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СЛОВЕНАЧКО-СРПСКА ЉУБАВ
„СРБЕ НА ВРБЕ“ словеначка је парола још од 27. јула
1914. и то није све – врхунац је судбина њеног творца
Марка Натлачена, који је, уз благослов тадашњих српских
власти, постао бан Дравске бановине у Краљевини
Југославији!

И ова политика једно је чудно замешатељство, поготово за оне који имају
„кратко памћење“! Јавља се у таласима, па се као повуче, а онда „пресвучена“ удари
опет! А народ к'о народ, воли “ново перје“ и не пита шта је испод! Дођу им, ваљда, к'о да
то нису они, шта ли! Ево и пре два дана поново нас „запљусну“ талас из Словеније,
мислим на овај политички не на робу и мегамаркете јер у тој области, пошто су нас прво
продали, онда су нас натерали да све што се користи, над собом, под собом и пред собом,
до задњег залогаја, и на крају оног папира, пре пуштања воде, купујемо из „дежеле“ - „то
је нама наша борба дала...“! Где год мрднеш они! Боже један, како се волимо - к'о некад!
Не избијају из Србије а толико је крви легло пре 16 година, и не само тада, неби ли се
раздвојили! Одемо и ми код њих, онако „на кашичицу“, контролисано! Нееема тамо
српских фирми и робе, то не прелази границу! Мада, руку на срце, сад и изгледају, а како
тек причају – да их не препознаш!
Гледам их нешто на овом Бледском форуму! Преко 400 учесника! Праве стратегију
о проширењу ЕУ 2008. кад они буду председавали! Многи су тамо, чак и Ахтисариј и
Чеку! И она наша громада из дипломатије је тамо! Прво је попричао са Свеном
Алкалајем, колегом из Босне – љуби га баба! Словенци су му били обећали да ће му
дозволити да „каже двије“ (не знам би ли имао „трећу“) на ону Ахтисаријеву о КиМ, па су
га преварили – ни они га не узимају за озбиљно! Морао је напустит' трпезу и лећ' без
вечере не би ли иоле образ спасио! Чуди ме то од Словенаца! И они су громада међу
нацијама! Ако је ико, они су „задужили“ човечанство!
На скупу им је био и Јанез Јанша, он им је сада премијер а у Београд нам је, ничим
изазван, пристигао Јелко Кацин, сада је он, у име Европског парламента надлежан за нас!
Дошао је да види, и да их извести како „напредујемо“ – може ли се с нама „у причу“ не би
ли им приступили! Знате оно – „приступи по наређењу“! Знам да је његова „љубав“ према
нама неизмерна па се надам да ћемо, макар у том извештају, бити много злоћестији но
што смо! Вук длаку мења али ћуд не! Знам га још издеведесетих – за то се и надам! Тада
им је био министар информисања а Јанша министар одбране , нису се раздвајали! Знамо и

последице! На њиховим конференцијама за новинаре, ЈНА (читај Срби) је пуцала на
„јадне“ Словенце из свог расположивог оружја! И резултат знамо! Нису само, у потиљак
убијени ненаоружани младићи на Холмецу, него и на десетине наших регрута, на исти
начин, широм им „дежеле“! А где су на стотине заробљених, на хиљаде протераних и
„избрисаних“! Све су ово успели да остваре од 27. јуна до 18. јула '91. чак и двадесет
логора, су напунили Србима за та 24 дана! Вазда су били пословни и радни – што јес, јес!
Сећам се фебруара '89. када је цела „дежела“ скупљала потписе и помоћ у знак подршке
шиптарским рударима „заточеним“ у руднику Трепча! Цанкарјев дом пун! Сви
окићени беџом „Косово, моја дежела“ и паролама „Албанци су данас Жидови који стоје
пред капијом концлогора“! Како су их и тада, а и данас, у Београду волели они који су нам
их пиштаљкама, лонцима и поклопцима овамо и довели, а успут своје супруге (као што је
ова од нашега нам министра), тетке, стрине, доушнике и швалерке прво поставили за
генералне менаџере “меркатора им“ разних!
Сад би ми да проговоримо на Ахтисаријеву тираду о КиМ, и то у сред „дежеле“! Ма
немојте!
Кад сте већ кренули да ми замерате што памтим, мораћу до краја! Није ми циљ да
заштитим „браћу“ Хрвате, напротив, пошто они иначе воле да присвоје, поготово оно што
им легне на срцу, морам, истине ради, „СРБЕ НА ВРБЕ“ је словеначка парола још из 27.
јула 1914. и то није све – врхунац је судбина њеног творца, Марка Натлачена, који је уз
благослов тадашњих српских власти, постао бан Дравске бановине у Краљевини
Југославији! Е да је ту почетак и крај! Краја изгледа нема - све док су Срби Срби, сваки
„Натлачен“ код нас може бити „бан“!

