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АМЕРИКА И СРПСКИ СНОВИ
Давно је Америка ставила задњу „звездицу“ на застави,
још 1867. кад је Аљаску купила од Русије, (наравно, Путин
још није био рођен) мада не за неке паре, али купила! Е, од
нас се не купује - нисмо ми Русија!

И ми смо, брате, неки тежак народ! Никад не знамо шта хоћемо! Ево, од кад знам
за себе, вазда су били на цени они који су нам долазили из Америке, или се спремали да
тамо оду! То није могао свако! Морао си бити или храбар, или луд, или сналажљив,
углавном, лако није ишло, али онај ко је успео да буде Американац, ордење и дипломе му
нису требале! Како тада, тако и данас! Кад се само сетим како се ми предамо разним
„џорџима“, „бициклистима“, и осталим нашим „усрећитељима“ одтуд, који вазда, к'о
лутка из кутије, искоче пред нас у неком судњем тренутку! Е, то не би могло да они нису
„американци“!
И мој ђед је био један од тих, али нама значајан, не читавој нацији као ови
предходни! Додуше, он се вратио „да брани државу од Шваба“ још у Првом светском
рату, па су нам на рачун тога стизали пакети са „шаренијем хаљинама“ и после Другог то нама лично, а „Труманова јаја“ смо добијали, онако колективно, као и остали!
Колико смо јој само песама испевали и живота потрошили чезнући да до ње
дођемо! И, како се оно већ каже, што много желиш то се и деси, тако се и нама тај
огромни напор напокон исплатио! Америка, уместо нас да малтретира и излаже трошку,
лепо се спаковала, и правац код нас! Свака част! Поштено! Боље да они дођу код нас, кад
већ могу и имају, него да се ми излажемо трошку и довијању на разне начине, и то
столећима, како да будемо с њима и постанемо „американци“! Не би ми толико за њима
чезнули да су они макар ко, или да су овакви као ми, да не знају шта хоће, а то да ми не
знамо шта хоћемо, очигледно је! Ево сад за који дан, 12. октобра, кад се пуни 515-та
годишњица од када су открили и „демократски“ узели Америку, уместо да се уклопимо у
славље с то „мало територије“ за једну „звездицу“ (није то неки поклон они их већ имају
50) ми шкртаримо, а баш би деловало светски – галантно! Сва срећа што су они један
„фин“ народ! Доселили се, распаковали, и чекају, а ми сад затегли, а звали их,
пиштаљкама, лонцима и поклопцима, плишаним револуцијама и осталим помагалима,
мада, истине ради, нити су их сви звали нити сви затежу, али нећемо ситничарит - шта је,
ту је!

Могли би они с нама, да су други но нису, као са Индијанцима „да побијем говна и
готова ствар“! Могли би и као с Мексиком кад су се оно они нашли паметни да се по
ослобођењу од шпанске колонијализације свађају међусобом ко је бољи: републиканци и
монархисти, и, наравно да то пред својим вратима „демократска“ Америка није могла
гледати скрштених руку а да не „помогне“! Ту ти их она, и то од 1822. до 1848. прво
„олакша“ за Тексас па за Нови Мексико и, на крају, за златом богату, Калифорнију!
Исправно! Тек су се смирили кад их је преполовила! Сад прескачу зидове не би ли у
Америку – лудило је свачије! Схватам их, неко зидове, неко је препливавао океане али
нема, сад је готово! Имали су шансу! Могли су лепо дат тих неколико територија милом
па да „демократски“ суседи сложе, онако без ђавола, тих „50 звездица“ на застави! После
онога нема кајања!
Нешто размишљам, нису ни ове врућине тек тако! Бог нас с Мексиком нешто
изједначава, или разавећује – нешто јес! Све се нешто правимо невешти! „Крстимо“ стање
онако изокола! Те нећемо Ахтисарија, те нећемо НАТО државу, к'о да се што пита
НАТО или Ахтисари! Никако да убодемо у центар, а и како ћемо, до јуче их звали – сад их
нећемо а пуна нам уста о тржишту, капиталу и профиту! Не може „капитал“ да мирује! Он
се гаси ако се не „оплоди“! Довијек стајати на „50 звездица“ – то је пропаст! Да су они
стајали, не би, тамо они, били то што јесу! А и наместило им се! Давно је
„најдемократскија“ земља ставила задњу „звездицу“ на застави, још 1867. кад је Аљаску
купила од Русије, (наравно, Путин још није био рођен) мада не за неке паре, али купила!
Е, од нас се не купује - нисмо ми Русија!

