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Томе се чувствуваше среќно. Флора - неговата 
пријателка што живееше на Синиот Остров – конечно 
дојде да го посети во градот Мерлин. Таа пристигна 
вчера наутро. Денес времето беше сиво и студеникаво. 
Никаде ја немаше топлата сончевина на која таа беше 
навикната дома!

„Никогаш не замислував дека твојот град е ваков”, 
рече Флора.
„Уф, колку мириса!” Таа имаше врзано портокалово 
шамивче околу своето лице, зашто не  се допаѓаа 
издувните гасови од сообраќајот.

Томе се подзамисли.
„Жалам”, рече тој. „Овој дел од градот се вика Улица 
на метежот. Тука секогаш има многу автомобили…“
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На средината на Улицата на метежот имаше голем 
сообраќаен застој. Возачите си го попречуваа патот и 
нетрпеливо трубеа. Тут тууууут! Бип бииииип! Хонк хонк 
хонк! Флора ги стави рацете преку уши. Таа никогаш 
немаше чуено таква врева!
Тогаш таа забележа парк на спротивната страна на улицата, 
а веднаш зад оградата стоеше лисицата Лиле. 

„Погледни, Томе! Ене ја Лиле со нејзините младенчиња! 
Ајде да одиме и да ги видиме!”, рече Флора и почна да ја 
преминува улицата.

Томе ја грабна за рака.
„Застани!”, рече тој. „Опасно е да се преминува тука. Мора 
да го користиме пешачкиот премин!”

3

Токму во тој момент се чу гласно чкрипење на гуми и 
од колоната излезе еден црвен спортски автомобил. 
Тоа беше господинот Тркачовски, најнестрпливиот од 
сите возачи. Тој се обидуваше да ги претекне сите други, 
возејќи по тротоарот! Крилото на автомобилот ја удри 
раката на Флора, а ретровизорот   го искина ракавот. 
Флора беше соборена и со тресок падна на тротоарот.
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Томе виде дека Флора е повредена. Рамото  крвавеше оставајќи 
црвена дамка на нејзиниот бел фустан. Таа лежеше таму со 
затворени очи. Господинот Тркачовски излезе од автомобилот. 
Изгледаше многу загрижено.

„Оф, што сторив?!” рече тој. „Треба ли да повикам брза помош?”
„Нема да се пробие низ сообраќајот”, рече Томе. Тој се наведна 
и ја погали Флора по образот. Таа ги отвори очите. 
„Сè е во ред”, рече Томе. „Ќе повикам помош”.

Лиле и нејзините младенчиња дотрчаа.
„Лиле”, рече Томе, „оди и најди ја г-ѓа Дамчевска, медицинската 
сестра во здравствениот дом. Тоа е на другата страна на 
паркот. А јас ќе го повикам нашиот пријател господинот 
Диневски од полициската станица зад аголот”.
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Господинот Тркачовски се држеше за глава. Постојано 
велеше:  „Што сторив?! Што сторив?!”
Флора се обиде да стане, но Томе ја запре.

„Најдобро е да не се помрднуваш”, рече тој.   
„Остани како што си”.

Четирите лисичиња со муцињата ја поттурнуваа 
главата на Флора, како да сакаа со своите тела 
да направат мека перница за неа. Томе ја 
стегна Флора за рака. „Не грижи се“, рече тој, 
„медицинската сестра доаѓа“. 
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Во меѓувреме, сообраќајниот застој на Улицата на 
метежот се влошуваше, а возилата и натаму трубеа. 
Некои од возачите ги имаа отворено прозорците и си 
викаа едни на други: 

„Еј, што се случува?“, „Тргај ми се од патот!“, „Ќе 
задоцнам!“. Господинот Тркачовски само стоеше таму 
повторувајќи: „Што направив? Оф, што направив?“. 
Сето тоа беше целосно бескорисно и го лутеше Томе. 
„Флора”, рече тој, „не можам да те оставам тука сама. 
Некој мора да оди во полициската станица наместо 
мене!”

Истиот миг Злате, најголемото од младенчињата на 
Лиле, скокна и ја лижна раката на Томе. 

„Разбирам!”, рече Томе со насмевка. „Ти сакаш да го 
повикаш господинот Диневски? Добро тогаш, оди!“ 
Злате се затрча колку што го носеа нозете.

Флора тивко офна.
„Многу ли те боли?”, запраша Томе загрижено.

Флора ја заврте главата одречно, со храбар израз 
на лицето. Но Томе можеше да види дека црвената 
дамка на нејзиниот фустан се шири. Тој го превитка 
шамивчето на Флора и цврсто го притисна врз раната  
на нејзиното рамо.
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Не мина многу време пред да пристигне полицаецот, 
господинот Диневски, со Злате, кој трчкаше покрај него.

„Ајде да видиме, што е ова?” запраша тој – па Томе 
објасни. Господинот Диневски рече дека би сакал да 
поразговара со господинот Тркачовски откако   
ќе го реши застојот во сообраќајот. 

Еден од возачите го турираше својот мотор. 
Брррм! Бррррм! Бррррррррм! Господинот 
Диневски отиде кај него и му рече:

„Смирете се, господине! 
Турирањето на моторот нема 
да ви помогне. Тоа само 
ќе предизвика поголемо 
загадување на воздухот и 
климата ќе се затопли уште 
побрзо. Сигурен сум дека не 
би сакале уште повеќе да го 
влошите проблемот што и онака е 
лош…”

Потоа, тој започна да го расчистува 
застојот со насочување на сообраќајот. 

9

Господинот Тркачовски седеше во својот автомобил, 
сè уште нишајќи ја главата и велејќи: „Што сторив? Оф, 
што сторив?!“ Тоа му одеше на нерви на Томе. Тој му 
подвикна на господинот Тркачовски:

„Наместо да седиш таму и да лелекаш, зошто не одиш 
да им објасниш на оние возачи дека од загадувањето 
на воздухот нашата планета се загрева!”
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„Во право си,” рече господин Тркачовски. „Треба да 
направам нешто корисно”.

Тој отиде до синиот автомобил, кој исто така правеше 
бррм, бррм, бррррррм. Возач беше мајката на Луци, а 
Луци беше во автомобилот со неа. 

„Слушнете”, рече господинот Тркачовски, „сфаќате 
ли дека секојпат кога го турирате моторот вака, 
вие само создавате повеќе издувни гасови и го 
забрзувате глобалното затоплување? Не чини да се 
биде нестрплив!”
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Томе не можеше да не се насмевне на ова. Потоа Луци 
излезе од автомобилот, носејќи го своето виолончело. 
Таа беше мошне налутена.

„Е тогаш, јас ќе одам пеш на часот по музичко!”, рече 
таа. „И онака е побрзо, а и подобро е за животната 
средина. А и зошто да се вози некаде со автомобил 
ако можеш да отпешачиш до таму?”

Автомобилите зад неа почнаа повторно да трубат. Луци 
се сврте и им се развика:

„А кому му трубите? На сообраќајот? Но вие сте 
сообраќајот! Си трубите сами себеси, шутраци 
низаедни!”
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Носејќи го своето виолончело, Луци почна да оди кон 
музичкото училиште. Мајка  повика по неа: „Врати се, 
Луци! Влези во автомобилот!”

„Не!” одговори Луци. „Ова е последен пат што одам 
во музичкото училиште со автомобил! Не е далеку од 
нашиот дом, а и онака сите мои пријатели одат таму 
пеш. Позабавно е: попат можеме да си разговараме.  
А покрај тоа, одењето е добро за нас!” 

Па така Луци продолжи да оди, со мошне решителен 
израз на лицето.
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Токму тогаш, се врати Лиле со госпоѓата Дамчевска, 
медицинската сестра – а кој да биде со нив, ако не 
градоначалникот на градот Мерлин! 
Г-ѓата Дамчевска клекна до Флора и нежно  го откопча 
искинатиот и извалкан фустан. Градоначалникот 
загрижено гледаше, а Флора силно ја стегна раката  
на Томе. 
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Г-ѓата Дамчевска се насмевна.
„Исеченицата не е длабока, миличка. Ќе 
ја дезинфицирам и ќе ставам завој, па 
за неколку дена ќе бидеш како нова”.
„Уф!”, рече градоначалникот. „Ова 

е олеснување! Госпоѓице Флора, 
навистина жалам што имавте вакво 

лошо искуство при вашата прва посета на 
нашиот град”. 

Томе се исправи и погледна преку улица, каде 
што г. Диневски сè уште се обидуваше да го реши 
застојот во сообраќајот. 
„Мора да сториме нешто за Улицата на метежот, 
господине градоначалник“, рече Томе. „Пребучна е, 
преопасна, а и премногу загадена …”

15

„Во право си, Томе!” рече градоначалникот. „По 
она што денес  се случи на Флора, не можам да 
дозволам работите и натаму да се вакви. Можеби 
треба да решам да... Да! Тоа е тоа! Решив да ја 
затворам Улицата на метежот за секаков сообраќај!

Флора му се насмевна на градоначалникот. 

„Тоа е добра одлука!” рече таа.
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Градоначалникот не губеше време да си го оствари 
ветувањето и за кратко време Улицата на метежот беше 
целосно преобразена. Еден убав ден, градоначалникот 
ги покани сите на свеченото отворање и стана да одржи 
говор. 

„Сограѓани мои“, рече тој: „Денес го имам задоволството 
да ја пуштам во употреба новата пешачка зона во градот 
Мерлин”. (Градоначалникот сакаше да користи долги 
зборови!) „Секако, на сите ни требаат автомобили и 
други возила. Но исто така ни требаат и мирни, безбедни 
места без сообраќај, каде што воздухот е чист и каде 
што можеме да купуваме и да се среќаваме со нашите 
пријатели без... без метеж. Места како ова!” 

„Па денес сакам да им се заблагодарам на двајца…”

17

„Прво, на господинот Тркачовски. Тој предложи 
да се оддели област каде што децата од градот 
Мерлин може да учат како безбедно да ги користат 
патиштата/улиците – без да бидат опкружени со 
сообраќај”.

Сите ракоплескаа и господинот Тркачовски изгледаше 
мошне задоволно.

„Второ, на нашата пријателка Флора, чиј несреќен 
случај го поттикна целиот овој проект и среќни сме 
што и таа е тука да учествува во овој посебен ден”. 
Сите повторно ракоплескаа.
„Флора”, рече градоначалникот, „твоето име значи 
цвет или цут. Па, оваа нова улица ќе ја наречеме… 
Патека на цутот!”
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Луѓето гласно ракоплескаа и радосно извикуваа. Потоа 
градоначалникот ги замоли сите да бидат тивки и да 
слушаат. Се разнесе сладок, нежен звук. Звук на убава 
мелодија отсвирена на виолончело. Тоа беше Луци! 
Колку убаво свиреше! Каква извонредна идеја да ја 
повикаат да свири на свеченото отворање! Во близина, 
некои деца веќе се учеа да ги возат своите велосипеди 
и трицикли и скутери околу кружниот тек. А што 
мислите, кој ги гледаше со голема насмевка?
Се разбира, господинот Тркачовски.

19

Флора отиде да му се обрати. „Здраво, господине 
Тркачовски”, рече таа. „Оваа ваша идеја е одлична. Ви 
благодарам!”

„На овој начин сакам да се извинам за она што ти се 
случи”, рече господин Тркачовски. „Како си, Флора?”
„Сега сум подобро”, рече Флора. „Како што рече 
госпоѓата Дамчевска, сега сум како нова!”    
И тие се насмеаја заедно.
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Томе  пријде на Флора.
„Слушај”, рече тој, „знам дека утре треба да си одиш 
дома. Па јас... јас само сакав да ти го дадам ова, да те 

потсетува на Патеката на цутот и на градот 
Мерлин”. И тој  даде еден прекрасен цвет.
„А, исто така, сакав да кажам...”, лицето на  
Томе се вцрви и тој  шепна нешто на Флора. 
Не знаеме што рекол тој, но мислам дека 
можеме да погодиме.
„И јас, Томе ”, рече Флора. И токму тогаш, една 
птица запеа со сладок глас во Патеката на цутот.

„Утре ќе дојдам со тебе пеш до пристаништето. Таму 
чека бродот што ќе те врати на Синиот Остров. Попат 
можеме да си разговараме за сè што се случи тука, во 
текот на твојата посета на градот Мерлин. Имаме толку 
многу за зборување!”
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1300 Куманово
Тел. 031 438 663
E-mail: kumanovo@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Тетово
ул. Дервис Цара бб
1200 Тетово
Тел. 044 343 646
E-mail: tetovo@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Национална и 
универзитетска библиотека 
,,Св. Климент Охридски”
бул. Гоце Делчев 6
1000 Скопје
Тел. 02 3115 177
E-mail: nul@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Гевгелија
ул. Димитар Влахов  4
1480 Гевгелија
Тел. 034 213 843
E-mail: gevgelija@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Охрид
ул. Димитар Влахов 57
6000 Охрид
Тел. 046 230 175
E-mail: ohrid@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Дебар
ул. 8 Септември бб
1250 Дебар
Тел. 046 831 196
E-mail: debar@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Струмица
ул. Благој Мучето 26
2400 Струмица
Тел. 034 349 040
E-mail: strumica@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Крива Паланка
ул. Св. Јоаким Осоговски 175 
1330 Крива Паланка
Тел. 031 375 035
E-mail: krivapalanka@euinfopoint.mk

ЕУи - Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”; 
Економски факултет, Скопје
бул. Крсте Мисирков бб
1000 Скопје
Тел. 02 3286 835
E-mail: eui-sk@eccf.ukim.edu.mk

ЕУи - Универзитет „Св. Климент Охридски“; 
Факултет за администрација и 
менаџмент на информациски системи, 
Битола
ул. Партизанска бб
7000 Битола
Тел. 047 259 923
E-mail: eui-bt@famis.edu.mk

ЕУи - Универзитет на Југоисточна 
Европа, Тетово
ул. Илинденска бб 
1200 Тетово
Тел. 044 356 316
E-mail: eui-te@seeu.edu.mk

Претставништва на Европската Унија и канцеларии на Европскиот парламент има во сите земји на Европската Унија. 
Исто така, Европската Унија има делегации и во другите делови од светот.




