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Дру га ри

Мил чо Ман чев ски

Ве ло-ле то

од дет ство то

И а ко е во пос то ја но дви же ње Скоп је – Бер лин 
– Њу јор к, се пак нај де сло бод но вре ме да у чес
тву ва во на ша та руб ри ка. На ве ло си пед е и низ 
Њу јор к и во Скоп је. Низ ур ба на та џун гла на Го
ле мо то ја бол ко со рет ро „по ни“ од 70тите, а во 

род ни от град со стар тр кач ки ве ло си пед Мо јот прв то чак 
– со пол ни гу ми

Пи шу ва: И ва на Та сев 
Фо то: Марко Маркоски и при ват на ар хи ва
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??????

Н
а ши от, без дво у ме ње, на
јиз ве зу ван ре жи сер во 
све тот, Мил чо Ман чев ски 
(54), от се ко гаш бил прик
ло нет кон здра ви от ри

там на жи вот. Што поз драз би ра мно
гу ак ти вен спор т и у ме рен на чин на 
ис хра на. Ло гич но на ова се до да ва 
ве ло си пе дот, кој е не го ви от нај до
бар при ја тел отко га па ме ти за се бе. 
Дра го це на та ар хив ска фо тог ра фи ја 
е од ли чен до каз за тоа. Пр во на три, 
до де ка не соз ре ал за две тр ка ла. И 
де нес на о ви е две тр ка ла ги по ми ну
ва надолж и нап ре ку не го ви те два 
гра да – род но то Скоп је и глав ни от 
град на све тот, ка де жи ве е  Њу јор к. 
По по вод на ша ва руб ри ка са ка ше да 
спо де ли ед на своја ин те рес на ис по
вед, ко ја „Њу јор к тајмс“ ја об ја ви во 
мар т 2002 го ди на, и во ко ја рас ка
жу ва за не во о би ча е но то ис кус тво со 
не го ви от де се тбр зи нец во Њу јор к. 

Мил чо пи шу ва ка ко из ле гол од Те
а та рот „Паб лик“ и за бе ле жал де ка 
не го ви от де се тбр зи нец  ис чез нал, а 
нап ра ва та за зак лу чу ва ње би ла на
сил но пре се че на. По две не де ли, ми
ну вај ќи низ Ист Ви лиџ за бе ле жал 
ка ко е ден чо век го тур ка 
не го ви от ве ло си пед. 

 Не ма ше сом неж де ка е 
мо јот то чак: бо ја та, гре ба
ни ци те, лен та та, ко ја ја бев 
за ле пил. По ви кав по ли ци ја 
и прис тиг на а бр зо. Но ко
га ме пра ша а кој е се рис ки
от број на то ча кот, бев со
се ма из гу бен, не ни зна ев 
де ка ве ло си пе ди те и ма ле 
се рис ки бро е ви. По ли ци ја
ци те ми су ге ри ра а да збо
ру вам со „но ви от соп стве
ник“, кој пак ми по ну ди да 
си го от ку пам мо јот то чак 
за 20 до ла ри. Ја од бив не
го ва та по ну да, а по ли ци ја
та го пуш ти чо ве кот со мо
јот то чак. По не кол ку ча са 
пов тор но го за бе ле жав мо
јот то чак, о вој пат вр зан за 
ед но др во. Ѕир нав под то ча
кот, го про нај дов се рис ки от 
број, го за пи шав и пов тор но 
ја по ви кав по ли ци ја та. Ко га 
прис тиг на а им го да дов се
рис ки от број, тие го спо ре
ди ја со тој на то ча кот и го 
пре се ко а син џи рот, а јас си 
го до бив то ча кот на зад. По
у чен од ис кус тво то, след ни
от ден го ку пив нај го ле ми
от син џир за зак лу чу ва ње 

ве ло си пе ди што пос то и. Го вр зав и 
го зак лу чив ве ло си пе дот на знак за 
заб ра не то пар ки ра ње. След но то ут
ро и зна кот и то ча кот ги не ма ше. Не
кој го от шра фил зна кот, ги по диг нал 
то ча кот и син џи рот над стол бот, и сѐ 
зе мал со се бе. Ни ко гаш пов тор но не 
го ви дов мо јот де се тбр зи нец. По ова 
ис кус тво на ра чав од ед на точ ка ра во 
Брук лин да ми нај дат „по ни“. 

И на вис ти на, му наш ле син „по ни“, 

про из вод ство на „Рог“ од Љуб ља на.  
 Мно гу е прак ти чен низ њу јор шки

те гуж ви, и го во зам ве ќе ско ро 20 
го ди ни. За то а што е ма ле чок, го чу
вам на бал кон. Пар ки ра ње на то чак 
во га ра жа та во згра да та чи ни 200 
до ла ри ме сеч но. Прет ход ни от гра
до на чал ник из гра ди мно гу ве ло си
пед ски па те ки; од лич ни се, ши ро ки, 
и по зи ци о ни ра ни се ме ѓу тро то а рот 
и пар ки ра ни те ко ли, па не до а ѓаш 

во кон такт со лу ди так сис
ти и го ле ми ав то бу си. „По
ни“ то ча ци те ги у ве зу ва ле 
во 70ти те го ди ни во САД, 
ама прес та на ле за то а што 
ги сме та ле за не без бед ни, 
сме та ле де ка ќе се кр шат 
на по ло ви на. О вој уш те те
ра. Ре зер вни де ло ви ку пу
вам на Битпа зар . За то а што 
е мал, ми тре ба по ве ќе вре
ме да стиг нам до Ап та ун, на 
при мер до Цен трал Пар к, 
ама го во зам се кој ден, нај
чес то низ Ви лиџ, Со хо, Трај
бе ка и пок рај ре ки те. И мам 
е ден дру гар од фил мска та 
а ка де ми ја кој во зи то чак се
кој ден, и да вр не и да вее. 
Ла ни, ве ли, не го во зел са
мо два де на. Јас не сум тол
ку хар дкор, во зам ко га не е 
мно гу сту де но и ко га не вр
не.

Во Скоп је, пак, има стар 
тр кач ки ве ло си пед, кој е 
по го ден за кроскан три. 

 Со ог лед на тоа де ка низ 
Скоп је има мно гу дуп ки, 
о ва а о со би на доб ро ми до
а ѓа. Чес то го во зам низ по
луур ба ни зи ра ни де ло ви на 
гра дот. И два та то ча ци ги 
до жи ву вам ка ко дру га ри.n

Со тан дем низ 
Га вер нер с Ај
ланд во Њу јор к
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