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ТHIS TOWN

This town is a lonely town
Not the only town like-a this town

This town is a make-you town
Or a break-you-town and bring-you-down town

This town is a quiet town
Or a riot town like this town
This town is a love-you town
And a shove-you-down and

push-you-'round town

This town is an all-right town
For an uptight town like-a this town

This town, it's a use-you town
An abuse-you town until-you're-down town

This town is a losin' town
It's a miserable town
It's a nowhere town

And I am leavin' this town
You better believe that I'm

leavin' this town
Man, it could never be uptown

It's bound to downtown

This town, bye-bye be
Bye, bye, bye, bye, bye-bye

Frank Sinatra
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Познавам раскошни градови. Сум видел и грди градови. Го знаев и го сакав Скопје. Сликам
градови со децении. Ме опседнуваат. Од магијата на градот не можеш да побегнеш. Градот
поседува моќ да те зграпчи, да те направи вљубеник, да те зароби или пак да те фрли во очај.
Градот не е само глетка, не е само урбан простор. Градот ти се отвара зад секој нов агол и се
шири низ напластените времиња. Градот може да биде континент што мами да го истражуваш
повторно и повторно, „до бескрајот на непознатото за да се пронајде новото”.
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