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АНАЛИЗААНАЛИЗА

Смртта на несреќните сте-
чај  ци, еден по друг, пред те-
левизиските камери прет ста-
ву  ваше на вистина шок за гле-
дачите. Од друга страна, пак, 
за луѓето од мојата професија 
(медицина), инаку навикнати 
на секакви несреќи и случу ва-
ња од онаа страна на здрав је-
то, тоа беше уште една изгу бе-
на битка. И покрај бруталноста 
на настанот, од профе сио на-
лен аспект тоа мораше да се 
ана ли зира логично: долго тра-
ен стрес, нередовни ле кар ски 
кон  троли, егзистенцијални 
проб леми, пре дис понирачки 
ри зик фактори. Но, она што 
по веќе е страшно е тоа што 
оваа несреќна приказна ста-
ну ва прототип, лајт мотив, сè 
почест и по фрек вентен крај, 
брутален пораз во играта која 
се ви ка живот, а во која сме 
вклучени сите. Приказната на 
нес реќ ните стечајци е лесно 
препознатлива и веќе ви дена. 
Од штурите податоци обја ве-
ни во пе  ча тот за еден од нив 
јасно се гледа неговата не среќ-
на 15-годишна историја, та ман 
колку што трае "сло бодната" 
ни татковина. На 55 години, 
во фир ма влезена во лави-
ринтот на гангстерските пои-
мања на бизнисот на гос по-
дата Смиленски и со ра бот ни-
ците со нивната добро поз-
ната и про чуе на ком па нија, 
останат без работа, без про-
фил, без пар тис ка заднина, на 
една ветрометина каде што е 
вис тинско чудо да се пре жи-
вее, од деднаш тој е сам, 
обесправен, ограбен, соочен 
со реалноста ко ја е до болка 
сурова и толку вис тинска. Не 
е ви чен во гангстерлакот, сè 
уште го чува лажната топлина 
на претходниот систем, сè уш-
те се надева на го ле мите збо-
рови како соци јална правда и 
еднак вост, права на ра бот нич-
ката класа и самоуп ра ву в ање. 

Нинослав ИВАНОВСКИ RES NON VERBA
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Poka`i na 
dela a ne na 
zborovi!
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ИЗГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА 
ОД НАШЕТО МААЛО

ПРИКАЗНАТА НА НЕСРЕЌ НИТЕ СТЕЧАЈЦИ Е ЛЕСНО ПРЕ ПОЗ-
НАТЛИВА И ВЕЌЕ ВИ ДЕНА. И ТАА ЌЕ СЕ РА З ВИВА СПОРЕД ВЕЌЕ ПО-
ЗНА ТОТО КЛИШЕ. КОГА ЌЕ ДОЈ ДАТ ИЗБОРИТЕ ЌЕ ГЛАСА ЗА НО-
ВИТЕ, ОДНОСНО ПРОТИВ ОНИЕ КОИ ДОСЕГА ЈА ВО ДЕЛЕ ВЛАСТА, 
А ПО ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПОВТОРНО ЗА ОВИЕ ИСТИТЕ СÈ ДОДЕКА НЕ 
СФА ТИ ДЕКА НАВИСТИНА НИШ ТО БИТНО НЕ СЕ МЕ НУВА. И СÈ 
ТАКА, ТРИ ИЛИ ЧЕТИРИ ЦИ КЛУСИ И ЌЕ МУ ПОМИНЕ РАБОТНИОТ 
ВЕК, НО И ЖИ ВОТОТ. НА КРАЈОТ ЌЕ ОС ТАНЕ ПОВТОРНО САМ, ОЧА-
ЕН И СÈ ПО ОЧАЕН. ЌЕ ПОЧНЕ ДА КАЛКУЛИРА СО ЗДРАВ ЈЕТО, ИС ХРА-
НАТА ЌЕ МУ БИ ДЕ СÈ ПОНЕРЕДОВНА, СÈ ПО НЕКВАЛИТЕТНА, ЌЕ МУ 
ПОЧ НЕ ДОЛГИОТ ПОСТ, ДОЛГИОТ СТРЕС... 

Откако ќе се упристои и работите ќе 
му станат уште појасни во светот кој е до 
крај поларизиран, со полна надеж ќе му 
се приклучи на синдикатот, ваков или 
онаков, општ или гранков. Ќе ги за поз-
нае синдикалните водачи кои ќе гала-
мат околу него, ќе ветуваат брда и до ли-

 ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА Е ДАЛЕКУ, ГОДИНИТЕ НЕ СЕ НИТУ ТАМУ 
НИТУ ВАМУ, НА МОМЕНТИ МУ СЕ ЧИНИ ДЕКА БИ МОЖЕЛ УШТЕ 
НЕКОМУ ДА МУ БИДЕ ОД КОРИСТ...  НО, НАБРЗО ЌЕ ДОЗНАЕ ДЕКА 
НА НЕГО ДЕФИНИТИВНО НЕ СЕ СМЕТА. ЌЕ ГО ЗА БОЛИ ДО СРЦЕ 
КОГА ЌЕ ЈА ПРИМИ ПРВАТА БЕДНА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ, ЌЕ СЕ 
ИСПОЛНИ ЦЕЛИОТ СО ГОРЧИНА И СО НЕМОЌ. ОД ЕДНАШ СИТЕ ЌЕ 
БИДАТ ВИ НОВНИ, И ЛЕВИТЕ И ДЕСНИТЕ, ТРАН ЗИЦИЈАТА, ЕСТАБ-
ЛИШМЕНТОТ, БИЗНИСМЕНИТЕ ИЛИ УЛИЧНИТЕ ГАНГ СТЕРИ. УШТЕ 
ПОВЕЌЕ КОГА СЕКОЈА ВЕЧЕР ЌЕ ГИ СЛУША АФЕРИТЕ ВО КОИ СЕ 
ТРКАЛААТ МИ ЛИОНИ ЕВРА И ШТО УШТЕ НЕ...

И ТАКА ЌЕ ЗГАСНЕ ЕДНА СЈАЈНА ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ИМАШЕ НА-
МЕРА ДА ГО МЕНУВА СВЕТОТ ПОРАСНАТА СО ДИЛАНОВИТЕ ИДЕИ 
ЗА СЛОБОДА И ПРАВДА, ПОТПОЛНО ОСИ РОМАШЕНА, ОБЕС ЧЕС-
ТЕНА, СО ВЕЌЕ НАРУШЕНО ЗДРАВЈЕ ОД КАДЕ НЕМА ВРАЌАЊЕ.

за голо преживување сè додека не го 
донесат на една од скопските кли ники, 
ако има среќа инфарктот да не биде 
масивен па да го преживее првиот 
налет. Но, тука сè уште не е крајот. Пра-
вото на пензија е далеку, годините не се 
ниту таму ниту ваму, на моменти му се 
чини дека би можел уште некому да му 
биде од корист, дека поседува знаење, 
дека кога би бил таму и таму со тоа и тоа 
дека можеби и би можел нешто да сто-
ри! Но, набрзо ќе дознае дека на него 
дефинитивно не се смета. Капиталот 
пот  ребен за да започне некој свој биз-
нис одамна е мислена именка, смешна 
и тажна во исто време е и самата по-
мисла на тоа. Ќе го заболи до срце кога 
ќе ја прими првата бедна социјална по-
мош, ќе се исполни целиот со горчина и 
со немоќ. Одеднаш сите ќе бидат ви но вни, 
и левите и десните, транзицијата, ес-

ги крие очите од синовите кои во него 
сè уште гледаат свој идол и со него се 
идентификуваат, ќе ја крие вистината и 
ќе глуми самоувереност и нонша лант-
ност, а сè почесто ќе го обзема стравот 
од новиот ден, од новиот месец или 
новата година.

Ќе затропа и на некоја врата од не-
која поуспешна фирма, ќе го понуди 
најдобриот дел од себеси и одеднаш ќе 
сфати дека и нема многу од тоа што го 
бараат успешните фирми, а тоа се мла-
ди образовани луѓе кои знаат странски 
јазици, носат "Армани" одела, кои се под-
вижни и комуникативни, кои знаат Ин-
тернет, странски јазици. Ќе се пов лече 
уште повеќе и потоа ќе започне битката 

таблишментот, бизнисмените или улич-
ните гангстери. Уште повеќе кога секоја 
вечер ќе ги слуша аферите во кои се 
тркалаат милиони евра и што уште не...

И така ќе згасне една сјајна ге не ра-
ција која имаше намера да го менува 
светот, порасната со Дилановите идеи 
за слобода и правда, потполно осиро-
машена, обесчестена, со веќе нарушено 
здравје од каде нема враќање. 

Среќна Нова Година, мои драги ге не-
рациски другари! Не може вашиот ле-
кар ништо да направи освен малку да 
ви помогне околу последиците, да не 
бидат толку страшни, да завршиме на 
нозе, ако се може. Го имате мојот мо би-
лен, достапен сум за секого и секо гаш.

ни, ќе доаѓаат со своите темни "рејбан" 
очила, ќе испуштат и некој топол збор 
на далечна надеж за која ќе се фати ка-
ко за сламка, но наскоро и тоа ќе го сне-
ма. Потоа ќе организира маршеви пред 
зданието покрај Вардар во Скопје, каде 
освен споменикот на ослободителите 
не ма никој да го дочека, ниту да го при-
ми, ќе го фатат камерите, застанат по-
крај некој транспарент напишан не веш то 
и набрзина, со свирче во раката или без 
него. Ќе се случи и по некој неуспешен 
штрајк со глад, вешто амортизиран од 
власта или од опозицијата, ќе се јави и 
по некоја солза пред камерите и репор-
терите кои бараат сензации, ќе ја по чув-
ствува и политиката врз неговата мака. 
И така приказната ќе се развива според 
познатото клише. Кога ќе дојдат избо-
рите ќе гласа за новите, односно против 
оние кои досега ја воделе власта, а по 
четири години повторно за овие истите 
сè додека не сфати дека навистина ниш-
то битно не се менува. Одеднаш ќе го 
разбере тој затворен круг на десните и 
левите и оние кои се меѓу, ќе го тресне 
по глава релативноста на тие поделби. 
И сè така, три или четири циклуси и ќе 
помине работниот век, но и животот. На 
крајот ќе остане повторно сам, очаен и 
поочаен. Ќе нема време да се посвети 
на себе си, козметиката ќе стане мис-
лена категорија, ќе се запушти, грижата 
околу здравјето и лекарствата, што за-
ра ди сините картони, кои заради да ле-
чината на компетентните лекарски суб-

специјалистички служби, ќе станат сè 
по ретки. Ќе почне да калкулира со 
здравјето, исхраната ќе биде сè по не-
редовна, сè понеквалитетна, ќе почне 
долгиот пост, долгиот стрес и тоа ќе ре-
зултира со она финале кое го ви дов ме 
пред малите екрани. Во меѓувреме ќе 


