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Димитрие Димитрие МАНЕВСКИМАНЕВСКИ

Ние живееме од тоа што го 
добиваме, но нашиот жи вот 
го прават работите кои ги 
даваме.

Винстон Черчил

Оној кој не е подготвен 
денес, уште помалку ќе биде 
утре.

 Овид

Глупаво е да се плашиш од 
она што не можеш да го 
избегнеш.

 Публилиус Сирус

Барам од себеси не да 
бидам еднаков со 
најдобриот, туку да бидам 
подо бар од лошиот. 

Сенека

Заради стравот од 
неуспех, тој не направи 
ништо.

 Хорацие

Ниеден човек не е 
доволно добар за да владее 
со друг без негово 

вој текст го пишував не-
посредно пред "исто рис-
киот" Самит на НАТО во 
Букурешт. Знаците на на-
водници ги ставив затоа 
што според многумина од 
овој Самит директно за ви-
си нашиот опстанок. Само 

не знам зошто некој не ги затвори сите 
кои упорно тоа го повторуваат. Поточно 
не би требало да се затворат, туку да се 
сместат во ментална установа. Да се пла-
ши сопствениот народ со такви изјави и 
да му се влева страв и несигурност за-
служува само најлоша и најостра реак-
ција. 

Искрено сметам дека ние, како гра-
ѓани, доволно долго дозволуваме да нè 
плашат, заплашуваат, уценуваат, ограни-
чуваат... Редно време е да застанеме во 
одбрана на себеси, на нашето до стоин-

ство, на нашите интереси. Сите народи 
и нации на кои им се восхитуваме, кои 
ги сметаме за развиени, кон кои се 
стремиме, станале такви затоа што цврс-
то се бореле за своите интереси и 
права. Нашата навика да се движиме 
по линијата на помал отпор нè прави 
ова што сме денес, држава и нација 
која живее за тоа некој да ја сожали и 
од милостиња нешто да й подари. До-
колку во скоро време не го промениме 
својот став, и понатаму ќе останеме 
"држава питач", која како таква има 
навистина реални и објективни шанси 
да исчезне. 

Многумина поумни и помудри од 
нас кажале мисли во кои се содржи 
суштината на нашиот проблем. Би са-
кал да издвојам неколку од нив и се 
надевам дека ќе успеете да ги пре поз-
наете пораките кои преку овие збо ро-
ви сакам да ги испратам.

Македонците постојат од многу одам-
на. Македонците поминале низ секакви 

времиња, добри и лоши. Ние денес има-
ме привилегија да се нарекуваме Маке-
донци, со голема буква! Оние кои мис-
лат дека се доволно моќни да го дожи-
веат нашиот крај, се лажат. Тие се нај-
обична шега во споредба со непри ја-
телите кои сме ги имале. Тие самите во 
надеж велат, "историјата ќе пресуди кој 
бил во право". Не господа, не се на де-
вајте дека ќе дочекате вашето дело да 
стане историја. Нашата историја ги па-
мети хероите и достоинствените про-
тивници на овој народ. А таквите како 
вас? Таквите ги множиме со нула. Затоа 
сега сите ние треба да ги земеме ди ги-
троните в рака и да пресметаме пра-
вилно за да станеме свесни дека ре-
 шението за тешката состојба во која се 
наоѓаме нема да дојде од надвор, самите 
мораме да се избориме за подобар жи-
вот. А оние кои влезот во НАТО го сме-
таат за поголем приоритет од зачу ву-
вањето на достоинството, помножете ги 
со нула.

одобрение. 
Абрахам Линколн

Луѓето со задоволство 
веруваат во она што го 
посакуваат.

 Цезар

Статус кво, знаете, 
преведено од латински 
"мешаницата во која се 
наоѓаме".  

Роналд Реган

Недозволиво е, 
невозможно е, по толку 
многу умирање, жртви и 
уништување, херојство, да 
не изникне поголемо и 
подобро човештво.

 Шарл де Гол

Доколку ме удриш, јас ќе 
те удрам. Не верувам дека е 
добро за оние со самопочит 
да бидат вреќа за удирање.

 Виктор Иго

Доколку сакаш да те 
почитуваат другите, 
најбитно е да се почитуваш 
себеси. Само така, со 
самопочит, ќе ги принудите 
другите да ве почитуваат. 

Фјодор М. Достоевски
Не сметај дека нешто е 

завршено доколку нешто ос-
танува да се доврши. 

Луцан


