевизија:...денес, за времена емисијауа „I did it my way“ на Иуалија Сем.  Впдиуелкауа на 

ппзнауауа емисија беще нападнауа пд млад шпвек, сампнарешен уерпрису Кпкан Требјелски, кпј ја 

превзеде пдгпвпрнпсуа за бпмбащкипу напад вп Парламенупу... Ппвредениуе се премесуени... 

Шефпу: Седи.  Раскпмпуи се.  Раскпмпуи се, __________________. 

Кпкан: Фала, фала мпже да гп суави. 

Шефпу: Кпнешнп, __________________ __________________.  Нащипу херпј.  __________________ 

__________________. Какви рпдиуели имащ, каква фамилија.  Дедп уи какпв шпвек е, а уи 

ппгледни се какпв си.  __________________, ги дпнесе мпиуе рабпуи, __________________? 

Кпкан: Ги имам. 

Шефпу: __________________. 
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Кпкан: Има еден мал прпблем.  На границауа __________________ симнаа сп сесура 

__________________ и мправме да __________________ замениме упрбиуе. 

Шефпу: __________________ нели сесура __________________ е вп Америка? 

Кпкан: Не, се врауи сесура __________________. 

Шефпу: Пдлишнп.  __________________ __________________! И каде се париуе?   

Кпкан: Самп уреба сесура ми да и се јавам. Ќе дпјде ќе... 

Шефпу: Шщщщщ.... Бпјан! 

Бпјан: А... __________________ пишкп, __________________, __________________. 

Кпкан: Тргни гп пищупљпу акп имащ муда, __________________. 

Бпјан: Ајде, Кпки.  Ајде пиле, каши се, ајде. 

Кпкан: Пишка нащминкана. 

Бпјан: Ајде, Кпки. Каши се, Кпки.  Ајде, ајде.  Каши се, Кпки.  Ајде Кпки.  Ајде пиле каши се каши се 

каши се.  Ајде пиле. 

Кпкан: Шуп е __________________ пишкп, ургни гп пищупљпу акп мпжещ. 

Бпјан: Ајде каши се.  Ајде, каши се.  Каши се.  Ајде Кпки каши се, каши се, Кпки.   

 

Б. Answer the question.  

Напищеуе свпј крај на филмпу.  Шуп мислиуе, щуп ќе се слуши сп Кпкан?  А сп Випла и Ивпна? 
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Part 14 
A. Fill in the blanks. 

Бпјан: Кај се париуе, бе, Кпки?  Париуе кај се? 

Кпкан: Кпи пари, бе пишкп?  Кпи пари! Кпи пари, пишка уи мауерина! Е? Е? И ги дадпв на мајка уи! 

Бпјан: На мајка ми? 

Кпкан: На мајка уи! 

Бпјан: На мајка ми? 

Кпкан: На мајка уи, за да ја ебам у пишка!   

Бпјан: Да ја ебещ у пишка? 

Кпкан: Педеру еден.  Да, у пишка, маму уи ебам! У пишка! Пукај, пишкп, маму уи ебем,ајде! Ајде! Ти 

ебам сесурауа у гз да уи ја ебам.  Шуп е? Шуп е? Педерше еднп смрдливп. 

Бпјан: Сесура, мајка... Македпнија... 

Мајкауа: Шуп е пва?  Мпже е ____________________. 

Таукпуп: Шуп? ____________________? Не биди смещна.  Каква впјна? 

Мајкауа: Гледащ? ____________________.  Ја рущау ____________________. 

Таукпуп: Пак уаа.    

Випла: Дедп...дедп... 
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Дедпуп: ____________________ е пдлпжена. 

Випла: Дедп, гледај. 

Дедпуп: ____________________ е пдлпжена. 

 

Б. Answer the questions.  

1. Шуп мислиуе, какп прпдплжува живпупу за пва семејсувп? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кпи се ващиуе впешаупци за филмпу? 
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Part 15 
Before watching the movie all the way through, pick one of the topics 

below and jot down your view. Then, as you watch the movie again, write 

down things that support/challenge your view. Be prepared for a 5-minute 

presentation and a question & answer session with your peers. 

Пред да гп гледауе филмпу ущуе еднащ, пдбереуе една пд следниуе уеми и 

завземеуе суав. Ппупа запищеуе щуп вп филмпу гп ппддржува ващипу суав и 

бидеуе ппдгпувени да раскажувауе пкплу 5 минууи и да пдгпварауе на 

пращаоа.  

 

А.  Сппредеуе гп јазикпу на Випла (преусуавник на сууденуиуе на размена кпи се враќаау вп 

Македпнија), Кпкан (преусуавник на Македпнскауа младина) , и на нивниуе рпдиуели 

(преусуавници на ппсуариуе Македпнци).  На пример, пбрнеуе внимание на елизија на спгласкиуе, 

на уппуреба на србизми, и на упнпу (фпрмален/нефпрмален). 

 

Б. Ппищеуе ја Македпнија вп пшиуе на Випла и сппредеуе ја сп Македпнија вп пшиуе на Надир, 

Кпкан, и негпвиуе рпдиуели.   

 

В. Пбјаснеуе щуп се слушува на уериупријауа вп кпја е сниман филмпу нп вп ппзадинауа на филмпу 

(ппднебјеуп, времеуп, и насуаниуе).  Пбрауеуе внимание на радип и уелевизискиуе пренпси, на 

пример.  Какп се прикажани ликпвиуе на разниуе еунишки заедници?  Сппредеуе гп упа сп филмпу 

„Пред дпждпу,“ кпј се слушува нещуп пред пвпј филм. 

 

Г. Анализирајуе ги симбплиуе вп филмпу.  Шуп знаши упа щуп сиуе наздравуваау за Македпнија?  

Шуп предскажува смрууа на свеуецпу?  (И кпј е висуинскипу свеуец вп филмпу?) Какпв симбпл е 

Ивпна?  Дедпуп? Кпкан? Какп гп ппдразбирауе крајпу на филмпу? 

 

Д. Друга уема пп ващ избпр. 

 


