Резерват "Северозапад" / Az északnyugati rezervátum
http://www.youtube.com/watch?v=YCFQWPaLMW8

3:33
Зиката с нож във водата
3:42
Заглавие: Зиката
3:50
Ще ви разкажa неговата история. Той беше
един долен пияница, крадец и затворец. За
дреболия. Крадал се, за 20 метра побегнал,
фанал го милицията, в затвора. Прекъснал да
пие, станал човек, станал коминочистач, 15
лева за коминчето и си има пари постояно,
има приятели, но ... а преди секи бегаше от
него че краде. И сега приятел със секи.
4:15
Е тие зъби ги правих в затвора, виж. Че видиш
че здрави зъби. Клати са, турам клещите и го
ваѓам.
4:25
Нема тая нема оная. Е ге. Оне вика 25 лева. За
какви 25 лева бе. Яс по-чело заби требаа. 25
лева.
4:38
Ония на патерици ми откраднаа един заек на
брат ми. И брат ми вика: пак неа, зема заека и
я отивам. Ова! Зимам си заека. Но две ярета
мънинки помънички от заек. Едното изскочи я
рипнах, другото влезна.
04:55
Торах ярето под мишката, торах и заека наш.
Но ярето го не заклах че беше помалко от
заека. Заклах си заека моа. И ярето беше.
Дойде оная с патеричката. И ме осъдия за
един заек, наш заек че си го земах ме осъди
три години затвор койото не треба да бъде
така.
05:46
Прекората майка ми остана още като малък,
Зика, Зика – и така си остана.
Копа гроб да ти е кеф да умреш. И на
подмол... и на ха, как го сакаш дека. До обед
два се копае. Я го ринах, правих еден гроб,

3:33
Zika, vadászkéssel a vízben
3:42
Cím: Zikata (a Zika)
3:50
Elmondom maguknak a történetét. Zika egy
rosszéletű piás tolvaj volt, a börtönt is megjárta.
Csekélység miatt. Lopott, 20 métert futott a
rendőrök elől, elkapták, börtön. Abbahagyta az
ivást, ember lett belőle, kéményseprő.
Kéményeként 15 levát kap. Mindig van pénze,
meg barátai is, korábban meg... menekültek
előle, mert lopott. Most mindenki a barátja.
4:15
Ezeket a fogakat a börtönben csináltam, nédd.
Tiszta épek. Meglazultak, előkaptam a fogót és
cupp.
4:25
Nincs kecmec. Itt van. 25 leváért csinálták volna
meg. Milyen 25 leva? Elmehet az éghajlatba a
25 levájáér.
4:38
A mankós csaj ellopta az öcsém nyulát. Szól az
öcsém, hogy má megin itt volt, elvitte a nyulat,
én meg utána. Hé! - szólok neki. Vissza a nyulat!
De volt ott két gida is, kisebbek a nyúlnál. Az
egyik kiugrott, a másik ott maradt.
04:55
A hónom alá vettem, a nyulunk mellé. De a gidát
nem öltem le, mer kisebb volt a nyúlnál. Csak a
nyulat. Dehát nálam maradt a gida. A mankós
feljelentett. És egy nyúlért, a saját nyulunkért,
amit visszavettem, három évet kaptam. Nincs
igazság.
05:46
Kicsi koromban az anyám csak úgy hívott, hogy
Zika, Zika – aztán rajtam ragadt.
Olyan sírt ások, hogy bele akarsz halni! Akár víz
alá is... ahol akarod. Ebéd előtt kettőt. Csináltam
egy olyan sírt mindenki a csodájára járt, olyan

мале мамо как го направих значи ракаш ти
викам я, викам оф. Аз го правя за цял живот
вика когато правиш нещо го прави със кеф.
Виж како го правят крив, па така, па така.
08:21
Еба е. Това ти изгони жената и земах една
служебно уж тя, а едно роди а още едно
роди. Таа не моа умес, не моа зготви, не моа
яйце, ее, па да еба те по путката майна, я си
отивай там, деца си ги остави при мене,
гледам си ги, какво да земеш, нема жени
вече. Кога пиех ге ловех по пет-шест, сега
пред пиенето нема путки. Как ти умре уйа
колку, путки колку сакаш. Абе. Дано па на
края да ми изскочи късмета. Некоа бабичка от
45-50 години.

volt. Hát! Olyan sírt csinálok neked, életedbe
nem vágyol jobbra. Ha már csinálok valamit, azt
rendesen megcsinálom, a kedvem szerint. Mások
csak ilyen girbe-gurba szart ásnak.
08:21
Bazmeg. Az asszonyt elkergettem, kerítettem a
helyére egyet hivatalossan, az meg szüli a
gyerekeket mint a golyószóró. De dagasztani
nem tud, főzni se, de még tojást sütni se, bazd az
anyádat, menj vissza oda! A gyerekeket rám
hagyta, én nevelem őket, micsinájjak, nincsenek
már nők. Amikor még piáltam,egyszerre öt-hat is
akadt, most piálás előtt nincs pina. De utána
bezzeg köröskörül ólálkodnak. Hát.
Remélem, végül rámugrik a szerencse. Egy 45-50
éves nagymama.

