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АГИМ ЧЕКУ МЕЂУ ЦРНОГОРЦЕ
Агим Чеку по други пут међу Црногорце и то у кратком
времену! Међу Србе није! Да су се они питали и не би, али у
Црној данас, нити ко Србе што пита, нити се они што
питају! А и што би! Доста су се вала и питали! Хиљаду
година најмање -мало ли је?! Не могу довијек! Одрадили
су! Направили су Црну Гору и чували је све до недавно, е
нека сад и они почину, или нека нестану – од воље им!

Јављам вам се из Црне Горе! Овамо гори, пуца, грми - на све стране! Није у питању
архивски извештај, да не помислите, пошто сам овако и пре 16 година одовуд почињала
јављања. Кад сам чула експлозије и грмљавину препадох се да није ПОЧЕЛО, кад оно јес'
само што неће да признају! То што у ваздух лете цркве СПЦ, веле није почетак, то је
кренуло још за време вољеног Тита! Ово све што се данас дешава у Црној, само је
континуитет од тада а не почетак! Пресекла сам се и кад сам чула полицијске сирене, кад
оно „ништа“ - спроводе и протерују владику Филарета! И треба! Наш'о Владика да
обилази епархију!
То што брда горе, није ни то нека новост, то је свугде омиљена пироманска летња
забава али гори и Горица, брдашце у Подгорици, где станује садашњи вољени вођа!
Некоме на жалост, некоме на срећу, ова ватра је обуздана! Погашена су и остала запаљена
брда, мада се око њих није дизала нека велика прашина!
Иначе, и све остало у Црној пламти! Неколико дана, уље на ватру, доливао је и
Агим Чеку који је, по други пут међу Црногорце и то у кратком времену! Међу Србе
није! Да су се они питали и не би, али у Црној данас, нити ко Србе што пита нити се они
што питају! А и што би! Доста су се вала и питали! Хиљаду година најмање -мало ли је?!
Не могу довијек! Одрадили су! Направили су Црну Гору и чували је све до недавно, е нека
сад и они почину, или нека нестану – од воље им! Чеку није Србин, он може у Црну кад
му се год сврцне! Што се Устава тиче, за сада му не треба, кад буде обелоданио ''своју
собу у заједничкој Црној Гори'', како то у Парламенту Црне тражи Мехмед Барди, који је
између осталих и дочекао Чекуа, е онда ће и у Устав – мораће, границе у Устав станују!
Не би Чеку тако често ни додио у Црну, и тако званично волио Мила, да на тој „уставнпој
работи“ не ради!
Срби не могу ни у Црну ни у Устав! А и шта ће у Устав кад у Црну не могу! Ајде
чааастити – ко их је ћера да остану Срби по сваку цијену! Могли су и то за кеш, или дуван,
или неки други бизнис свеједно, бит и нешто друго (грађани, Црногорци,
неопредијељени,..) али неће – е, кад неће „нека се покрију по ушима“! Нема више на

бирање! Уосталом Црна Гора је некад била српска, тада су у њој живели и обилазили је
Срби, пошто више није српска но свачија, обилазе је и у њој живе они чија је, или чија ће
бити!
Чеку, потпуно природно обилази територију своје велике Албаније! Некад шета с
Милом, некад с Милојчићима али вазда уз јаку пратњу Милове полиције, да му се, не дај
Боже, што не деси! Логично! Такав „потврђени добротвор“, још од „Олује“ и Медачког
џепа! Баш се показао 90-тих, и то где је год било Срба! Ниједан му Србин, испред ножа
или метка, у држави Миловог почасног грађанина Месића, па до Косова и Метохије, није
умакао! И сад да Мило не дочека и не причува истомишљеника – саборца! Ајде чааастити!
Ђе то има! Вазда су се људи на „истом задатку“ подржавали и посећивали! Како ће се
консултовати и размијенити искуства људи који гину за исту ствар ако се не срећу и не
друже! Да би се постигао циљ најбоље је, у зависности од тренутка, користити сва
расположива средства! Чеку користио једна, Мило друга, шта има везе - резултат је исти!
Тамо Ђе су Мило и Чеку - Срба нема! Од Чекуа Србе је могао само Бог и брзе ноге да
спасу, од Мила ни то! Под Њим Срби могу да омркну као Срби али ако мисле да освану,
могу једино ако преко ноћи, или преко дана, постану Црногорци! И шта фали! Колико је
Мило само морао „ректалном позом“ напријед! Јес да има али ми га је нешто и жа'! Није
то лако! Лако је Чекуу, он је вазда био и остао Шиптар, а Мило и његови - били Срби па
су преко ноћи, или преко Тита, или пара, или цигара свеједно (у којој „пози“- зна се, то не
иде без тога) постали национални Црногорци! Е сад, Мило „ваља“, а Срби „пуше“ такав је БИЗНИС!

