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ашиов град Скопје т.е. по 
грчки, нашава др жава, сè 
повеќе и по ве ќе, личи на 
една голема смешка, или 
поточно, како наравоу-
чение за граѓаните кои 
бараа промена на опш-

тес  твениот систем, е големо разо-
чарување на транзициониот пери од. 

Што би можело да значи ова? 
Имено, искуството од движењето 
по улиците на Скопје, сè повеќе ли-
чи на авантура и во поглед на вре-
ме и во поглед на опасност по жи-
вот. Премостувањето на центарот 
е речиси исто како голема аван ту-
ра, која прави човек да се чув ству-
ва горд ако ја помине без застој, 
или нервози. Поучно за граѓаните 
кои сепак повеќе го сакаа кому низ-
мот е тоа што можат да извикаат: 
"Сакавте пад на комунизмот? Еве 
ви сега гужви, криминал и хаос, па 
да ве видам! Поарно ни беше по-
рано, до 15 часот на работа, мала 
гужва до 15,45, сите дома на ручек, 
попладневно спиење, вести, мал-
ку гости, малку маалото и... на спие-
ње, во обнова на својата земја!" 

Сега, градот е затнат, а некои од 
сообраќајниве архитекти на гра-
дот, "Јужен булевар " го направија 
слепо црево преку кое целата гуж-
ва повторно ни ја враќаат кај "Но-
ва Македонија", а таму кога ќе свр-
тат лево, ги чека полициски пункт, 
кој секој петнаесетти го сопира за 
документи, за светла за појас, би-
деј ќи другите пунктови во држа-
вата се растурени и само тука, "кар-
ши Нова Македонија" , е "леглото, 
антидржавно, бидејќи полицијата 
си направила пункт за проверка 
на преостанатите, последни, гра-
ѓани кои не го почитуваат законот". 
Ако потоа завртите од правец на 
"Нова Македонија", повторно ле-
во, по улица "Железничка" која 
"УМНО", нашите сообраќајни архи-
текти ја направиле еднонасочна, 
ќе видите најдолг паркинг во цен-
тарот на Скопје т.е. улицата е ПАР-
КИНГ, и повторно, возење во гуж-
ва, само во една колона. А од таму, 

ако сакате во центар, преос тана то-
то гориво ќе го потрошите вртејќи 
под подвозникот, за да дојдете до 
"Мито Хаџивасилев Јасмин", буле-
вар кој сега е еднонасочен, со три 
колони, и никогаш повеќе немал 
гужва, бидејќи гужвата од "Желез-
ничка" сега е насочена токму пре-
ку него, од типот "ајде марш сите 
назад во центар да правите издув-
ни гасови".  Невиден ред во Скоп је.

Ова е вака веќе цела година, а 
слушам за овој генијален изум би-
ле одобрени и супер средства. А, 
уште почудно никој не се буни! Лу-
ѓето се нервираат, чекаат, протокот 
низ центарот со овие еднонасочни 
улици и, се разбира, со најголемата 
слепа улица во Европа, "Јужен бу-
левар", е затнат и погоден за доби-
вање инфаркт. 

Но, кога ќе размислам подобро, 
ова ми изгледа како добро реше-
ние за разбивање на генералните 
грижи, невработеноста, за прие мот 
во НАТО, за приемот во Европа. Та-
ка, луѓето ќе си имаат секојдневна 
грижа, како да поминат низ Скоп-
је? Особено во неговиот цен тра-
лен дел. Како да завршат работа, а 
не некои си високи политики? Од 
друга страна, така нервозни, дви-
жејќи се, меѓу себе се расправаат 
и тоа не по политичка, или етничка 
основа, туку по "право на пред-
ност". Сите се нервозни, ќе се из-
напсујат и така абреагирани си одат 
на работа како "бајчиња".  Како за-
бава, додека чекаат, имаат бил бор-
ди со разно-разни реклами од ти-
пот "Би ме убил ли за да стигнеш 
побрзо!", така на граѓаните им се 
сугерира дека оној кој би можел 
да има сообраќајна незгода, дека 
преживеал ОБИД ЗА УБИСТВО и 
дека оној кој вози побрзо е УБИЕЦ. 
Од друга страна, пак, оној кој со 
некоја крнтија вози бавно и ги 
нервира сите и поради него уште 
повеќе се затнува сообраќајот, тој 
всушност е ХУМАН, не се брза, зна-
чи не е убиец. Но, ние по навика 
сме се научиле дека и за нив треба 
тогаш да се изгласа Закон за ам-

нестија т.е. за оние кои брзаат т.е. 
за убијците. Кампања си е кам па-
ња, па јас ќе им верувам. 

Така, замислен, седејќи во ав то-
мобилот, чекајќи и мене да ми 
дојде ред на семафорот, си викам 
дали и ние ако толку брзаме за 
прием во Европа би ни се до пад-
нал билбордот, "БИ НÈ УБИЛЕ ЛИ 
ЗА ШТО ПОБРЗО ДА СТИГНЕМЕ ВО 
ЕВРОПА!" Си се смешкам, па си мис-
лам дека ваков билборд има по ве-
ќе смисла за други дејности откол-
ку за сообраќајот. Најпосле, дали и 
оние кои возат без таблици се убиј-
ци и би требало да има билборд 
од типот "Регистрирај се, зарем за 
некои 10.000 денари би нè убил не-
регистриран! Нас! Не нив!" Нема 
што, добро се сетиле за ова кам-
пањава за безбедност во сообра-
ќајов, сите се убијци кои брзаат, па 
ај сега да видам кој ќе брза. И точ-
но, никој не брза, сите стојат. И се 
псујат меѓу себе, или во себе, во за-
висност од културното ниво и во 
зависност во која состојба излегол 
секој од дома, или од работа. Ова 
билбордиве, добра работа се, по 
асоцијација те тераат да се замис-
лиш и плус, бидејќи нема што дру-
го, во центарот на Скопје - читај 
билборди.

Но, има решение, може гра ѓа-
ните да се движат низ центарот на 
Скопје и без гужва. Ако се орга ни-
зираат, ако закажат штрајк, ќе си 
се движат по расчис тени улици, а 
возачите ќе ги псујат нив, овие ќе 
викаат по Собрание, по Влада, Вла-
дата ќе преговара итн. 

Како и да е, живееме на вистина 
бурен живот, гледам кампања за нов 
пензиски фонд и се прашувам дали 
на вистина некој ќе преживее вакви 
нервози да ужива во пензијата. Из-
гледа, стран ски ве инвеститори не на-
сетиле дека најдобар бизнис во Ма-
кедонија всушност е ПЕН ЗИС КИ ФОНД. 
Граѓаниве тол ку стресно живеат, а во 
пос ледно време и неквалитетно се 
хранат, што нема шанси повеќе од 
пет години да им го трошат фондот, 
откако ќе се пензионираат.


