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ШИПТАРИ, ОД СРБИЈЕ ДО ЊУЈОРКА
Сама чињеница да на КиМ има 1.996 топонима
Српске духовне баштине од чега 1.352 црквена здања, 115
манастира, 96 тврђава, 14 двораца Српске властеле,
испосница, гробаља,..., говори да Срби немају мере! Што је
најгоре, ово није ни коначан списак! Зар би ико други
нормалан све то и толико градио и на муке ставља
шиптарске рушитеље до Срба - не би!

Да је игде но у Њујорку, Шиптарима понуђен „статус најповлашћеније националне
мањине који данас постоји у свету“, не би то имало толику тежину! Знала сам, чим се
Њујорка доватимо мора нешто добро да нас стрефи! То не би ни могло негде друго!
Њујорк је мера! Не може човек ни да смисли добро решење на сваком месту! Доста
се, вала, и чекало! Ако се ико намучио то су Шиптари, и не само у ова задња времена!
Никоме Срби лако нису пали! Требало је то издржат, а то без муке не може!
Да није ништа друго но то што Срби већ хиљаду година обележавају тај простор
подижући цркве, манастире, тврђаве и дворце, па би за муку било доста! Ај ти сад то без
муке уништи све ако можеш, е неможе – није то тек тако, а опет ту живети и то својатати,
а места нема где га Срби нису обележили, не иде, некако није уверљиво! Нису они само
рушили они су и градили! Да није ништа друго но што су од срушених цркава подигли 55
џамија, и не само џамија него и разних грађевина до јавних клозета, па би било доста!
Који је то труд!
Да је иједан други народ но Срби то би било разумније! Срби немају мере! Сама
чињеница да на КиМ има 1.996 топонима Српске духовне баштине од чега 1.352 црквена
здања, 115 манастира, 96 тврђава, 14 двораца Српске властеле, испосница, спомен-капела,
гробаља,..! Што је најгоре, ово није ни коначан списак! Нема месета на земљиној кугли, те
величине а да је начичканије духовном баштином! Зар би ико други нормалан све то и
толико градио и на муке ставља шиптарске рушитеље - не би!
Срби су задрт – недоказан народ! Којем народу би пало на памет да, на пример, 14
пута кроз историју обнавља исту цркву као што је Мушутиште у Сувој Реци! Напокон је
поново уништена сад од када тамо демократски свет бди над светињама! Добро је што су
ту, ако оду нека што ће Срби уложит и 15-ти пут у обнављање ове, но ће кренут да подижу
и остале! И, ето ти бруке, јер није сад уништена ова црква, него 128 и то само од када их
демократски свет чува, али ми је некако интересантна ова због овог броја 14 где се тачно
види колико су Срби „превазиђен“ народ!

Међутим, нису ни сви Срби тако назадни има и ових који су у „тренду“ и то не мало,
што даје наду! На пример, комунисти и то две врсте; ортодоксни и пресвучени! Ови
пресвучени некако су много финији! Они се сада и зову другачије – грађани, демократе,..!
Мада, не би то требало ни стављати под једно – Срби су Срби, а комунисти су комунисти!
Да су они хтели да буду Срби не би били комунисти – то не иде једно с другим! Да су сви
Срби комунисти не би рушитељи ни имали толики проблем с КиМ! За хиљаду година
тамо није уништено колико је уништено од када су се међу Србима испилили Срби у
„тренду“! Ако је ико Шиптарима био од руке у рушењу, то су били Срби у „тренду“!
Што јес - јес, заслуге се морају истаћи! Није то само ствар рушитеља, они једнако
„раде“, кунст је у „ретроградним“ Србима, за то их треба протерати да не стављају
рушитеље и демократију на муке! Ако иједан тамо остане он ће поново, е, за то мора и
траг да им се избрише! Додуше, сад се то и ефикасније ради – методи су усавршени,
некако иде брже што је и логично у ова демократска времена у којима „живот не може да
чека“! За све ове муке са Србима, Шиптаре је коначно стигла и награда! Најповлашћенији
– мало ли је! Међутим, ово се не сме оставити тек тако, мора се обезбедити системска
контрола спровођења награде! Срби у „тренду“су доста учинили!
Нека што су им дали КиМ, но су им широм Србије, дали на десетине хиљада,
најбољих места и локације за разне пекаре, посластичарнице, бурегџинице, пицерије,...! И,
руку на срце, раде пуном паром – што је добро, треба наградити истрајност рушитеља!
Требало би још и на сваком месту, у окружењу бизниса им, ставити надзор како би сваки
Србин (мислим на ретроградне, ови у тренду редовне су муштерије) који не уђе код њих
да пазари, платио дебелу казну да му више на памет то не падне! Е, једино ако шиптарског
бизниса нема у близини могу онда не кажњено свој динар оставити и другима! Шта је
динар при свему што смо им оставили!

