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ептември, иако е 
прек  расен месец, 
означува и по че-
ток на учи лиш на-
та година во која 
одново учени ци-
те ќе ги имаат ста-
рите маки и об-

врски, иако и дружењето е ед нак-
во возбудливо. Повторно до израз 
ќе дојдат трудот, способноста и 
учењето. Заедно со нив роди тели-
те и тие во училиште, но со нови 
трошоци, врски и стравови... како 
ќе биде детето? Септември е и за 
сите нас некој вид потсетување на 
тешкотиите кои повторно се ре-
активираат по летната замреност, 
топлина и некој вид ритуал, голе-
мите проблеми токму во лето да 
не се отвораат. Понекогаш и токму 
тоа било и причина тешките теми 
или закони кон кои постои отпор 
во народот, токму в лето да се спро-
ведуваат. Тогаш и се смета на за-
мреноста за акција или отпор кај 
луѓето. 

Како и да е, актуелните вести и 
во нашава држава навестуваат де-
ка оваа училишна година, за раз-
но-разните коалиции и опозиции 
ќе биде, исто така, напорна. Оваа 
година е последна од мандатот на 
оваа Влада и сега има да се изна-
гледаме ШАРЕНИ ПРИКАЗНИ за тоа 
колку ни е добро. Се сеќавам, на 
времињата пред некои десет го-
дини, кога нашиот тогашен претсе-
дател зборуваше за Македонија. 
Го слушав и не ми се веруваше де-
ка и јас живеам во истата држава. 
Според него, сè си беше убаво, 
средено и надежно, па си реков 
случајно да не живееме во раз лич-
ни средини. И, сега исто ќе се слу-

чува - ЌЕ НÈ УБЕДУВААТ ДЕКА НИ Е 
ДОБРО! На пример: Добро де, ние 
рековме во НАТО, ама никој не ре-
че датум, или рековме во Европа, 
ама не рековме кога! Добро де, ре-
ковме догодина, но мала грешка, 
можеби за неколку години до де-
сет. Најпосле што е тоа во однос на 
цел живот! 

Но, во текот на донесување на 
Законот за територијална поделба, 
тоа и беше фактор дека наскоро 
сите ние одиме во Европа, но само 
УШТЕ ОВОЈ ЗАКОН ДА СЕ ИЗГЛАСА. 
Ако, нè мавтаа и со својата ПО ЛИ-
ТИЧКА ОДГОВОРНОСТ, која ни ту то-
гаш ниту сега ја разбирам. Што е 
тоа политичка одговорност? Дали 
е тоа одговорност дека нема да би-
дат политичари и дека ќе си дадат 
оставка како политичари? Или, де-
ка нема да ги гласаат? Но, како и да 
е, сега имаме фаза на рела тиви за-
ција на целата доктрина на то гаш-
ната кампања дека целта е една, 
што поскоро - со нови закони во 
Европа. Вака, изгледа дека мани-
рот на нашата политика е сè уште 
како вазалска Европа сега да е во 
функција на Сојузната Влада на СФРЈ, 
кон која луѓето се жалат и пред ко-
ја сите се трудат да остават добар 
впечаток.

Од друга страна, опозицијата ќе 
нè убедува колку ни е ЛОШО, и мо-
жеби ќе предизвика бес, депресии 
и апатија. Луѓето на кои и не им е 
така лошо ќе поверуваат дека им е 
катастрофа и ќе се полнат со бес и 
гнев и ќе бидат рамо до рамо со 
оние трпеливите на кои навистина 
им е преку глава од сè. Но, како од 
ваквата контаминација да се спаси 
ОБИЧНИОТ. 

Има една поговорка која гласи: 

Чувај се од бесот на трпеливиот!
Бидејќи текстов е пишуван пред 

15 септември (поради оправдани 
технички причини за печатење), не 
знам што ќе биде презентирано и 
од двете страни. Условно е корис-
но да се идентификуваат две стра-
ни, со тоа што и оваа власт кога 
беше опозиција нè убедуваше кол-
ку ни е лошо. Ветуваше... НА 15 
СЕП ТЕМВРИ НАРОДОТ ЌЕ... и оооп 
повторно го нема народот. Старите 
траги и рани тешко се бришат. Се-
гашната опозиција, тогашната власт, 
обратно кажуваше колку ни е доб-
ро со нив. Сепак, се ближи перио-
дот кој многу го сакам. Сè повеќе и 
повеќе гледам додворување кон лу-
ѓето, сè повеќе сега ќе почнуваат да 
се градат објекти, сè повеќе со вни-
мание ќе се слушаат  луѓето и нив ни-
те маки и само овој период, кој прет-
стои всушност е краткиот период 
од 6-8 месеци во кој луѓето на вис-
тина, сепак, ќе можат нешто да ис-
користат - ДЕКА ДОАЃААТ ИЗ БОРИ. 

Така, препорака за луѓето: ова е 
единствена прилика во која нешто 
може да се искористи. Како и во 
недостаток на вистински систем 
кој функционира, во општото дод-
ворување кон гласачите - сега е 
единствен краток период нешто и 
тие да ЌАРАТ. Ако ништо друго, вни-
мание и важност. Така, почнува учи-
лишната година и за гласачите и за 
оние кои ќе ги молат за гласови, ќе 
им пуштаат магла, ветер, памфлети, 
полувистини, почнати објекти, за-
гриженост за правда и прекрасни 
зборови. Сè повеќе на вербално 
ниво ќе се спомнува маката на на-
шите гласачи. Ова е нивната учи-
лишна година, прашањето е дали 
тие ќе матурираат?


