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ПОЕМА 

 

ШТЕТА ШТЕТА ОГРОМНА СВЕТОВНА ШТЕТА 

ЛАКОМИ СРЕБРОЛУБЦИ ЖАЛОСНО РАЗДЕЛИЈА  

ГОСПОДОВА СВЕТА ЗЕМЈА МАКЕДОНИА ЗЕТА* 

 

Сребролубци лакомштии ненаситни луге 

Немилосрдно ѕверски делат парчат битисуват 

Господова Света Земја Македониа Зета* + 

 

Македонска голема Земја на пет континенти 

Европа Африка Америка Азија Аустралиа 

Секаде Еден Народ Македонски Господов Род + 

 

Македонци раскарани разделени одродени  

Без памет без разум кинисани по лош пат 

Плукна на животот на водата солта лебот + 

 

Се оскверна - камен фрлија на Свето Небо 

Заборавија штосе од каде дојдоа кој ги создаде 

Разуздани развалени доброволно в пекол одат + 

 

Расипани блудници продадени души на врагот 

Голем пакос прават Света Земја поганат 

Себе си носат ужасно зло на честа си газат + 

 

Се измешаа се измелезија се прекрстија 

Сосем ниско паднаа вредност изгубија 

Завидуваат грклен си сечат вечно се мразат + 

 

Фалшиви држави формира врз гнилеж 

Фалшива граница ставија на секој друм 

Секој човек себичен надуен како крлеж + 

 

Брат на брата очи му копа немилосрдно 

Дома на улица на секое јавно место 

Престрамени луге се односуват нечесно + 
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Сполајти ГОСПОДИ се рождат и добри луге 

Умни разумни киниса по правда по вистина 

Падна крвавата маска обелодена вековна лага + 

 

Мајка Македониа не е ниту слаба ниту мала 

Од свои луге од предавници векови пострада 

Неранимајковци лакоми за пари ја закопаа + 

 

Татко велеше каде што течеше реката пак ќе течит 

Мајка говореше кадар семожен милостив ГОСПОД  

Било порано било подоцна Македониа ке воскреснит + 

 

На планета Земја неостана ниту едно место 

Непосетено од Царска Македонска експедиција 

Се испитано сe населено Македонски Род + 

 

На сиот бел свет нема ниту една држава  

Ниту еден народ без Македонски белег 

Непостоит човек без Македонска Света Крв + 

 

Немат земја кадешто каменот непроговорил 

Гласно Ангелски Благ Македонски Јазик 

На сета Господова планета Земја Македониа Зета +  

 

На сите световни меридијани Македонци  

Наши Пра-Родители оставија Свет аманет 

Да незабораваме Македониа е корен на бел свет + 

 

Без Македонско Свето Име светот би бил пуст 

Како лесноумна умотворба незначајна реченица  

Проколнато поле без плод без зрно бела пченица + 

 

Како верна лубовница оставена осамена 

Како сирота црна вдовица останата без деца 

Како црна кукавица без седело без стреа + 

Без Господово Свето Македонско Име 

Животот би бил нецелокупен осакатен клет 

Како ранет орел без крилја без небески лет + 
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Висока планина под вулканска усвитена лава 

Како дотраена сосем изгорена продупена тава 

Кобила без опашка без грива-убавица без глава + 

 

Како чудотворна самовила без сила 

Како залутана испдена зарипната птица 

Како расипана гитара без звучна жица + 

+ + + 

Без Македонски род Светот би бил 

Како бујата шума в корен изгорена 

Како цветна градина од слана попарена +  

 

Без Македониа светот би бил како 

Дете сираче без Родители без врталиште 

Како испустена куќа без огниште + 

 

Како слеп патник залутан в мрак студен 

Како неважен научник в лага заблуден 

Како шуплива пенушка-суво дрво без корен +  

+ + + 

Неразбрани погани луге – расипан свет 

Предводени од сатански дух проклет 

Пробат да уништат Македонско битие + 

 

Од незнаене или кастилје поткопуват 

Македонски Свети корени древни исконски 

Несвесно непромислено душа си убиваат + 

 

Незнабожци идолпоклоници антихристи  

Безаконици разбојници фанатици анархисти 

Војна отворија против ЕДЕН ГОСПОД + 

 

Македониа ја рачунаат мала немоќна Земја 

Македонски Род потценуваат непризнаваат  

Препрека сопка стапица пред ноѕе си ставаат + 

 

Затоа порачувам: Македонци Мои сплотетесе 

Братски сложно со вера с лубов рамо до рамо 

Вардетеја Македониа од душман неплашетесе + 
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Бидете коражлии веродостојни примерни чесни 

Недавајте свое Македонско Име Македонски Јазик 

Македонски Корен длабоко разгранет по бел свет +  

 

Од ГОСПОД Блосоен од првнина до векнина 

Здрав несогорлив неуништив безсмртен  

Царски Величествен Прочуен Право Славен + 

+ + + 

Ке дојдит ден ке се помакедончит сиот бел свет 

Света Македонштина ке разгорит секое срце 

Најкоравиот душман ке се покорит ке се поклонит + 

 

Од Господова сила поголема немат непостоит 

Од Господов суд поправеден немат непостоит 

Без Господова лубов немат среќа-непостоит живот + 

 

Македонци Мои со чиста вера надежда лубов 

Кинисајте по вистината по чист пат по светлината  

Со ГОСПОД напред ке победиме - наша е иднината + 

Алилуиа +  

 

МакедонКата Македон*Г*Боркина*Сотирова*Лав*(Ефтимова) 

Родум од Претор Македониа* 


