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Секој има своја приказна

Џерис. О. Авад



Посветено на моите родители, моето семејство, моите 
пријатели и сите оние кои се во потрага по мудроста како 
праг кон среќата. Им ја нудам мојата книга како свеќа која 

ќе им го осветли патот, како рибарска трска која ќе им 
улови насмевка.

Џерис. О. Авад

НАЗАРЕТ



Џерис. О. Авад

5

Вовед

Секој од нас проживува случувања од некоја при-
казна на еден или на друг начин. Можеби приказните и 
ликовите се разликуваат едни од други, една приказна 
е за некој возбудлив и ентузијастички лик кој ја кон-
тролира својата судбина и управува со настаните во 
својот живот, а пак друг лик игра незначителна улога 
во животот, но секој живот е прекрасна приказна која 
вреди да се слушне. Она што го карактеризира секој еден 
од ликовите е општественото наследство, објективните 
и субјективните околности со кои се соочува секој човек 
и сето она што го поседува за време на неговиот живот, 
материјално или морално. Несомнено е дека секој еден 
од нас има за цел да создаде удобен и пријатен среќен 
живот.

Соодветно е да се спомене значењето на приказните 
кои ги наследуваме со генерации, приказни полни со 
поуки кои се всушност суштината на искуството на 
народите во текот на целата историја. Општо земено, 
приказната е едно од најважните културни средства кое 
на наједноставен начин ни овозможува да ги разбереме 
и да станеме свесни за основните вредности во животот. 
Ова, само по себе, придонесува за социјални реформи и 
претставува подобрување на доминантните вредности 
во општеството.

Почнав да собирам мотивациони и инспиративни 
раскази многу одамна. Дел од нив ги преработив со цел 
да ги сместам во една убава литературна рамка. Други, 
пак, се преведени од други јазици. 
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Она што ги карактеризира овие приказни се 
нивните непознати автори и непознати извори, освен 
за неколку приказни кои се напишани пред многу 
години и чии автори се познати.

Тешко е да се каже со сигурност кога и како се 
појавиле овие приказни, но голем број од нив можат да 
се најдат во многу култури и во популарното културно 
наследство. Корените на овие приказни им припаѓаат 
на старите времиња, во времето на Месопотамија, 
Источна Азија и Античка Грција. Приказни кои до ден 
денешен учат на морал. Другиот дел од приказните 
имаат арапски корени, а третиот дел пак се модерни во 
однос на ликови и настани.

Рејнхолд Нибухр и Томас Харт напишале: 
„Драг Господе, дај ни сила со ведрина да ги при-

фатиме нештата кои не можеме да ги промениме. Дај 
ни храброст да го промениме она што можеме и она 
што треба. И дај ни мудрост да го разликуваме едното 
од другото.“

Ние како човечки суштества имаме способност 
да размислуваме и да го промениме она што може да 
се промени, со цел да го поправиме нашиот пат, така 
што нашите животи ќе се вклопуваат во концептот на 
општеството. Постои една изрека која вели дека: „Само 
глупавите учат од своите искуства - мудриот учи од 
искуството на другите“. 

Додека ја пишував оваа книга се обидов да дадам 
совет, мудрост и морални лекции скриени индиректно 
помеѓу редови.

Џерис Авад
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1
Седум прачки

Еден татко имаше седум сина, седуммина 
кавгаџии. Од многу расправање, тие забораваа на 
работата, па сè во куќата им тргна наопаку.

Соседите, кои беа себични луѓе, многу се радуваа 
на нивните кавги и раздори. 

Увидувајќи дека ако продолжат така ќе ги снајде 
само зло и пропаѓање, загрижениот татко ги собра 
синовите околу себе. Им покажа седум прачки кои беа 
цврсто врзани во еден сноп и им рече, „На оној од вас 
кој ќе го скрши овој сноп ќе му дадам десет златници“.

Сите седум браќа, секој на свој начин, се обидуваа 
да го скршат снопот од седум прачки, но никако не 
успеваа. На крајот , секој од нив рече дека не може.

Тогаш таткото им рече, „Многу е лесно, ме чуди 
што не успеавте“. Потоа го одврза јаженцето со кое 
беше врзан снопот, прачките паднаа на земја, а тој 
една по една ги скрши без мака.

Синовите се насмеаја и рекоа, „Ех, така е лесно! 
Така и дете може да ги скрши“.

„Е па деца, тоа сте самите вие. Ако не бидете сноп, 
ќе бидете десет прачки кои, како што рековте, и дете 
може да ги скрши!“ одговори таткото. 
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2
Столче 

Си беа еднаш двајца пријатели. Секоја вечер тие 
седеа покрај огништето на мали триноги столчиња и 
си разговараа. 

Но како поминуваше времето, едниот од нив се 
збогати, се пресели во еден огромен замок и седна 
на една огромна висока столица од седеф. Мноштво 
народ доаѓаше кај него и му се поклонуваше на новиот 
старешина. 

Така еден ден кај него дојде и неговиот стар 
пријател, сиот радосен и восхитен, да му честита. Но 
гордиот старешина не сакаше веднаш да го пушти кај 
себе, туку го остави да чека неколку дена. На крајот 
конечно нареди да му го доведат. 

Скромниот пријател влезе, а старешината уште 
повеќе се наперчи на столицата од седеф. 

Пријателот веднаш разбра сè, па почна досетливо 
да се развртува околу себе преправајќи се дека не го 
гледа старешината. Старешината се намурти и луто го 
праша зошто се развртува и што бара.

„Тебе те барам, човеку, каде си?“ одговори 
пријателот. А потоа тажно додаде, „Додека седеше на 
малата тринога столица, не се гледаше столицата од 
човекот, а сега, ете, не се гледа човекот од столицата“.

Колку поголем стол, толку помал човек.
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3
Пријатели во војна 

Ужас го обзеде срцето на еден војник во текот на 
Првата Светска Војна кога виде како неговиот најдобар 
другар паѓа повреден. Скриен во ров додека околу 
него од сите страни непрестајно се закануваа истрели 
и пукотници, војникот го замоли полковникот да 
отиде до местото каде што падна неговиот другар и 
помеѓу рововите да го донесе назад. 

„Можеш да одиш“, рече полковникот, „но мислам 
дека ќе биде залудно. Не вреди да си го загрозуваш 
животот кога твојот пријател веројатно веќе е мртов“. 

И покрај зборовите на полковникот, војникот 
тргна и на чудесен начин успеа да стигне до својот 
другар, да го префрли преку рамо и да го врати во 
нивното засолниште. 

Кога пристигнаа и се струполија на дното од 
ровот, полковникот ги провери раните на војникот, 
а потоа милостиво погледна кон неговиот пријател. 

„Ти реков дека залудно ќе одиш“, рече тој. „Твојот 
пријател е мртов, а ти си смртно ранет“. 

„Но не е залудно, господине“, рече војникот. 
„Како мислиш не е залудно?“ одговори 

полковникот. „Твојот пријател е мртов“. 
„Да, господине“, одговори војникот. 
„Но вредеше затоа што кога стигнав до него, тој сè 
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уште беше жив и јас го имав задоволството да го чујам 
како ми вели, ‘Џим... знаев дека ќе дојдеш’“. 

Верниот пријател нема цена; добрината негова 
нема крај, зашто тој, несреќите на својот пријател 
ги смета за свои, и ги поднесува заедно со него, 
страдајќи дури и до смрт. (Книга Мудрост Сирахова 
6,15)
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4
Еремија и синот

На својата смртна постела, стариот Еремија го 
повика сина си, па поведувајќи го до прозорецот го 
праша што гледа.

„Луѓе“, одговори синот.
Потоа му подаде едно огледало да се погледне и 

повторно го праша: „А сега, што гледаш?“
„Се гледам себеси, татко“, одговори тој.
„Па, сине мој! И прозорецот и огледалото се 

направени од исто стакло со таа разлика што на 
стаклото од огледалото се наоѓа тенок слој сребро“. 
Потоа додаде, „И во животот е така: секогаш кога 
среброто ќе се најде меѓу луѓето, тогаш човек се гледа 
само себеси“.
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5
Сета сила

Едно младо момче шеташе со својот татко по една 
пошумена патека. Во еден момент, тие дојдоа до една 
голема гранка падната на земјата пред нив. 

Момчето го праша својот татко, „Мислиш ли дека 
би можел да ја поместам гранкава ако се обидам?“

Таткото одговори, „Сигурно можеш, ако ја 
употребиш сета своја сила“.

Момчето даде сè од себе за да ја крене гранката 
или барем да ја помести од своето место, но сепак 
немаше доволно сила, па гранката не се ни помрдна.

Момчето разочарано рече, „Не беше во право, 
тато. Не можам да ја поместам“.

„Обиди се повторно“, одговори таткото.
Уште еднаш, момчето со сите сили почна да ја 

турка гранката, се бореше, но повторно ништо.
„Тато, не можам да ја поместам!“ извика момчето.
Најпосле, таткото рече, „Синко, ти реков да ја 

употребиш цела своја сила. Ти не ја употреби. Не 
побара моја помош“.
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6
Лекција за секој син

Еден син ја одведе својата стара мајка на вечера 
во еден ресторан. Мајката, бидејќи беше стара и 
изнемоштена, додека јадеше целата се валкаше, а 
парченца од храната ѝ паѓаа и во скутот. 

Останатите гости ја гледаа со гадење, но 
нејзиниот син остана смирен. Откако завршија со 
јадењето, тој воопшто не беше посрамен; тивко ја 
поведе кон тоалетот, ги избриша остатоците од храна, 
ги отстрани дамките, ѝ ја исчешла косата и цврсто ѝ 
ги намести очилата на лицето. 

Кога излегоа, сите луѓе во ресторанот ги гледаа 
во мртва тишина, не можејќи да разберат како можат 
некои луѓе така јавно да се посрамуваат. Синот ја 
плати сметката и тргна кон излезот со својата мајка. 

Тогаш, еден стар човек од присутните во 
ресторанот му довикна на синот и го праша, „Зарем 
не мислиш дека остави нешто зад себе?“

Синот одговори, „Не, господине, ништо не 
оставив“.

Стариот човек рече, „Да, момче, остави! Остави 
лекција за секој син и надеж за секоја мајка“.

Целиот ресторан потона во тишина.
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7
Колку заработуваш? 

„Татичко, колку заработуваш за еден час?“ Со 
плашлив глас и очи полни восхит, малото момче го 
дочека својот татко кога тој се врати од работа. 

Страшно изненаден, таткото сериозно го погледна 
својот син и рече, „Види, синко, дури ни мајка ти не го 
знае тоа. Не ми додевај сега, уморен сум“. 

„Но те молам, татичко, кажи ми! Колку 
заработуваш за еден час?“ инсистираше момчето. 

Таткото конечно се предаде и одговори, „Дваесет 
долари на час“. 

„Добро, татичко. Ќе може да ми позајмиш десет 
долари?“ праша момчето. 

Сега видно нервозен, таткото се развика. „Значи 
затоа ме прашуваше колку заработувам, така? Оди во 
кревет и не ми додевај повеќе!“ 

Надвор веќе беше темно, а таткото размислуваше 
за она што му го имаше речено на својот син и сега се 
чувствуваше виновно. Можеби, си помисли тој, син 
ми сака да си купи нешто. По некое време, за да си го 
смири умот, таткото отиде во собата на својот син. 

„Спиеш, синко?“ праша таткото. 
„Не, татичко. Зошто?“ одговори момчето поспано. 
„Еве ги парите што ми ги побара“, рече таткото. 
„Фала, татичко!“ вресна син му, ставајќи ја раката 
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под перницата и вадејќи други пари. „Сега имам 
доволно! Сега имам дваесет долари!“ му рече момчето 
на својот татко кој збунето го гледаше, не можејќи да 
ги разбере неговите зборови. 

Тогаш неговиот син рече: „Татичко, ќе може ли да 
ми продадеш еден час од твоето време?“

Срцето на таткото напукна. Тој ги обви рацете 
околу својот син и почна да моли за прошка.

Секогаш наоѓајте време за саканите и ценето 
го, бидејќи никогаш не можеме да знаеме уште колку 
имаме заедно.

 


