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ВИСТИНА И НЕВИСТИНА

Си биле еднаш двајца браќа. Едниот бил наречен Ви-
стина, а другиот Невистина. Вистина секогаш бил искрен и 
добар кон сите, но Невистина бил лош и полн со лаги, така 
што никој не можел да му верува на кажаното. Нивната мајка 
била вдовица и немала многу пари, па кога нејзините синови 
пораснале, таа била принудена да ги прати надвор од куќата, 
за да можат да си го заработат лебот по светот. Секој од нив 
добил торбичка со малку храна во неа, а потоа си тргнале по 
својот пат.

И така, оделе сѐ до вечерта, кога седнале на една скрше-
на гранка во шумата и ја зеле својата скромна храна, зашто 
биле гладни од целодневното одење и си помислиле дека 
некое залче би било доволно вкусно.

„Ако ме послушаш“, рекол Невистина, „јас мислам дека 
е подобро да јадеме од твојата торбичка, сѐ додека има не-
што во неа, а потоа можеме да ја отвориме мојата“.

Да! Вистина бил задоволен од овие зборови, па тие поч-
нале да јадат, но Невистина ги добил сите најдобри залачиња 
и се наситил, додека Вистина ги добил само изгорените кор-
ки и трошки.

Наредното утро го заситиле гладот со храната на Висти-
на, па и вечерале од нејзе, после што во торбичката не оста-
нало ништо. Па така, оделе сѐ до доцна во ноќта кога повтор-
но им се пријало и Вистина посакал да јаде од торбичката 
на својот брат, но Невистина рекол „Не“, зашто храната била 
негова и имало само за него.
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„Не, но ти знаеш дека јадеше од мојата торбичка сѐ до-
дека имаше нешто во неа“, му рекол Вистина.

„Сето тоа е мошне добро, се осмелувам да кажам“, му 
одговорил Невистина. „Но, ако си таков глупак да дозволиш 
други да ја јадат твојата храна пред тебе, ти мора да го из-
влечеш најдоброто од тоа; а сега, сѐ што треба да правиш е 
да седиш тука и да гладуваш“.

„Мошне добро!“ му рекол Вистина. „Ти си Невистина и 
според името и невистина според карактерот; таков беше и 
таков ќе бидеш до крајот на животот“.

Е па сега, кога Невистина го слушнал ова, збеснал и му 
се нафрлил на брата си, вадејќи му ги двете очи. „Обиди се 
сега ако можеш да видиш дали луѓето се невистинољубиви 
или не, ти слепа будало!“ И велејќи му така, тој го оставил и 
избегал.

Кутриот Вистина! Почнал да талка наоколу и да си го 
пробива патот низ густата шума. Слеп и сам, тој едвај знаел 
каде да оди, кога одеднаш се фатил за стеблото на големото 
и разгрането лиметово дрво, па си помислил да се качи на 
него и да седи таму до крајот на ноќта, зашто се плашел од 
дивите ѕверови.

„Кога птиците ќе почнат да пеат“, си рекол самиот себеси, 
„тогаш ќе знам дека е ден, па ќе можам да се обидам да си го 
пробијам патот“. И така, се качил на лиметовото дрво. Откако 
поседел на него, тој слушнал дека некој дошол и почнал да 
се мешколи и да клопоти под дрвото, а потоа пристигнале и 
останатите; а кога почнале да се поздравуваат едни со други, 
тој сфатил дека тоа биле мечокот Кафенко, волкот Сивоног, 
лисицата Итрица и зајакот Долгоушко, кои пристигнале под 
дрвото за да бдеат вечерта на Свети Јован. Тие почнале да 
јадат, да пијат и да се веселат. А кога завршиле со јадењето, 
почнале да озборуваат. Најпосле, лисицата кажала:

„Што велите секој од нас да раскаже куса приказна до-
дека седиме тука?“ Другите немале ништо против тоа. „Тоа 
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би било мошне забавно“, рекле тие, по што почнал мечокот, 
зашто, како што може да претпоставите, тој бил водачот на 
дружината.

„Кралот на Англија“, рекол Кафенко, „има толку лош 
вид, што едвај може да види еден метар пред себе; но кога 
би дошол до ова лиметово дрво во мугрите, додека росата сѐ 
уште е на лисјата и би ги протрил своите очи со росата, тој би 
гледал како сокол“.

„Целосна вистина!“, рекол Сивоног. „Кралот на Англија 
има и глувонема ќерка; но кога би го знаел она што го знам 
јас, тој набргу би ја излекувал. Лани, таа беше на причест. Од 
устата ѝ падна трошка од лебот, а голема крастава жаба дојде 
и ја проголта трошката; но само ако копнат во просторот пред 
олтарот, тие би ја нашле краставата жаба како седи под олта-
рот, со лебот што сѐ уште ѝ се наоѓа во грлото. Ако ја расечат 
жабата, а потоа ѝ го дадат лебот на принцезата, таа повторно 
би била како другите луѓе и би говорела и слушала“.

„Сето тоа е мошне добро“, рекла лисицата. „Но, ако кра-
лот на Англија го знаеше она што го знам јас, нему немаше 
да му недостасува вода во палатата. Затоа што под големиот 
камен, во дворот на неговата палата, има извор со најчиста 
вода што некој може да ја посака, само кога би знаел да копа 
таму“.

„Ах“, рекол зајакот, со тивок глас. „Кралот на Англија го 
поседува најубавиот овоштарник во целата земја, но во него 
се раѓаат само диви јаболка, зашто околу овоштарникот има 
три круга со многу злато. Кога би го ископал златото, во цело-
то негово кралство не би постоел таков овоштарник“.

„Вистина е, се осмелувам да кажам“, рекла лисицата. 
„Но, стана многу  доцна и треба да си појдеме дома“.

Па така, сите заедно си заминале.
Откако тие си заминале, седејќи на дрвото, Вистина за-

спал. Но кога во мугрите птиците почнале да пеат, тој се раз-
будил па зел од росата по лисјата, ги протрил очите и видот 
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повторно му бил добар, исто како што му бил пред Невисти-
на да му ги извади очите.

Веднаш потоа пошол во палатата на кралот на Англија и 
молел за работа. Веднаш добил. 

Еден ден, кралот излегол во дворот од палатата и от-
како малку поодел, тој посакал да се напие вода од својата 
чешма. Треба да знаете дека денот бил топол, а кралот бил 
мошне жеден. Но, кога му ставиле вода во чашата, таа била 
толку каллива, одвратна и смрдлива, така што кралот многу 
се налутил.

„Мислам дека во целото мое кралство никогаш не посто-
ел човек што имал толку лоша вода во својата градина, иако 
ја носам со цевки од далечни места, преку ридови и долини“, 
извикал кралот. „Се согласувам, Ваше Величество“, му рекол 
Вистина. „Но ако ми дадете неколку луѓе за да ми помогнат 
да го ископаме овој голем камен што лежи во средината на 
Вашата градина, тогаш набргу ќе добиете добра вода. И тоа 
во изобилство“.

Кралот бил и повеќе од подготвен; тие само малку го 
опкопале камениот бунар, копнале малку и под него, кога 
млаз вода излетал високо во воздухот, чист и силен како да 
излегувал од цевковод, а почиста вода не можела да се најде 
во цела Англија.

По извесно време, кралот повторно бил во дворот од 
својата палата. Од некаде се појавил голем сокол што ги 
бркал неговите кокошки, па сите луѓе на кралот почнале да 
плескаат со дланките и да викаат: „Ене го како лета! Ене го 
како лета!“ Кралот ја зел својата пушка и се обидел да го за-
стрела соколот, но видот му бил слаб, та затоа паднал во го-
лема жалост.

„Жими небесата“, рекол тој, „постои ли некој што ќе ми 
го каже лекот за моите очи, зашто мислам дека набргу ќе 
ослепам!“

„Можам веднаш да ви кажам еден лек“, му рекол Ви-
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стина. А потоа му кажал на кралот што направил тој за да ги 
излекува своите очи. Кралот истото тоа попладне, како што 
можете и да претпоставите, се упатил кон лиметовото дрво, 
а неговите очи биле излечени веднаш штом ги протрил со ро-
сата што изутрината се фатила на лисјата. Оттогаш, на кралот 
ниту еден човек не му бил помил од Вистина, па го носел со 
себе каде и да одел, дома и во странство.

И така, додека еден ден заедно се шетале низ овоштар-
никот, кралот му рекол: „Не ми е јасно зошто ништо не се 
случува! Во Англија не постои човек што повеќе од мене се 
грижи за својот овоштарник, но од овие дрвја можам да на-
берам само диви јаболка“.

„Е па“, му рекол Вистина, „ако можам да видам што лежи 
трипати околу Вашиот овоштарник, па да ми дадете луѓе да 
го ископаме тоа, Вашиот овоштарник ќе биде пребогат“.

Да! Кралот бил и повеќе од подготвен, па Вистина до-
бил луѓе и почнал да копа, а на крајот ја ископал целата златна 
жица. Сега Вистина бил богат човек; всушност, многу побогат 
и од кралот, но кралот сепак бил мошне задоволен, зашто 
гранките од дрвјата во неговиот овоштарник се спуштале до 
долу поради тежината на плодовите, а такви благи јаболка и 
круши дотогаш никој немал вкусено.

Друг ден, кралот и Вистина се шетале и зборувале, кога 
покрај нив минала принцезата. Кога ја видел, кралот мошне 
се вознемирил.

„Нели е жално, велам, што толку убава принцеза како 
мојата не може да зборува и да слуша“, му рекол на Висти-
на.

„Така е, но за тоа постои лек“, му одговорил Вистина.
Кога кралот го слушнал тоа, му било толку мило, така 

што ветил дека ќе му ја даде принцезата за сопруга и поло-
вина од своето кралство, доколку таа повторно биде како и 
сите останати. Па така, Вистина зел неколку луѓе, пошол во 
црквата и ја ископал жабата што седела под олтарот. Тогаш 
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ја расекол жабата, го извадил лебот, па ѝ го дал на кралева-
та ќерка. Од тој миг нејзе ѝ се вратил говорот, па можела да 
зборува како и сите други луѓе.

И така, Вистина ја добил принцезата и тие се подгот-
виле за свадбеното гоштевање, а такво гоштевање немало 
никогаш порано. За тоа се зборувало во целата земја. Само 
што почнале да го играат свадбениот танц, во просторијата 
се појавил еден питач, барајќи залче храна. Толку бил изли-
тен и валкан, што секој се прекрстувал кога го гледал. Но, Ви-
стина веднаш го препознал и видел дека тоа бил Невистина, 
неговиот брат.

„Дали се сеќаваш на мене?“ му рекол Вистина.
„Ох! Како би можело некој како мене да познава толку 

голем великодостојник“, му одговорил Невистина.
„Сепак, ме имаш видено и порано“, му рекол Вистина. 

„Тоа бев јас, чии очи ти ги ископа на истиот овој ден пред една 
година. Невистина според име и невистина според карактер. 
Така сум рекол порано и така велам и сега. Но, ти сѐ уште 
си ми брат, па затоа ќе добиеш малку храна. Потоа можеш 
да појдеш до лиметовото дрво каде што седев претходната 
година. Ако слушнеш нешто што ќе ти помогне да сториш до-
брина, ќе бидеш среќен“.

Невистина не чекал да му се рече двапати. „Ако Висти-
на добил толку добрини затоа што седел на лиметовото дрво, 
и ако за една година станал крал на половина Англија, зош-
то да не можам и јас“, си помислил. Па заминал и се качил 
на лиметовото дрво. Не седел долго, кога одеднаш – исто 
како и претходно – се појавиле сите животни, јаделе и пиеле, 
прославувајќи ја вечерта на Свети Јован. Кога завршиле со 
јадењето, лисицата посакала да почнат да кажуваат приказ-
ни, а Невистина се напрегнал да слушне што е можно повеќе, 
сѐ додека неговите уши речиси не паднале на земјата. Но, 
мечокот Кафенко не бил во добро расположение. Тој ревнал 
и рекол:
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„Некој го издрдорил она што го кажавме претходната 
година, па затоа сега нема да ги кажуваме нашите тајни“. По-
тоа, животните си посакале добра ноќ и се разделиле, а Не-
вистина не бил ништо помудар од порано. Причината била 
дека неговото име било Невистина, а таков бил и неговиот 
карактер.



14

ЗОШТО МОРЕТО Е СОЛЕНО

Си биле некогаш, но пред долго време, двајца браќа, 
еден богат и еден сиромашен. Е па сега, на една божиќна 
вечер, сиромашниот немал ниту трошка во куќата, ниту месо 
или леб, па пошол кај својот брат да побара малку храна за 
да ја мине божиќната вечер, во името на Бога. Ова не било 
првпат неговиот брат да биде принуден да му помогне, а мо-
жеби ви текнува дека не му било ни многу мило да му го 
види лицето, но му рекол:

„Ако го направиш она што ќе го побарам од тебе, јас ќе 
ти дадам цела корка  сланина“.

Сиромавиот брат рекол дека ќе стори сѐ и бил мошне 
благодарен.

„Па, еве ја корката од сланината“, му рекол богатиот 
брат, „а сега појди право во пеколот“.

„Мора да се држам до дадениот збор“, рекол другиот 
брат. Па така, ја зел корката од сланината и заминал. Одел 
цел ден, а во мугрите пристигнал до некое место каде што 
видел мошне силна светлина.

„Можеби ова е местото“, си рекол во себе. Па така, тој 
се свртел настрана, а првото нешто што го видел бил еден 
стар, стар човек со долга бела брада, којшто стоел во шупата, 
сечејќи дрвја за божиќниот оган.

„Добро вечер“, рекол човекот со корката од сланина.
„Исто и тебе. Каде си пошол толку доцна?“ го прашал 

човекот.
„Ох! Јас одам во пеколот. Камо среќа да го знаев вистин-

скиот пат“, му одговорил сиромавиот човек.


