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Е ве нè на прагот 
на уште едни 
пар ла мен тар-
ни избори и ка-
ко што е воо би-
чаено, само се 

потврдува дека предиз бор-
ната трка е натпревар без 
правила и без пардон. Иако 
сè уште официјално не е 
поч  ната, неофицијално пред -
изборната кампања на голе-
мо се води, а по првичните 
чекори на политичките пар-
тии, особено големите, очи-
гледно ќе има многу лак то-
ви и сопки, но и подмес ту-
вања и плукања. Нешто слич-
но на фудбалски натпревар 
од нашето првенство. Тоа 
што постојат закони и пра-
вила кои треба да се по-
читуваат, кому му е гајле? 
Кој ќе чека официјално су-
дијата (Државната изборна 
комисија) да го означи по-
четокот на натпреварот? Ед-
ноставно и во собле кувал-
ните и во ходниците, кои 
водат до теренот, веќе се 
разменија по неколку уда-
ри и од двете страни (се 
мисли на позицијата и на 
опозицијата). Дали страте-
гиите на двата тима ќе се 
покажат како добри, ќе по-
каже крајниот резултат од 
натпреварот, а до него теш-
ко ќе се дојде. Има најави 
дека во ревијалниот дел, со 
цел да ја придобијат под-
дршката од навивачите, и 
двата тима имаат одлучено 
да даваат подароци за пуб-
ликата. Едните ќе давале 
бесплатен Интернет, а дру-
гите бесплатно овошје. Не 
дека ќе даваат, ама тоа е 
маркетингшко освојување 
на теренот, инаку може на 
полувреме некои од гледа-
чите и да си заминат. А би-
дејќи не е јасно колку пуб-

лика е за едната, а колку за 
другата екипа, зашто нави-
вачите навиваат и за ед ни-
те и за другите наизменично 
на четири години, останува 
да им "веруваме" на об ло-
жувалниците и на нивните 
извештаи (анкети). Според 
обложувалниците, овој нат-
превар ќе се карактери зи-
рал со изедначена игра, но 
познавајќи ги капитените 
на двата тима, сигурно е де-
ка до последен момент ќе 
се бие битката за постиг-
нување на победоносниот 
погодок, кој води до тронот 
на кој вообичаено се гаран-
тирани четири години ужи-
вање во вкусот на победата. 
Мала предност некои му да-
ваат на тимот на опози ци-
јата, иако од другата страна 
се најавува жестока борба 
на теренот. И додека сме во 
исчекување на првиот сви-
реж на судијата, тимовите 
веќе се објавени и се знаат 
главните играчи, такана ре-
чени носители на играта. 
На општо разочарување на 
гледачите, тимовите не до-
не соа посебен квалитет и 
имиња од кои може да се 
очекува дека ќе го подигнат 
квалитетот на натпреварот, 
но и на претстојните нат-
превари кои победникот ќе 
ги има во европските купо-
ви. Иако се очекуваше дека 
младите кадри треба да до-
минираат на теренот, се чи-
ни дека старите волци не 
така лесно се откажуваат 
од можноста да истрчаат 
уш те еден четиригодишен 
мандат. Голем дел од нив 
веќе одамна и не се во фор-
ма, ама пустата желба да се 
игра во првата постава на 
еден вака значаен натпре-
вар, сепак ги стави во ситуа-
ција да се изборат за место 

во тимот. А во тимовите има 
сè и сешто, од голгетери до 
фаул-играчи. Секако има 
поединци кои се издво ју-
ваат со својот квалитет во 
двата тима, па дури и на клу-
пата но, за жал, тие не се 
доволни за да гледаме ква-
литетен натпревар, а дека 
ќе има гинење на теренот 
за секоја топка, факт е. Па, 
оттука и може да се очекува 
тежок и исцрпувачки нат-
пре вар. Турнирот во мал 
фудбал, кој го имаа нео дам-
на дел од играчите од двата 
тима, покажа дека главниот 
натпревар ќе донесе многу 
возбудувања, а особено 
дуели меѓу одредени игра-
чи. Секако, познавам некои 
од играчите и од двата та-
бора, кои навистина се фер-
плеј играчи, но во таа оче-
кувана канонада од нечис-
ти потези, нивните чисти и 
чесни намери, едноставно 
не ќе можат да дојдат до 
израз. Познато е дека вак-
вите натпревари се сметаа 
за натпревари од висок ри-
зик, па затоа челниците на 
меѓународната "фудбалска" 
заедница, ги предупредија 
играчите од двата тима, де ка 
само фер игра ќе може да 
ги донесе во европските ку-
пови, а од навивачите се 
очекува примерно нави ва-
ње. Во спротивно ќе си пра-
виме селска лига и ќе си 
играме само дома. Кога ќе 
се земе сè ова предвид, си 
велам, кој ќе го гледа це-
лиот тој натпревар!? Не е 
ли поарно да седнам и да 
гледам мини серијал од по 
90 минути, колку што трае 
еден натпревар на прет стој-
ното светско првенство во 
фудбал!? Бидејќи ние, кој 
знае кога ќе играме на едно 
европско, а да не збо ру ва-

ме за светско првенство, 
мислам дека најпаметно ќе 
ми биде наместо нашиот, 
да го следам светскиот фуд-
бал, кој паралелно ќе се 
одржува. Ем, ќе гледам ква-
литетен фудбал, ем ќе се 
изнагледам вистински мај-
стории на теренот од стра-
на на најдобрите светски 
фудбалери. Да беше на ши-
от натпревар во редовниот 
термин, на есен, ќе можеа и 
нашите "ѕвезди" да го сле-
дат светското првенство и 
барем да поднаучат како се 
игра вистински фудбал. Ва-
ка, ќе мора да се покажат 
на друг начин. Од друга 
страна, пак, имајќи го пред-
вид патриотизмот, си велам 
дали да ставам два теле-
визора еден до друг, па да 
можам да фрлам поглед 
како и на натпреварите од 
светското првенство, така 
и на нашиот, иако ми делу-
ва малку претерано!? Како 
и да е, и јас, како и сите 
останати гледачи, ќе биде 
неопходно да го дадеме 
својот глас на т.н. "теле воу-
тинг" на 5 јули, кога ќе се 
избираат најдобрите игра-
чи и тимот на натпреварот. 
А дали по 5 јули нашите из-
браници ќе работат напор-
но, вредно и, пред сè, чес-
но, за да го издигнат на ши-
от рејтинг на европско ни-
во, секако ќе покажат прет-
стојните четири години. Са-
мо да не излезе и овој ден 
да го запаметиме исто како 
и 15 септември, кога едно 
ни ветуваа, а друго нап ра-
вија. Затоа драги наши "ѕвез -
ди", играјте фер и чесно, 
зашто публиката ќе знае да 
го награди тоа. Во спро тив-
но, ќе бидете испратени со 
негодувања и свирежи. На 
вас останува да изберете.


