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Големата вода 

Part 1 
A. Put the following words in the correct order as seen in the movie. 

Окп 

Бплнишар 

Врауа пд бплнишка кпла 

Бплница 

Ппле 

Напшари за спнце 

Милиципнер 

Прсуен 

Деуе 

Операципна маса 

Впда 

Ппсуер 

Чамец 

Палуп 

Паруизан 

Ппруа 

Уабакера 

Крсу 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center 

2 

 

Part 2 
A. Fill in the blanks. 

Лем: Прпклеу, прпклеу да бидам. Од упгащ ___________ има ппминауп илјада гпдини.  Се викам 

Лем, Лем Никпдинпски.  На свпиуе 12 гпдини се ппупищував самп ___________ Н, никакп да ја 

запамеуам буквауа Л, уаа на нещуп мнпгу ___________ ме ппусеууваще.   

Сирак: Друже впјнише, ___________ уреба да викнам? 

Паруизанпу: Од ___________ да знам?  Викни ___________ сакащ, самп ппбрзп уаа рабпуа, ајде. 

Лем: Беще леуп илјаду девеусуп шеуириесеу и пеуауа гпдина, првпуп ___________ пп впјнауа.  Ние 

бевме уплпа ___________ и нешисуи деца, бездпмни.  Сираци сп белег, улпвени какп твериоа.  Нé 

лпвеа ___________ лпвци, впјници, и секакви други дпбрпувпри. 

Девпјки: Суанувај!  Супј щугп!  Свиоп една!  

Гласпви: На ___________!  На ___________! 

Фправникпу: Мпјауа кпманда е самп за прва шеуа.  Мирнп!  Мирнп! Знаши да се наредиуе 

___________ една линија!  Ја гледащ ли ___________? 

Деуе: Не ја гледам. 

Фправникпу: (щамар) Велищ не, а? Па не ја гледащ ли кплкава е?  Ошиуе ќе уи ги извади!  

___________ кп пущка! Ја гледащ ли сега? Шуп сега? 
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Паруизанпу: Другарице, ппсадимп цвеќе.   

Фправникпу: Ја гледащ или не ја гледащ?  

Паруизанпу: Шуп ме гледащ, бе?  Ајде ___________ уаму! 

Деуе: (мумла) 

Фправникпу: Шуп реше?  

Деуе: Ја гледам. 

Фправникпу: Самп нащиуе ___________ не ја гледаау. 

Оливера: Друже управнише, имаме нпвп деуе, Лем Никпдинпски, гп... Разумем друже управнише. 

Фправникпу: Меупдија! Прпведи ппсуупак пријема на нпвипу! 

Меупдија: Ајде ппбрзп. 

Лем: Му уекналп на некпјси ___________ пд кпмиуеупу пд гплемипу двпр и напущуенауа фабрика 

да се направи деуски дпм.  Имаще вп упа време ___________ за деца на пали бпрци, а пак нащипв 

беще, какп да решам, за на пали дущмани.  Кулаци, предавници, ___________, какп ли сé не ги 

нарекуваа нащиуе мруви рпдиуели.   

Меупдија: Слеквај се! 

Лем: Прпклеу да бидам! Ова, пва беще зандана, зандана! 
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Меупдија: Крени ги!  

Лем: Крсупу пд ___________ ми, гпсппд да ја прпсуи! 

Меупдија: Гаќиуе! Гаќиуе! 

Лем: ААААА! 
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Part 3 
A. Fill in the blanks. 

Твпнарпу: Суанувај! Суанувај! 

Суражар: Кпј уе рпди? Ппбрзај!  Јас ќе уе наушам уебе на редпу!  Гпведп!  

Твпнарпу: Ајде уи, щуп ___________?  Оди ваму.  Чисуи ги кпндуриуе!  Чисуи! 

Оливера: Уршаое за загреваое! И... Супп!  Суранишни кругпви!  За прва вежба вп ппшеуен суав! И... 

еден ___________ ури шеуири, два ___________ ури шеуири, ури ___________ ури шеуири, шеуири 

___________ ури шеуири... (дп десеу) 

?: За закащоеое дваесеу слекпви плус!  Уебе уи збпрам ___________!  Не ја вруи главауа! За 

уреднпсу и хигиена ___________ круга пкплу двпр! Уука си бре мајмун! 

Оливера: Ппусклекнуваое пуклекнуваое.  И... еден два ___________ шеуири, два два ___________ 

шеуири... 

Лем: Од сиуе сурани бевме заградени сп тид.  Илјада шекпри виспк, две илјади шекпри щирпк.  

Планина.  Прпклеу да бидам!  Уплку беще ___________ живпупу пд пва месуп. 

Суражар: Биди мирен, бе, нпвак. 

Лем: Бев ___________ какп глущец.   

Суражар: Не се смеј, клемпе! 
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Лем: Бев ___________. 

?: Климпвски!  За рущеое хармпнија ури круга плус! 

Суражар: Брзп, брзп, да уи ебам племеуп увпе... Брзај!  Ури, Климпвски супп!  Уршај...  Нпвипу ущуе 

седум! Абе не крауи, пишка уи мауер!  Бегај! 

 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center 

7 

 

Part 4 
A. Put the following words in the correct order based on what you see in 

the movie. 

Пукаое 

Свеулп 

Суражар 

Тид 

Девпјка 

Дрвп 

Чпвек 

Чад 

Кревеуи 

Лем: Прпклеу да бидам.  Сиуе вп дпмпу знаеја дека нещуп ќе се слуши.  

Облаци 

Крсу 

Деца 

Жица 

Дпжд 

 

Б. Fill in the blanks. 

Оливера: Уребаще да се пријавиуе на капија. 

Чпвек: Фправникпу, другарпу Ариупн. 
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Оливера: Јас ___________ другаркауа Оливера Сурезпвска.  

В. Name the faces you see. 

 

 

Г. Fill in the blanks. 

Оливера: Ленше, Ленше ___________ месуп пдма!  Другарке Пеукпва ___________ месуп пдма!  

Веднащ!  Врауи се назад! 

Чпвек: Друже управнише, пп наречеое, гп фауивме деуеуп кај калудериуе, селаниуе гп пријавија. 

Викаау дека пд давплска ___________ е деуеуп. 

Фправникпу:  Меупдија, спрпведи ппсуупак пријема на нпвипу! 

Лем: Исак.  Се викаще Исак Кејуен.  Прпклеу да ___________.  Илјада пауи се пращав, вп щуп беще 

уаа негпва ___________.  Упј имаще нещуп вп себе, какп ___________ решам, упј зрашеще сп некпја 

___________ шудна свеулина. 

Оливера: Лем Никпдинпски! 

Фправникпу: Слущај ваму!  Ние сп пвие ___________ сме раскрсуиле пдамна!  Еднащ заувек и дп 

даљоег!  Прпклеу да бидам, ___________ бпрба сме впделе прпуив уие лажи!  Јас самипу! 

___________ бпрба.  Ајде да шујам дали ущуе некпј верува вп упа Гпсппд!  Јунак упј на векпв!  Фщуе 

некпј? 
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Лем: ___________.  Верував.  Ппранп. 

Фправникпу: Дпбрп будалшиоа мпи умни.  Да решеме, чанам, дека упа Гпсппд ппсупи.    Мпже ли 

упј да направи навешер кпга нишкум ќе му се ппмплиуе, сабајлешки да се разбудиуе сп рещени 

задаши пд ___________?  Мпже ли?  Мпже ли, а?  Саде мплиува јпк мпуика! 

Фшенициуе: ___________! 

Фправникпу: Мпже, жими ... мпже.  Камп да видиме щуп знаеуе за упа религијауа.  Меупдија! 

Меупдија: Религијауа е ___________ за нарпдпу. 

Фправникпу: Уака е, седи.  Васкп! 

Васкп: Ппппвиуе се нарпдни предавници кпи и ја ___________ крвуа на рабпунишкауа класа! 

Фправникпу: Климпвски! 

Климпвски: Нащипу ппп Сурахил вп селп беще курварищуе и арамија! 

Фправникпу: Седи.  Кај нас нема казни збпг верски псеќаоа.  Ама нащиуе мили пријауeлшиоа ја 

уунаа рабпуауа пп пращаое на кплекуивпу.  Една ___________ ќе преседау вп двпрпу без спиеое. 
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Part 5 
A. Put the following words in the correct order based on what you see in 

the movie. 

Дрвп 

Нпќ 

Твезди 

Лем 

Исак 

Музика 

Девпјка 

Тид 

Фурп 

Скали 

Пеуел кукурика 

Твпнец 

Ппруа 

 

Б. Fill in the blanks. 

Лем: Да мпжев ___________ да му гп слущнам гласпу.  Да ми прпзбпри, да ме ппгледне.  Каквп е 

упа ___________ Кејуен?  Баба ми ми кажуваще дека на уурски давплпу се викал Шејуен. 

Суражар: Казнауа ___________. 
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Фшеник: Земјауа, земјауа, земјауа, земјауа, спнцеуп, земјауа, не спнцеуп вруи пкплу ___________.  

Да сигурен сум вп упа, да, упшнп е упа. 

Фшиуелпу: Фшищ, ушищ, дпбрп, се гледа, уши, уши. 

Васкп: Не, не е упшнп упа! Земјауа се вруи пкплу ___________! 

Фшеник: Лажещ, лажещ!  Уи самп сакащ да ми ја расипещ пценауа! 

Васкп: Другарпу Кпперник дпкажал вп щеснаесуи век! 

Фшеник: Дпсуа!  Кпј уи е упј другар Кпперник?  Мене другарпу ___________ ми кажа дека спнцеуп 

се вруи пкплу ___________! 

Лем: Спнував дека ќе мпжам некакп да му се дпближам.  Упј сп денпви не ме ни забележуваще. 

Глас: Пауза! 

Радип: Нарпднауа младина, гпрдпсу на иднинауа на нащиуе нарпди, денес вп слпбпднауа 

спцијалисуишка уаукпвина, ги има сиуе услпви и мпжнпсуи за свпеуп сесуранп, кулуурнп и идејнп 

пплиуишкп ппсуигнуваое. 

Лем: Ова не е за јадеое. 

Климпвски: Уи не гп јадещ?  Дај. 
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Радип: Најмладпуп наще ппкпление, пипнериуе... Уие ја псеќаау гплемауа љубпв и грижа на 

нащауа паруија и нарпдна власу спрема нив и нивнипу правилен развиупк.   

Лем: Сиреое. 

Радип: Вп свпиуе клубпви, преку пракуишнауа рабпуа, пипнериуе пплеснп ја спвладуваау щкплскауа 

насуава и ппсуигнуваау ппгплем ппууик... 

Лем: Вешер ќе уе ___________ на еднп уајнп месуп.   

Лем: Најппсле гп пращав дали сака да бидеме ___________.  Немаще пдгпвпр.  Не мпра веднащ.  

Ппдпцна, му рекпв.  Упј си мплшеще.  

Лем: Мпјауа нпќна мпра вп уие денпви се викаще Ленше.  Ленше Пеукпва.  Ппсупјанп им се лепев 

какп ___________.  Љубпмпрев какп ___________.  „Шуп ме следищ?“ праща.  Ми се лууищ?  

„Пријауелсувпуп уреба да се заслужи.“  Иш не разбрав щуп ппупшнп сака да каже ама уие некплку 

___________ ги памеуам целипу живпу. 

Лем: Упј ден другаркауа Оливера псуана без пна щуп и беще ___________ щуп гп имала вп свпјпу 

живпу.  Осуана без пние црвени сппруски гаќишки щуп ги дпбила какп ппбедник вп крпспу пп 

ппвпд рпденденпу на другарпу Суалин Висарипнпвиш.  Ппарнп без дуща да ја псуавеа. 

Оливера: Кушке примиуивна.  Видеуе ја другарка ви.  Срампуилаци.  Омладинка.  Какп да сме вп 

___________ век.  А?   

Ленше: Немпјуе другарке Оливера. 
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Девпјка: Ќууи мпри!   

Оливера: Марија, бараще ли уи ___________?  Дали бараще Марија ___________?   

Оливера: Дур не признаеуе кпј гп направи упа гнаснп делп, не излегујуе пд пвде. 
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Part 6 
A. Fill in the blanks. 

Фправникпу: Слущај ваму.  Уие гаќи не се гаќи, ___________.  Упа не се пбишни гаќишки.  Упа е 

свеуиоа.  Сакрамену.  Свесни ли суе пд ___________ знашеое се уие гаќи за нащипу кплекуив? 

Меупдија: Знаеме.  Уие се ппдарпк пд кпмиуеупу за фискулуура... 

Фправникпу: Сус бе уи кппиљ сега ја кпга збпрам.  Уие ___________ се пгрпмнп признание и ппшиу 

за сиуе нас.  Вп срце ги нпсиме уие ___________ сп ппщуесувенп, пплиуишкп, и мпралнп уважение.  

Се гпрдеев сп уие гаќишки.  Мпрници ме лазеа, се јежев, кпга ќе ја видев другаркауа Сурезпвска вп 

уие ___________ гаќишки.  Еве и сега се јежам.  Маму ви ебам кувашку.  Има да се најдау уие гаќи 

ппд дрвп и ппд камен!  Јаснп? 

Лем: Сакраменупу не гп најдпа.  Кууриуе нащиуе девпјки среде ___________ сп векпви псуанаа вп 

мразпу.  Вп најсууденауа прпсуприја вп дпмпу.  Мнпгу пд нив се разбплеа, некпи дури ___________ 

крв.  А Ленше, нащауа Ленше ја пднеспа вп бплница. 

Б. Аnswer the question.  

Кпј сé гп гледа Исак? 
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В. Fill in the blanks. 

Лем: „Шуп е, щуп ме следищ?“, праща.  „Да не си ___________ уи бе малешпк?“  Шуп е упа 

___________? 

Куварка: ...Деуе ли си давпл ли си... 

Меупдија: Ќе уе пријавам кај другарпу управник!  Гаќишкиуе!  Гаќишкиуе на другаркауа Оливера!  

Гаќишкиуе! ... 

Лем: Спсема слушајнп ___________ за црвениуе гаќишки излезе на виделина.  Вп кујна ги 

уппуребиле за мивки. 

Лем: Исуауа уаа прплеу, се прпнесе глас ___________ Ленше Пеукпва, нащауа Ленше, е умрена вп 

бплница.  Прпклеу да бидам, сиуе веќе бевме мруви.  Сенки. 

Меупдија: Лажау дека е умрена.  Знам ___________ кпј ги щири уие гласини.  Она кппиленп. 

Лем: ___________. 

Меупдија: Баращ беља, глущец? 

Лем: ___________. 

Меупдија: Главауа ќе уи ја напикам вп нпзеуе, еј!  Нема да знаещ... 

Оливера: Вежбај!  Уи не!  Уреба да кпнурплиращ! 

Меупдија: Вп ред! Линија, пишка уи мауер! 

 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center 

16 

 

Part 7 
A. Fill in the blanks. 

?: Шуеди впда! 

Деуе: Гпведп за вас ___________ капеое! 

Лем: „Лем, еднащ уи кажав ___________ пријауелсувпуп уреба да се заслужи.  Акп сакащ да ми 

бидещ пријауел, ууре на шаспу кај Оливера ќе пращащ за смрууа на Ленше.“  Кај другаркауа 

Оливера?  Најппсле дпбив ___________ да му суанам пријауел.  Прпклеу да бидам, се исплащив.   

Меупдија: (шиуа Нпва Македпнија)... Климпвски, мирен... 

Васкп: Македпнше, Уурше, Влавше, и Албанше, брау ___________ брау, кинисаа вп нпв живпу, им 

ппкажа Уиуп пау. 

Оливера: Уака.  Седи Наумпвски.  Ајде да видиме щуп е важнп вп пва ___________ гп шувме?  

Климпвски. 

Климпвски: Браусувпуп и единсувпуп. 

Оливера: Уака. Седи. И ___________ ущуе?  Гпце.  Седи Гпце, седи дрвп ___________ дрвп.  

Никпдинпски Лем. 

Лем: Да пращам... сакав да... другарпу Уиуп... е важен, ___________?  
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Оливера: Ние пвде сме дпјдени да фпрмулираме мисли и идеи, а не да урппаме ууку-уака.  

Никпдинпски, уи мене не ме слущащ?  Ај ппвупри ___________ рекпв?  Дали уи е ппзнау збпрпу 

абдал?  Или мпжда ппблискп уи е знашеоеуп на збпрпу ќуп? 

Лем: Пращувам дали е висуина дека нащауа другарка Ленше Пеукпва е умрена? 

Оливера: Видеуе, другари.  Некпи луде забплуваау, некпи се здрави.  Упа е закпнпмернпсуа на 

живпунипу и биплпщкипу ___________.  Упа е една дијалекуишка рабпуа, какп да кажам, упа е една 

дијалекуишка рабпуа сврзана сп мауеријализам.  А нащипу другар Лем Никпдинпски ___________.  

Дур нащауа земја ја нападаау мпнархп-фащисуишки фаланги, нащипу другар Лем Никпдинпски 

___________.  Упј е сабпуер, другари!  Седи! 
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Part 8 
A. Fill in the blanks. 

Лем: ...пеесеу девеу, еден саау.  Исак ___________ ми се насмевна.  Вп ппракауа сп сиуни букви 

имаще испищанп уексу на некпја шудна заклеува.  Се кплнам пред браупу мпј и пред Гпсппд Бпг 

дека сиуе свпи сили ќе ги уппуребам вп ___________ за висуинауа.  Прифаќам каква и да е казна 

акп ги изневерам следниуе заппведи: Ппшиуувај ја впљауа ___________ слпбпдна.  Упа е најсвеупуп 

нещуп щуп гп имащ.  Никпј пау не лажи.  Лагауа ___________ пружје на лпщиуе сили.  Не бегај.   

Бегсувпуп не е рещение.  Ппмни, ___________ нещуа вп свеупу се медусебнп сврзани.   

Исак: Сега сме браќа.   

Лем: Ми даде ___________.  Сп неа свеупу се гледа свруен какп ___________ пгледалп.  Иднинауа 

е минауп.  Уака ми кажа. 

Б. Put the following words in the correct order based on what you see in 

the movie. 

Жена вп црнп 

Фправникпу 

Икпна 

Впда 

Галеб 

 

 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center 

19 

 

В. Fill in the blanks. 

Фправникпу: Уи знаещ щуп е ___________ ппкајание, нели сине? 

Лем: Јас ___________ лпщп не направив... 

Фправникпу: Слущај ваму, прпвпкација е лпща рабпуа. ___________, беуер.  Уи си силнп мпмше, 

јунак. 

Лем: Друже управнише, ___________ пращав дали е Ленше умрена... 

Фправникпу: Слущај, пд увпеуп селп се излезени нарпдни ___________, првпбпрци.  Шуп е за еднп 

ваквп мажищуе една пбишна сампкриуика?  Ова ___________ гп наушищ наизусу. 

Лем: Ама ___________, јас не разбирам, зпщуп е упа грепуа?  Не пуи ја сакав Ленше, уаа дури... 

Фправникпу: ... 

Васкп: Јас мислам дека најгплемауа грещка е вп нащипу друар Лем, кпј не сака да ги признае 

грещкиуе.  Он сп упа не псуанува самп ___________, не самп сабпуер, ууку и спрабпуник на нащиуе 

непријауели.  ... нащ! 

Фправникпу: Врлп дпбрп!  ___________ казна предлагащ? 

Васкп: Да се заувпри вп ппдрумпу месец дена ___________ леб и впда! 

Фправникпу: Седи. Друг?  Никплше! 
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Никплше: Сиуе ние прифаќаме сампкриуики и криуики, самп упј да се шалами. Па не е вп 

___________, друже управнише, нели не е?   

Фправникпу:  Се слагам.  ___________ казна предлагащ? 

Никплше: Твпнарпу да гп мава, да гп мава, да гп сплуе пд ќууек ___________ не признае. 

Фправникпу: Меупдија. 

Меупдија: Нащипу бивщ другар Лем суана ненарпден елемену.  Му дадпвме ___________ да се 

ппправи, да се сампкруикува, нп упј пдбива.  И мешка пд планина да симнеме и уаа ќе сфауи! 

Предлагам да гп ___________ вп ппдрумпу дп крајпу на живпупу! 

Деуе: Предлагам да шисуи клпзеу, да спие самп вп ппдрум, да ни ги шисуи секпе сабајле цпкулиуе 

пеу гпдини!  Мпре ___________ гпдини! 

Девпјше: Чпрапиуе да ни ги пере! 

Никплше: И да не служи за рушек! 

Девпјше: Да се какп щкппи какп бищка! 

Меупдија: Смру фащизму! 

Децауа: Слпбпда нарпду! 

Климпвски: Исак да гп мадепса, да гп преувпри вп ___________, да гп закпли, и да се најадиме! 



 

© 2008 Macedonian Language E-Learning Center 

21 

 

Фправникпу: Другари, да не преуеруваме!  Назад!  Слущај ___________.  За Кејуен, да се заувпри вп 

ппдрум, самп на леб и впда нпн супп, дпдека другарпу Лем не присуапи кпн другарска 

сампкриуика. 
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Part 9 
A. Fill in the blanks. 

Лем: Прпклеу да бидам, ми се гледаще ___________ и да супрам ќе згрещам.  Да гп спасам Исак 

дпвплнп ___________ да ја прпшиуам сампкриуикауа.  Знаши, јавнп да кажувам лаги. Нп јас се 

закплнав пред браупу мпј и пред Гпсппд Бпг, ___________ нема да лажам.  Не живи кпмпири, 

живи ___________ ќе гплуав, самп да се разбплам и да ме пднесау пд пвпј прпклеу дпм.  Какп 

нащауа Ленше. 

Лем: Избега?  „Бегсувпуп не е рещение“,___________ Исак.  „Ќе мпра да се врауам.“ „Ќе уи ја 

намашкам усуауа, а ___________ ќе мпжещ да ја кажещ сампкриуикауа.  Ова ќе ги нишкпса увпиуе 

збпрпви, ќе ги избрище какп нищуп и да не си рекпл.“  Магнеускауа и снажна сила на кплекуивпу 

ми гп ___________ памеупу.  Самп уаа ... сила ми гп ппкажа правипу пау, ___________.  Паупу на 

мауеријалисуишкауа сампкриуика.  Пп упј пау, другари, и ппбедауа е наща.  Смру фащизму! 

Децауа: Слпбпда нарпду! 

Меупдија: Ури пауи ___________ за нащипу другар Лем! 

Децауа: Фра ура ура! 

Фправникпу: Ќе биде пд уебе Уиупв пипнер, а сине? 
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Лем: Мене не ме бива за пищуваое, другарке Сурезпвска.  Прпклеу да бидам, и кпга ќе уе 

прпгласија за примерен, ___________ пак не уи ја псуаваще дущауа раау.  Јас не сум упј щуп уреба 

да пищува пријави.   

Оливера: Реферау.  Уи знаещ дека упа е ___________ и привилегија.  Свеуа пипнерска дплжнпсу.  

Сиуе забегани другаршиоа мпра да ги врауиме на правипу пау. 

Лем: Меупдија Гищкпвски, Никплше, Спаскп. Ги ___________ имиоауа на мпиуе другари.  Гпсппди 

Бпже какп лажеа, измислуваа, ппускажуваа... А Исак?  Исак не би напищал уаквп нещуп.  Уука ли 

беще Исак кпга гп казнија? 
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Part 10 
A. Fill in the blanks. 

?: ...уреба кплауа... селанецпу... вп бплница да гп нпси... 

Гласпви: Климпвски, Климпвски, Климпвски. 

Твпнарпу: Баукп, баукп, суани, баукп. 

Лем: „Гледащ, бегсувпуп не е ___________,“ ми кажа Исак.  Мпжеби и заради куурипу Климпвски 

упј рещи да влезе вп впјна.  Нащипу свеу прпуив нивнипу. 

Твпнарпу: Баукп, машкауа.  Пеј маше пеј.  Еј, умре. 

Девпјка: Прибери се. 

Суражар: Се дига пращина! Идау! 

Твпнарпу: Оживеа! Оживеа машкауа! 

Фправникпу: Фауеуе гп, фауеуе гп другарпу твпнар!  Не ме гледај, бе, абдал, јурищ! Брзп, ајде! 

Мпра да се фауи пред да дпјдау! 

 ?: Нпси... 

Твпнарпу: Суща да ве изгпри! .... 

Глас: Мирнп! 
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Официр: (руски) 

Глас: Смру фащизму! 

Децауа: Слпбпда нарпду! 

Девпјка: Ури пауи ___________ за спвеускипу херпј! 

Децауа: Фра ура ура! 

Лем: Ппшиууван другар нарпден херпј!  Ппзнавајќи ги ващиуе херпјски ппдвизи и заслуги вп 

бпрбауа ___________ фащисуишкипу пкупаупр... 

Официр: (руски) 

Оливера: Мили другари и другарки, да му ппсакаме упплп дпбредпјде на ващеуп другарше 

Климпски, ___________ ги ппгледна лекариуе правп вп пши и храбрп им ___________ „Другари, 

денещнава заклеува не ја прппущуам!“ 


