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„На патот кон ЕУ, можности и
предизвици за Република Македонија“
Почитувана Македонијо, гордо и исправено пред тебе стојам и прашувам: поим ли
си, држава, територија ли си, фантом, што ли си? – Не, не си од вчера не, не си од денес,
не, не, не. Но ние, твоите ќерки и синови, твоите граѓани се бориме за малку почит, за
живот, иднина, љубов, сон, кој и не знам како и зошто, но некој го нарече Европа. Смешно
нели? Кога ќе помислам на сето ова крвта ми врие и едно исто и постојано прашање
долетува, кое како птица клукајдрвец ми копа по мислите. Вреди ли? Дали вреди? – И еве
некаде еден мал дел ќе извика: Да! Вреди. Немојте ве молам!
Македонијо сама по себе си сон, љубов, еден мал но така сјаен бисер, кој не секој
сака тоа како такво да го прифати. Ти си нешто посилно од сите. Еј ти, слушни ме! Земјо
Балканска иднина наша си.
Притоа да не заборавиме да си спомнеме за можностите, морници ме лазат кога ќе
си го поврзам овој толку за мене значаен збор со тебе Европска Унијо. Чудно, безобразно,
мизерно има тука нешто. И ќе речеш: "Македонијо, па ти и исполнуваш некои од бараните
и наведени услови, но и не можеш да бидеш наша членка". Подло нели? – Но кажи зошто?
Виновни сме дека сме македонци, дека кај нас има мудрост, харизма, или чекај..дека
имаме врвна историја? А не, виновни сме дека си ја сакаме државата. Како? Виновни сме
дека си го сакаме името? Ајде Европска Унијо чекам ваш одговор!
Се разбира, одговорот, желбите наши, влезот..не сега, не вчера и не утре.
ОДГОВОР НИ ИМАТЕ СЕГА, ни утре, ни било кога. Но за нас драги наши далечни по
душа пријатели има само едно прашање и многу јасен одговор. Македонија е фантазија за
секој кој ја мрази, живот за секој кој ја сака и вечна иднина за секој кој ја почитува,

Почитувани, нема ништо посилно од желбата и идејата за самостојност, за
соживот, благосостојба.
Колеги, Господа едно имајте на ум, Македонија е како пиреј, колку повеќе ја
ништите толку повеќе добива сила. Да таа е, и наша си е! Македонија е држава, минато,
сегашност, иднина, наша слабост. ВЕЧНА ДА Е и секој да ја знае!

