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ОГЛЕДАЛО

Тачко ЛОКВЕНЕЦ БРАШНО И НЕШТО ПОВЕЌЕ
икогаш Македонија не 
била толку "рази гра-
на" и "распеана" ка ко 
во овие "копро дук цис-
ки" февру ар ско-мар-
товски дено ви, во кои 
животот ни се од вива 

токму онака како што ни пее 
Мартин Вучиќ: И сон це, и 
месечина: ред месо, пет реда 
зелка; малку здравје, многу бо-
лести; еден на работа, сто без 
работа. Сè тоа запржено со игри 
и со избори!

Чуден Божји, библиски народ, 
на кого не му е страв ниту од зи-
ма, ниту од лето, ами само страв 
му е од самиот себеси, да не знае 
и не може да си ја направи оваа 
мала земја по мерка каква што 
му треба. Широко отворените ев-
ропски врати за малку сами ќе 
си ги затворевме при изборот на 
песната за Евровизија, кога од 
не знам кои причини и со какви 
намери закрвивме две млади де-
ца немислејќи на последиците 
кои ги оставаме зад нас.

Само овде кај нас прашуваат 
"како си", "за кого ќе гласаш", 
"кол кава ти е платата"? Во ум ни-
от свет, тоа си оди како што си 
оди... Не оти и таму нема "игри и 
избори", ама сè што се прави, се 
прави со усул и со мерка, би деј-
ќи да прашаш некого "како е" е 
чиста приватност, да дознаеш 
"за кого гласал" е невоспитаност, 
а пак, да му ѕирнеш во пликот 
кол кава му е платата е чиста без-
образност.

На Прочка (13 март) ми е 
страв уште повеќе да не се рас-
крвиме. Локалните избори нема 
да бидат први и последни за 
оваа земја да плати скап данок 
на новата територијална по дел-
ба. Многумина кои фајтерски 
влегоа и во изборниот ринг, не 
знаат какви удари ги очекуваат. 

Мислат ќе бидат (не) крунисани 
кралеви на малите феуди и ќе 
владеат ехехееееее... Го читав за-
конот, никаде не видов дека гра-
доначалник може и да абдицира. 
А, здрави и живи да бидеме, ќе 
видиме!

Во Македонија, излегувањето 
на избори и гласањето сè уште е 
идеологија(!!!), а не животна ма-
тематика. Сите, освен нас и по-
блиското балканско опкру жу ва-
ње, на избори одат со моливот в 
рака: точно знаат "кој краде и кој 
на другите им дава да крадат" и 
што останува за нив, кои не кра-
дат... Таму со "силни" и со теш ки 
зборови не се служат, ами сед-
нуваат како луѓе и прават сметка, 
со оваа партија на власт и неј зи-
ните водачи, ние и нашето се-
мејство во петок одевме на ви-
кенд, во некоја планинска куќа, 
или на езерото и таму се ручаше, 
а се враќавме во недела навечер 
по вечерата; додека со другата 
партија (пак) на власт, нашето 
семејство ги прескокнуваше ру-
чекот во петок и вечерата во не-
дела.

Се гласа за поубаво да се жи-
вее, а не да се живее било како, 
за да се гласа... Гласачкото ливче 
не е топ од кој се пука во непри-
јателот, туку обично "средство" 
што помага да се избере по доб-
риот. Ние сме "уникум": не пра-
шуваме кој е, како е, што е, ами 
"кантата за опашка" и - ујдада.

Не сум за "приспивни" избори, 
но не сум за теоремата на Хенри 
VIII со која се заговара власт по 
пат на регистирани бракови од 
интерес. Можеби во нив нема 
мизерија, но нема ниту филан-
тропија, зашто сè уште не е нај-
ден "рецепт" како да се избегне 
смртоносноста која ја произ ве-
дува политиката во спалната со-
ба, која е исто толку убиствена, 

како и оружјето на бојното поле.
Од предизборните магли ре-

чиси ни се затеменети сите ста к-
ла, а треба да се живее. Како? Да 
не бидам (не)скромен, но би му 
сугерирал на премиерот Буч-
ковски да тргне безусловно и бр-
зо во насока на економијата. Ете 
му го тука "тик" до него Тео Вај-
гел, нека го праша, зошто нè од-
бегнуваат странските инве сти то-
ри, да не треба да се донесе не-
кој особено привлечен пакет по-
годности попривлечен од си те 
други привлечни во разни де-
лови на светот (даночни оле с ну-
вања, обука на работници, си-
гурни банки, јасни законски про-
писи...).

Премиеру Бучковски, оставете 
ги оние кои мислат и велат дека 
сè знаеме. Има луѓе во светот 
кои секогаш нешто повеќе знаат 
од нас. Да ги слушнеме, да им 
дозволиме да ни покажат, не оти 
сме ние лоши, туку оти тие се 
попрагматични. Некни разго ва-
рам со една млада брачна двојка 
(жената во Телеком, мажот со 
свој бизнис), сакаат да купат стан 
или куќа на кредит, не од оние 
прематари што вештачки ја др-
жат цената на станбениот про-
стор, туку од државата. Тие ми 
дадоа идеја да Ви предложам: 
почнете да градите куќи и ста-  
нови за работници кои работат 
или ќе се вработат во солидни 
домашни и странски компании 
во места каде што има или, пак, 
ќе се отворат фабрики. Пре тек-
нете го времето. Не може на 
оваа земја да й  биде са мо лошо. 
Работниците са ми ќе си ги ис пла-
туваат ста новите и куќите, а гра-
деж ниците и "илјада" нивни ко-
операнти ќе обезбедат работа... 
Во Прилеп велат кога ќе почне 
да меле во деницата, ќе има браш-
но и нешто повеќе!
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