АНАЛИЗА

АНАЛИЗА

Смртта на несреќните стечајци, еден по друг, пред телевизиските камери претставуваше навистина шок за гледачите. Од друга страна, пак,
за луѓето од мојата професија
(медицина), инаку навикнати
на секакви несреќи и случувања од онаа страна на здравјето, тоа беше уште една изгубена битка. И покрај бруталноста
на настанот, од професионален аспект тоа мораше да се
анализира логично: долготраен стрес, нередовни лекарски
кон троли, егзистенцијални
проблеми, предиспонирачки
ри зик фактори. Но, она што
повеќе е страшно е тоа што
оваа несреќна приказна станува прототип, лајт мотив, сè
почест и пофреквентен крај,
брутален пораз во играта која
се вика живот, а во која сме
вклучени сите. Приказната на
несреќните стечајци е лесно
препознатлива и веќе видена.
Од штурите податоци објавени во печатот за еден од нив
јасно се гледа неговата несреќна 15-годишна историја, таман
колку што трае "слободната"
ни татковина. На 55 години,
во фирма влезена во лавиринтот на гангстерските поимања на бизнисот на господата Смиленски и соработниците со нивната добро позната и прочуена компанија,
останат без работа, без профил, без партиска заднина, на
една ветрометина каде што е
вистинско чудо да се преживее, оддеднаш тој е сам,
обесправен, ограбен, соочен
со реалноста која е до болка
сурова и толку вистинска. Не
е вичен во гангстерлакот, сè
уште го чува лажната топлина
на претходниот систем, сè уште се надева на големите зборови како социјална правда и
еднаквост, права на работничката класа и самоуправување.

“
Poka`i na
dela a ne na
zborovi!

”
Нинослав ИВАНОВСКИ
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RES NON VERBA

ПРИКАЗНАТА НА НЕСРЕЌНИТЕ СТЕЧАЈЦИ Е ЛЕСНО ПРЕПОЗНАТЛИВА И ВЕЌЕ ВИДЕНА. И ТАА ЌЕ СЕ РАЗВИВА СПОРЕД ВЕЌЕ ПОЗНАТОТО КЛИШЕ. КОГА ЌЕ ДОЈДАТ ИЗБОРИТЕ 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 НИШТО БИТНО НЕ СЕ МЕНУВА. И СÈ
ТАКА, ТРИ ИЛИ ЧЕТИРИ ЦИКЛУСИ И ЌЕ МУ ПОМИНЕ РАБОТНИОТ
ВЕК, НО И ЖИВОТОТ. НА КРАЈОТ ЌЕ ОС ТАНЕ ПОВТОРНО САМ, ОЧАЕН И СÈ ПООЧАЕН. ЌЕ ПОЧНЕ ДА КАЛКУЛИРА СО ЗДРАВЈЕТО, ИСХРАНАТА ЌЕ МУ БИДЕ СÈ ПОНЕРЕДОВНА, СÈ ПОНЕКВАЛИТЕТНА, ЌЕ МУ
ПОЧНЕ 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 запознае синдикалните водачи кои ќе галамат околу него, ќе ветуваат брда и доли-

специјалистички служби, ќе станат сè
поретки. Ќе почне да калкулира со
здравјето, исхраната ќе биде сè понередовна, сè понеквалитетна, ќе почне
долгиот пост, долгиот стрес и тоа ќе резултира со она финале кое го видовме
пред малите екрани. Во меѓувреме ќе

за голо преживување сè додека не го
донесат на една од скопските клиники,
ако има среќа инфарктот да не биде
масивен па да го преживее првиот
налет. Но, тука сè уште не е крајот. 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, дека поседува знаење,
дека кога би бил таму и таму со тоа и тоа
дека можеби и би можел нешто да стори! Но, набрзо ќе дознае дека на него
дефинитивно не се смета. Капиталот
потребен за да започне некој свој бизнис одамна е мислена именка, смешна
и тажна во исто време е и самата помисла на тоа. Ќе го заболи до срце кога
ќе ја прими првата бедна социјална помош, ќе се исполни целиот со горчина и
со немоќ. Одеднаш сите ќе бидат виновни,
и левите и десните, транзицијата, ес-

ИЗГУБЕНАТА ГЕНЕРАЦИЈА
ОД НАШЕТО МААЛО
ни, ќе доаѓаат со своите темни "рејбан"
очила, ќе испуштат и некој топол збор
на далечна надеж за која ќе се фати како за сламка, но наскоро и тоа ќе го снема. Потоа ќе организира маршеви пред
зданието покрај Вардар во Скопје, каде
освен споменикот на ослободителите
нема никој да го дочека, ниту да го прими, ќе го фатат камерите, застанат покрај некој транспарент напишан невешто
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 репортерите кои бараат сензации, ќе ја почувствува и политиката врз неговата мака.
И така приказната ќе се развива според
познатото клише. Кога ќе дојдат изборите 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 ништо 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 мислена категорија, ќе се запушти, грижата
околу здравјето и лекарствата, што заради сините картони, кои заради далечината на компетентните лекарски суб-

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 ЗАБОЛИ ДО СРЦЕ
КОГА ЌЕ ЈА ПРИМИ ПРВАТА БЕДНА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ, ЌЕ СЕ
ИСПОЛНИ ЦЕЛИОТ СО ГОРЧИНА И СО НЕМОЌ. ОДЕДНАШ СИТЕ ЌЕ
БИДАТ ВИНОВНИ, И ЛЕВИТЕ И ДЕСНИТЕ, ТРАНЗИЦИЈАТА, ЕСТАБЛИШМЕНТОТ, БИЗНИСМЕНИТЕ ИЛИ УЛИЧНИТЕ 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 ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ИМАШЕ НАМЕРА ДА ГО МЕНУВА СВЕТОТ ПОРАСНАТА СО ДИЛАНОВИТЕ ИДЕИ
ЗА СЛОБОДА И ПРАВДА, ПОТПОЛНО ОСИРОМАШЕНА, ОБЕСЧЕСТЕНА, СО ВЕЌЕ НАРУШЕНО ЗДРАВЈЕ ОД КАДЕ НЕМА ВРАЌАЊЕ.
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 ноншалантност, а сè почесто ќе го обзема стравот
од новиот ден, од новиот месец или
новата година.
Ќе затропа и на некоја врата од некоја 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 млади образовани луѓе кои знаат странски
јазици, носат "Армани" одела, кои се подвижни и комуникативни, кои знаат Интернет, странски јазици. Ќе се повлече
уште повеќе и потоа ќе започне битката
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таблишментот, бизнисмените или уличните 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 генерација која имаше намера да го менува
светот, порасната со Дилановите идеи
за слобода и правда, потполно осиромашена, обесчестена, со веќе нарушено
здравје од каде нема враќање.
Среќна Нова Година, мои драги генерациски другари! Не може вашиот лекар 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 мобилен, достапен сум за секого и секогаш.

