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ПРОТЕРАНИ СРБИ У РТС-овом РАЈУ
Повратак на своја вековна огњишта, господо
незадовољни Срби, ви сте остварили у „Повратку“ који
вам редовно РТС емитује!? Ни мајка вас рођена тако
дочекивала није као наша пријатељска Хрватска у
„повратцима“ РТС-а, и то из недеље у недељу! Колико вас
је РТС вратио на своја имања, ја не знам има ли вас више
уопште међу протеранима у Србији!?

Ови Срби, брате, праве проблем где год да су!
Ево само да узмемо Хрватску, од када су их избацили из Устава, још 1990. и
завршили с том работом у Олуји 1995, нема ко их тамо није „враћао“, и они опет
незадовољни! О јаду су нас забавили! Све што је честито у овој Србији, од политичара,
независних медија, и хуманитарних душебрижника дало се у бригу да помогне! Грме са
говорница и ТВ емисија, шљаште накинђурени по позорницама и белим дворовима – муче
се, не може то да се не види, и то све зарад протераних Срба! Погибоше! Нека што им
одовуд из Србије сместише „повратак“, но их тамо у Хрватској оберучке, уз мед и млеко,
дочекују! Покајали се ваљда, шта ли! Е, то је хришћански!
Не бих ја знала за све ове муке добротвора да ја не користим своје „право да знам
све“ које ми је РТС дао, а и што да не користим кад плаћам, и то вишеструко - барем што
се мене тиче!
Е, ја, већ сам вам се једном пожалила да патим од болести зависности, а Бога ми,
има ту и мазохизма чини ми се, користећи то „право“ свашта сазнам! Јес да боли желудац,
има и мучнине и повраћања, заборавих вам рећ, прво наступи гађење, али, брате, сваке
недеље у подне седнем испред „Јавног“, мало се помучим, али и дођем до „истине“!
Могу Срби, ови који нам кукају да им није било добро у нашој братској Хрватској, кукати
некоме другоме, мени која користим „право да знам све“ – да вас више нисам чула!
Повратак на своја вековна огњишта, господо незадовољна, ви сте остварили у
„Повратку“ који вам редовно РТС емитује – мене не можете више фолирати! Ни мајка вас
рођена тако дочекивала није као наша пријатељска Хрватска у „повратцима“ и то из
недеље у недељу! Колико вас је РТС вратио на своја имања, ја не знам има ли вас више
уопште међу протеранима у Србији!
Немогуће да има, мора да ви шаљете злонамерне дојаве како би нас зауставили у
комшијском загрљају (а и родбинским) и то сад кад „будућност не може да чека“! Није вас

баш толико ни протерано а да сви већ нисте могли бит' враћени! Није то само једна
недеља па да нисте могли сви стат у РТС-ов „Повратак“! Те недеље трају, и то не макар
кад него тачно у подне! И термин је биран како би вам најбоље одговарало – све је
подређено вама!
Уствари, не видим ја баш, а ево користим „своје право“ на „Јавном“, али и на свим
другим нашим „неовисним“ и демократским ТВ, да сте ви баш протерани! Тај ваш
несташни, авантуристички дух који вас тера да пешачите са завежљајем у руци и мењате
места боравка покушавајући да преживите у природи по камповима, баракама,
напуштеним фабричким халама и фискултурним салама, то је ,господо, ваш ужитак
немојте нас због тога свађат с комшијама! Ако би се игде виделе ваше муке, да их има но
их нема, то би било у РТС-овом „Повратку“! За то ја „не трепћем“! Није нама џабе „наша
борба дала“ РРА, него за то да би они по Божјој правди (то се чак и визуелно закључи),
дали њима, а онда они нама, оно што и заслужујемо – „наше право да знамо све“! Ако се
игде могућности пружају, за то „наше право“, онда је то ту! Тамо су сви заслужни, још не
награђени и награђени за „освајање слободе“, сад које, и за кога слободе, не треба
„чачкат мечку“ – битна је слобода! А тааамо, у „слободи“, нема шта нема: „повратци“,
„мреже“, „свадбе“, „кључне“ речи и емисије,...! Е, тамо вас нема - и, то је добро! Између
онога да вас уопште нема, или да вас међу овима има – боље вам је ово прво, шта ће вам
понављање о вама овде онога из „лијепе њихове“, или учешће у овим „кључним“
забавама „Гебелс на делу“ или „аматери своме граду“! Ћутите ту где сте и добро вам је, а
знам да сте тамо где је ваша имовина, иначе чему оноликих и надасве онаквих РТС-ових
„повратака“! Никад толико бриге једна држава и институције јој, није уложила за свој
народ као ова, а резултати – видели сте, нако нећете да видите! Није вам то у реду!
Душебрижници не подносе непослушан наро - и не треба! И народ је, брате, размажен, ка'
да се без њега не може – може се без свакога! Нећу више да вас чујем! Можда ви друге
можете и убедити да верују вама а не својим очима, мене - не! Додуше, очи и тако и тако,
али желудац - то је већ мој проблем!

