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Идејата за името на оваа едиција го даде Лина Исаковска, 
кога имаше 5 години, во август 2011 г. Името БУШАВКО 
многу пред тоа почнала да го користи ДЕТСКАТА 
АМБАСАДА  МЕЃАШИ, и тоа име е нивна заштитена марка. 
Овде ѝ се заблагодаруваме на љубезноста на Детската 
амбасада Меѓаши, што ни дозволи да го користиме името 
БУШАВКО за нашата едиција.

Издавањето на ова дело беше поддржано од ТРАДУКИ, литературна 
мрежа, на која припаѓаат Сојузното министерство за европски и 
меѓународни прашања на Република Австрија, Министерството за 
надворешни работи на Сојузна Република Германија, швајцарската 
фондација за култура ПроХелвеција, КултурКонтакт Австрија, Гете 
Институтот Агенцијата за книги на Словенија ЈАК, Министерството 
за култура на Република Хрватска, Одделот за култура на владата 
на кнежеството Лихтенштајн, како и Фондацијата за култура на 

Лихтенштајн и фондацијата „С.Фишер“.
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ПРВО ЗМЕОВСКО ПОГЛАВЈЕ
ВО КОЕ СЕ ЗАПОЗНАВАМЕ СО ГЛАВНИОТ 

ЈУНАК НА ОВАА ПРИКАЗНА

 Во шупа на крајот од светот, (или во пештера, 
како сакате), живееше Последниот Змеј.
 Хм, живееше?! Живуркаше! Се досадуваше! И 
будалштини смислуваше! Тој влечко по цели де-
нови ништо паметно не правеше. Само струполен 
на троседот седеше, со пуканки се солеше и во 
телевизорот од утро до мрак зјапаше. И така пред 
муцката му пројдоа денови, месеци,  најубавите 
години... Глупаво, поглупаво не може да биде. 
Само, тоа не му пречеше на Последниот Змеј. Тој 
не се обѕрнуваше многу на размислувањето за 
тоа што е глупаво а што паметно. Нему му беше 
најважно... најважно му беше... всушност, ништо 
не му беше важно.
 Баш му беше гајле за сè!



 Убаво чувство беше тоа, да не се 
грижиш за никого и за ништо. Освен за 
пуканките и телевизијата, нормално.
 И така, времето леташе понатаму, 
заобиколувај ќи го змејот и неговиот 
дом во кој овој дебелко ве ќе не се 
разликуваше од троседот на кој, со 
залепен газ, по цел ден и цела ноќ 
седеше.
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ВТОРО ЗМЕОВСКО ПОГЛАВЈЕ
ВО КОЕ ДОЗНАВАМЕ 

КАКВИ СНИШТА ГО МАЧЕА НАШИОТ ЗМЕЈ

 Понекогаш, којзнае колку и на колку долго, ќе 
се спуштеа клепките пред двете ококорени зме-
овски очи и чудно ’рчење почнуваше да доаѓа од 
длабочината на неговото грло, да излегува низ 
раширената уста и да се шири по светот и околи-
ната.
 – ХХХХХХХРРРРРРРККККККРРРР!
 Последниот Змеј спиеше!
 Нему за сон не му требаа ниту ноќ ниту пи-
жами. Не, не. Му беше доволно само да ги за-
твори клепките и да завладее мрак. Само, наме-
сто да сонува дека лета по ѕвезденото небо, како 
што отсекогаш сакаше, нашиот дебелко го мачеа 
страшни сништа.

 А најстрашно од сè беше што страшните 
сништа се повторуваа. Од ден во ден. Од ноќ во 
ноќ. Секојпат кога ќе заспиеше, без разлика на 
времето, змејот секогаш сонуваше исто. 
Ги сонуваше своите предци. Најлошите, 
најопасните, најужасните змејови. 
Само, не беше нивниот 
изглед тоа што го пла-
шеше нашиот јунак, туку 
зборовите што му ги ка-
жуваа.
 СТРАШНИОТ ЗМЕЈ: 
Кога само ќе се сетам кол-
ку страшен змеј бев јас!
 УШТЕ ЕДЕН СТРАШЕН 
ЗМЕЈ: И јас исто!
 ОПАКИОТ ЗМЕЈ: Јас 
бев најлош од сите!
 ОДВРАТНИОТ ЗМЕЈ: 
Јас бев најодвратен од 
сите!
 ГРОЗНИОТ ЗМЕЈ: На 
луѓето им се тресеа коле-
ната кога од далечина ќе 
го чуеја павтањето на мо-
ите змејски крилја.
 УЖАСНИОТ ЗМЕЈ: 
Принцезите се онес-
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вестуваа од страв кога ќе ме видеа на не-
бото.
 ЗМЕЈОТ ГРАБНУВАЧ: Во Змеовски-
от Дневник има попис на сите прин-
цези кои ги имам лично грабнато. А 
тој список е бааги долг. 
 ГОРДИОТ ЗМЕЈ: А мене сите 
ми се поклонуваа и ме почитуваа.
 ТРЕТИОТ СТРАШЕН ЗМЕЈ: Ха, 
како па да не! Луѓето никогаш не 
нè почитуваа нас, змејовите, туку 
се плашеа од нас!
 ГОРДИОТ ЗМЕЈ: Да, да, ме почи-
туваа. Кралевите сами ми ги носеа 
своите ќерки да ме послужуваат и 
чешкаат. Во Змеовскиот Дневник се 
запишани сите пофалби кои за мене ги 
искажаа. А ги 
имаше многу. 
Многу, 
премногу.

ДЕБЕЛИОТ 
ЗМЕЈ: 
Јас 
во Змеовскиот Дневник 
запишав неколку одлични 

рецепти! На пример, тој за принцез-крофна. 
Земате една помала принцеза, десет јајца, 
дваесет лажици брашно и десет лажици 
шеќер. Добро ги замешувате во еден сад 

жолчките со шеќерот, во друга белките, 
потоа сè заедно измешајте, па полека 

додавајте лажица по 
лажица брашно. 
Тогаш ја земате 
принцезата, добро ја 
триете, ја потопувате 
во смесата која не 
треба да биде ниту 
премногу густа ниту 
премногу ретка, па ја 

ставате во рерна на сто 
осумдесет степени да се пече...
 ОПАКИОТ ЗМЕЈ: Тоа беше 
живот! А види го него!

 ДЕБЕЛИОТ ЗМЕЈ: Кого?
 ОПАКИОТ ЗМЕЈ: 
Малиот. Подобро би 
му било да запише 
нешто во Змеовски-
от Дневник отколку по 
цел ден да се ѕвери 
во телевизорот и да 
ги џвака тие глупави 

пуканки!
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 ДЕБЕЛИОТ ЗМЕЈ: Зарем тоа е храна за 
змејови?! Бљак!!!
 ГОРДИОТ ЗМЕЈ: Што тој воопшто би можел 
да запише во Змеовскиот Дневник кога, откако е 
роден, муцката во свет не ја појавил!
 ГРОЗНИОТ ЗМЕЈ: Тој нема видено принцеза 
во животот!
 ЗМЕЈОТ ГРАБНУВАЧ: Ниту ќе види, како што 
сега стојат работите! Крилата веќе му се зако-
равени, а забите му се отапени. Огнот го пуфка 
само кога треба да ги испука пуканките.
 ГОРДИОТ ЗМЕЈ: И подобро е да не излегува. 
Само ќе го осрамоти нашиот змеовски род. Ех, 

сироти ние со ваков потомок.
 ТРЕТИОТ СТРАШЕН ЗМЕЈ: 

Ццц, што дочекавме! Зарем 
ова го заслуживме?!

 ОПАКИОТ ЗМЕЈ: Најдобрите 
години ќе му поминат во 

самотија. Нема никого за да го 
чешка по грбот. Нема никого 

што ќе се плаши и вриска од страв 
кога ќе го види. Какви спомени ќе 

има еден ден?
 УШТЕ ЕДЕН СТРАШЕН ЗМЕЈ: Никак-
ви, ете какви! Целиот живот ќе го по-

мине сам. Не е ли тоа страшно?
 СИТЕ ЗМЕЈОВИ: Престрашно!!! 

 – Достаааааааааааааааааааааааааа!
 Последниот Змеј секогаш се будеше од соп-
ствениот глас, ги подигаше клепките, ја вртеше 
главата лево-десно за да провери дали е сè уште 
сам.
 Во неговата шупа (или пештера, како сакате) 
го дочекуваше само едноличниот звук од теле-
визорот. Мокар од потта и од страшните сништа, 
ќе се поднаместеше малку и ќе голтнеше пуканка, 
две, за да се смири, и продолжуваше да ја гледа 
телевизиската програма. И повторно сè беше во 
најдобар ред. Барем навидум. Бидејќи на нашиот 
јунак сè повеќе му беше страв да заспие. И сè по-
долго се обидуваше своите ококорени 
очи да ги држи отворени. И сè по-
долго гледаше телевизија. И сè 
повеќе пуканки лапаше. И... сè 
понесреќен и понесреќен беше.


