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СЛАВЉЕ И ИЗВИЊЕЊЕ
Книн – шљашти позорница, блистају водитељи, ори се
песма – светско весеље! Славе „сусједи“ „обрамбени рат“!?
Знам да вам се извинио „мој председник“, не знам да ли
вам је ЧЕСТИТАО славље! Не би ваљало да није –
континуитет се не прекида! И ви поштујете континуитет,
макар када је ГЕНОЦИД у питању!

И ове болести зависности алармантна су стања!

Не знам шта ће мени телевизор
кад се већ одмарам и то још 5. августа увече па још у Херцег Новом, где ни на једноме
програму не можете разазнати ни тон ни слику осим на програмима суседне и пријатељске
Милове Хрватске, чији му је председник Месић „почасни“ грађанин Титограда му! Е ту
је, на свим програмима колико их, тамо они имају, пријем више од савршеног, тако да је
„ућинковитост ћишћења“ можданих вијуга и утискивања „хисторијске истине“ коју
даноноћно пласирају „вјековни пријатељи из сусједства“, огромна!“ Ако овако наставимо,
тешко ћемо избећи „светлу“ будућност и „демократију“ која нам прети! Шљашти
позорница, блистају водитељи, ори се песма – светско весеље! Помислих да је
„Евровизија“, а знам да је прошла! Кад оно Книн – славе „сусједи“ „обрамбени рат“!?
„Ако је шта било оправдано то је била „Олуја“! То је обрамбени рат против окупатора“ вели Милов „почасни“ грађанин Месић! „Зови, само зови...“, пева Санадер, а онда у
микрофон новинару: „Ми данас славимо прогон окупатора из Хрватске и за то
захваљујем првом предсједнику Туђману и свим хрватским великобранитељима“!
Опааа! Је ли то онај стенограм са „Бријуна“: госпон(!) Туђман, генерали вам и
договор о удруженом злочиначком подухвату? Знам - и онда сам знала! Нека што сам
знала, него и саопштила али и платила - не вама, него Београду! Е сад ми не могу ништа!
Мада, лоша вајда после свих метода које сам вам преживела! Остао је још Један, али томе
није нико умакао - нећете ни ви, тако да ми је свеједно, за то ћу да наставим и да гледам
„славље“ пријатеља вам, и да вам слушам мук и извињења из Београда!
Ово славље делује светски - мора се признати! Шекс, увек је био пијан – од среће
ваљда (сећам се оне његове у Вуковару „хрватска стројница о хрватско раме“) сад
сумира: „Олуја је била и остала најсвјетлија тоћка хрватске повијести“! А то не би могло
без „хрватске стројнице“ – наравно! Има логике али и грешака, гос'н Шекс! Лош сте
кронићар! Имали сте ви и „свјетлијих тоћака у повијести“! Јасеновац, на пример! У
„Олуји“ сте за четири дана протерали 350.000 Срба плус још 123.000 из БиХ заједно са
Алијиним генералом Атифом Дудаковићем! Поубијали сте близу 2.000 цивила – то је
пронађено, а 2.560 се још води као нестало! Где су вам, госпо'н Шекс? Е сад, да сам ја
неки математичар, па да се упустим у „рачун“ – ко зна! У Јасеновцу сте за четири године

поклали 700.000, у „Олуји“ за четири дана поклани, прогнани, „нестали“,..., можда сте ви,
госпо'н, ипак у праву! Користили сте се и овде вашим методама, мада нисам чула да сте
сада правили сапун од Срба као онда! Огромни су вам они казани, госпо'н! Видела сам их!
А и требало је „опрати руке“ после толике „ућинковитости“! И сада их још перете, и перу
вам их! А и како не би - кад се само сетим Галбрајта како „јаше“ на вашим тенковима
кроз „Бљесак“, или авиона им који су вам помогли „Олују“ и свих осталих који су
„жмурили“, и тада, и сада! Да није тако не би ви на сва звона славили школски пример
континуираног геноцида пред очима света! Знам да вам се извинио „мој председник“, не
знам да ли вам је ЧЕСТИТАО славље! Не би ваљало да није – континуитет се не прекида!
И ви поштујете континуитет, макар када је ГЕНОЦИД у питању! Добро је што та ваша
„ућинковитост“ не застарева пред законом, барем тако пише ко хоће да чита! Неко ЧИТА
а неко ЋУТИ! Београд ћути, осим када се ИЗВИЊАВА!

