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СРЕЋНО ОЖЕЊЕНИ ВЛАДИКА
Јес да му је по' свијета помагало али, ај' ти, удари Мило
границе! И сад кад чојек, ловором окићен, треба да ужива васкрсну црква! Оће владике да машу и диме тамјаном по
еколошкој држави(!?) - никад почивала! Не би Мило био
Мило да нема решење и за дим из кандила, с којим ће, у
његовој држави, махат само његов владика Мираш
Дедејић- један фини, срећно ожењен, породичан чојек...!?

Е, што ови црквени великодостојници знају чојеку да загорчају живот - ту су
прави мајстори! Шта се год дешава они ћерају по своме! Немају осјећај за та модерна
кретања!
Давно је „син наших народа и народности“, рекао да је то „опијум за народ“! Ма
свака му је била к'а Његошева! Мада, лако је њему било, имао је праве људе око себе –
тако рећи „вјернике“! Кад вођа каже: пали, руши, сахрањуј, није било дилеме треба ли или
не треба! Прави вјерник не поставља питања! Можда ви не знате, али у Црној Гори се
ишло дотле да када вођа каже „сахрани цркву“ - „вјерници“ су и буквално, што лопатама
(мада нијесу били нешто богати са земљом), што набацивањем камења, сахрањивали
цркву! Важно да је прекрију – да се не види! Радило се, брате, како један тако сви, а не к'а
данас, пола „скренуло“, мада, Бога ми, пола и остало на „Титовом путу“! Кад нешто
размислим, није да ми није ж'а Мила! Лако је било бит' „за данашњицу“ онда када је
читава Црна Гора пјевала „ друже Тито и Ђиласе косе су ти на таласе“! Мада ,руку на
срце, нијесу ни они тек тако до тога дошли!
Није то лако пало ни Миловим прецима, ни прецима његових истомишљеника онда,
а ни овијема данас! Требало је ту пооодоста радит до „јединственог пјевања“ - што Голи
оток, што Пасја гробља, што шкрипови, јаме и вјешала, било је и са метком али ријетко штеђело се, није се тада к'а данас у Црној , тако лако до оружја додило, али се борило и то
не без резултата! И, ај' ти, удари Мило границе! Јес да му је по' свијета помагало, и још
приде и Лајчак и Липка! Е сад, колико је Липка био при свијести, можда и јес' - није да
се чојек понекад и не отријезни, углавном довољно, нијесу то неке границе за потпуну
трезвеност! И сад кад чојек, ловором окићен, треба да ужива - васкрсну црква! Оће
владике да машу и диме тамјаном по еколошкој држави - никад почивала! Ко да се не
изнервира! И ова црква је брате жилааава – чудо једно! Ко би мислио да ће она опет после
свега! И Мила је то изненадило! Сви му, на бијели свијет, признају границе једино се

нашла црква да игнорише Милов „лапис“ - оће, преко Миловијех граница, своје границе
и своју епархију! Нека што црква 'оће да дими тамјаном и маше кандилом по еколошкој
држави, но што она, не би ни с чим друго, под Богом јакијем, ни димила ни махала! Ђе је
сад ту демократија!
Код Мила је другчије! Може да се маше и пиштољима, и „поштено“ зарађеним
парама, и палицама, и металним шипкама (поготово по новинарима), и да се дими и из
цигара и из дроге, додуше може и без дима - шприц је госпоцка ствар, а и еколошки је!
Уосталом, од воље народу – ође је демократија у свој својој пуноћи заживљела!
Што се дима из кандила тиче то може само ако шњим маше Милов владика, Мираш
Дедејић! Не би ни Дедејић мога' махат кандилом по Миловој Црној Гори да прије тога
чојек није „провјерен“ и да се није уклопио у сва ова дозвољена „махања“ и „димљења“!
Нека што се ту показа', но се лијепо и оженио, к'а што и „приличи“ владикама, и то не
само једном, што показује да му је трагање за „љубављу Божијом“ на првом мјесту!
Не знам како су му се звале прве госпође и како су га пазиле, али ова, за сад потоња,
Розана, лијепо му, брате, и мантије „пегла“ и доста га уредно држи - породичан чојек,
одма се то види! А ове наше ретроградне владике ћерају некакву двијехиљадегодишњу
вертикалу - ма не гледају „фешн вик“ - види се то одма! Мада Милов министар полиције
Јусуф Каламперовић покушава онако дискретно да пошаље сигнале, напримјер владики
Филарету, да се за почетак „ожени, и то Црногорком“, па кад прихвати те нове трендове,
моћи ће и у своју епархију, која му остаде у Црној, да маше кандилом! Да је ико други ово
рек'а но Јусуф, не би му вјеровала! Ако је ико компетентан око жена, и то не једне, но до
четири и то одједном, то су „Јусуфи“, за то је Мило њега и овластио да о томе збори! Е,
само још да се ови наши призову и увате бизниса, жена, шприцева и палица па да се сви
препуштимо, одавно надолазећој демо(н)кратији!

