Второнаградена, Лина Димовска
„Сите животни се еднакви, но некои животни се поеднакви од другите“ во орвеловата
„Животинска фарма“. Но не е така само во фармата на Орвел. Па и ние не сме еднакви
меѓу себе во оваа наша фарма. Не се еднакви меѓу себе ни државите на најстариот
континет. Едни се во унија, а други не се. Ние не сме, но ќе бидеме. Или нема? Којзнае...
За овие што се во унијата многумина како мислат дека таму им е супер. А ние не сме таму
затоа што не ги исполнуваме условите кои ги бараат земјите членки на таа унија. Тие ќе
ни речат: „Вашето судство не чини. Образованието не е в ред. Имате здравство? Вашиот
претседател треба да ги преиспита своите постапки.“ Но после ова ќе излезе нашиот
Голем Брат и ќе ни каже: „Оставете тие што велат, ние сме први во Европа. Единствен
проблем ни е името.“ Знае Големиот Брат дека името не го даваме. И јазикот не го даваме
Брате! Нашиот Голем Брат си е таков. Сака да не' гледа како чукајќи се в гради пееме
„Едно име имаме“, додека тој ужива во луксузите стекнати благодарение на нас. Ни
продава некаков лажен патриотизам повикувајќи се на карти на Голема Македонија. Кај
нас нема неистомисленици. Или си со него, или си против него. А ние студентите на чија
страна сме? Едвај чекаме да ни ја дадат дипломата в рака за да заминеме во некоја ветена
земја. Ние сме студенти, ние имаме право да ги уживаме правата на Европската Унија.
Имаме право да бидеме ставени рамо до рамо со студентите на Европската Унија и
нашите дипломи да бидат еднакви со оние стекнати во Европската Унија. Ние имаме
право да видиме како жената на Големиот Брат се пораѓа во јавните здравствени установи
како многумина наши врснички. Имаме право да видиме дека корумпираните завршуваат
онаму каде што им е местото. Имаме обврска да ги почитуваме правните акти на оваа
земја. Ние имаме право да бараме од нашиот Голем Брат да ги спроведе тие реформи за
конечно да се најдеме во таа ветена унија. Додека ова не се случи, ќе копнееме да
заминеме во некоја ветена земја каде нашите знаења и вештини повеќе ќе се ценат.
Би ве замолила да станете затоа што ќе ни се обрати Големиот Брат: „Драги дами и
господа, сум ви кажал и пак ќе ви кажам, ние немаме потреба од никави реформи. Сетете
се, наш единствен проблем е името. Ние сме први во Европа, први по национализам, а
патриотизмот, е тој ни е некаде на пониско ниво“.

