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МЕТАДОНИЈА
ога размислувам 
за мојата земја, 
или земјичка, са-
кам да ви рас ка-
жам една при каз-
на за една друга 
земја. Таа е мо же-
би слична по име-
то, но таму рабо ти-

те стојат поинаку. Во таа земја жи-
веат неколку народи, кои си има  ат 
свои матични држави, си ко ристат 
знамиња на свои држави, секој си 
има СВОЕ знаме. Се ко ристи до маш-
на валута, но почесто користат си те 
ЕВРО. Тие народи, во таа земја, Ме-
тадонија, имаат и едно ДОГО ВО-
РЕНО ЗНАМЕ за за едничка упот ре-
ба, кое се упот ре бува по потреба. 
Тие имаат и за едничка ДОГОВО-
РЕНА ПОЛИЦИЈА, која по договор 
го регулира за ко нот таму каде што 
договорено си те т.е. владата на таа 
земја ќе про цени дека тоа е можно. 
Но, како што си имаат заедничка 
договорна по лиција, секој од на-
родите си има и своја. Некои по-
веќе, а некои по мал ку. Си имаат и 
војска, во која младите луѓе учат 
борбени веш тини и бидејќи таа не 
е за офан зивни цели, всушност се 
користи како место за корисна ре-
креација на младите луѓе, кои по-
доцна се кој ќе си ги користи во 
своите по лиции.

Последните истражувања пока-
жуваат дека во таа земја, нивната 
земја,  Метадонија, народот кој нај-
многу го употребува договореното 
знаме, всушност е народот кој е 
застапен во најголем број, околу 
75 отсто. Но, тој народ немал ма-
тична држава, па така тие во не-
достаток на матична држава си се 
нарекувале метадонци, а пое ди-
неч но МЕТАДОН. Особено, овие 
при падници на овој народ ги од-
ликувало својство да се поспани, 

да се со малку задоволни и пер-
манентно да наоѓаат дека во ОД 
ЛОШОТО  ИМА И ПОЛОШО. Така, 
тие многу биле погодни за вла дее-
ње, само некој требало да ги пот-
сети дека има и полошо. Исто така, 
биле и мирољубиви, доколку било 
кој позначаен странец ќе им до-
шол на гости, тие повеќе го слу ша-
ле него, отколку себе. Имало и слу-
чаи кога странец ќе им кажел "СЕ-
ДЕТЕ ДОМА!!!", тие навистина ќе го 
послушале. Другите т.н. етнички 
заедници го користат "догово ре-
ното знаме" само по потреба, или 
пред овој мнозински народ, до-
колку проценат дека можат да го 
налутат, за да не му ја нарушат 
мирољубивоста. Или, "догово ре-
но то знаме" другите народи го 
употребуваат и го мавтаат кога 
мнозинскиот народ во Метадонија 
сакаат да го "хипнотизираат", или 
да го залажат дека има СЛОГА и 
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО. Мнозин-
скиот народ, Метадонци, инаку е 
многу МИРОЉУБИВ, НЕВРАБОТЕН, 
БЕЗ ЛИДЕР и СИРОМАВ. 

Всушност, најкарактеристично 
за оваа земја е што има некои 0,5 
отсто Метадонци, кои не ги од ли-
кува својството на својот народ, 
но тие почесто соработуваат со 
народот кој во таа земја е застапен 
со 20,001 отсто, бидејќи тоа им е 
поисплатливо. Од друга страна, 
иако дозволуваат тие 20 отсто од 
народот во Метадонија, всушност 
да ја држат власта на голем дел од 
земјата, бидејќи си имаат "свои" 
градови, "свои" полиции и ло бис-
ти, 0,5 отсто Метадонци се "тешат" 
со тоа дека, откако ќе станат моќ-
ни со помош на своите послушни 
сограѓани, повторно ќе ја пре зе-
мат контролата на целата земја, би-
дејќи друга земја немаат. Токму и 
заради тоа, тие не дозволуваат и 

кај Метадонците, освен регуларна 
полиција, да имаат и "своја", би деј-
ќи на тој начин би се нарушила 
рамнотежата на моќта. Тие, мно-
зинството т.н. Метадонци, треба да 
бидат мнозински народ, ама не мо-
ќен, а малцинскиот народ, кој мо-
жеби е во своето и на свое моќен, 
не е до толку моќен, па така во таа 
НЕРАМНОТЕЖА на несоодветности 
и хаос, најдобро се изведува це ла-
та операција. Во таа земја велат 
дека ваквата стратегија на почеток 
била увезена од некоја си агенција, 
само како НАЦРТ, со многу не из-
весност, но од примена на теренот, 
властодржците и тоа од сите на ро-
ди, се ИЗНЕНАДЕНИ, со каква лес-
нотија се применува. Така, ова сега 
е подобрена и постабилна верзија 
за нестабилната РАМНОТЕЖА.

И оваа земја, како и нашата има 
проблеми со името. Некоја фар ма-
цевтска индустрија се побунила за 
името дека се нарекувале МЕ ТА-
ДОНЦИ, па преговараат за името. 
Има и идеи да победат во пре го-
ворите, а тоа е да си се поделат 
меѓу себе и така имаат сè посебно 
и да се наречат според името на 
земјите од соседите. Дури, некои и 
тврделе дека да се нарекуваш Ме-
тадон, асоцирало како небаре да 
си болен од некоја зависност, или 
дека така се нарекувале бидејќи 
во својата земја имале многу дро-
га. Но, како и да е, си туа цијата во 
оваа земја е БЕЗ НАДЕЖНА ШТО НЕ 
Е СЕРИ ОЗНА, да го пара фра зи рам 
еден од моите омилени ав тори 
Вацлавик.

На крај, си мислам, што ќе беше 
со РЕФЕРЕНДУМОТ во Франција, 
ако Британците се осмелеа нивен 
функционер во Париз да им по-
кажува на Французите со помош 
на плас тичен часовник КАКО СЕ 
СЕДИ ДОМА. 


