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ДЕМОКРАТИЈА ПО ГЛАВИ СРБИНА У ЦРНОЈ
И добро је што више ништа што је српско у Црној нема!
Замисли, не дај Боже, да Црна Гора сад роди Његоша, а то
само Срби могу, о јаду би се од ње забавио! Лако је њему
било онда да иде на истрагу потурица (тако су се некад
звали Бошњаци), виђела бих га ја што би чинио са оволико
„потурица“ данас! Чу колико – све оно што није Србин то
је оно друго – лише Шиптара!

Ниђе демократија није „убола“ ка' међу Србима! Ради њих је и створена чини ми се! Ђе? Свуђ! Али овога пута ћу о Црној! Ништа тако ефикасно до сад
измишљено није! Ђе она удари не треба се више врћат – то је завршено!
Што се тиче оне '48. свједок збивања у Црној Гори нијесам могла бит, а и нека
нијесам – то је био доста тежак и прљав поса'! Свједочит овоме данас - то је ужитак! Ем
госпоцки, а ефикасније од '48. Трудило се и онда, и то жестоко! Ма, мучило се са Србима
све док демократија није откривена!
Не вјерујем ни да је таквога народа још неђе бивало да је опстаја после свега!
Колико је само ко'ца ођељано и набијено на њих Срба по црногорским чукама под
османлијама! Били су прави мајстори! Наврзу чојека на колац и он им тако живи данима!
Не вјерујем да би то данас врхунски хирурзи умјели! А тек нож и крст ватикански, не знам
шта је код овијех, од ова два „алата“, било ућинковитије! Све су ово Срби преживљели
док Ђидо, Темпо, Секула Дрљевић, Капичић-гајеташ и остала братија није ступила на
сцену!
Које су они дубоке трагове по Црној оставили – за то их потомци сада и славе! Не би
они то могли ни постић, не би били толико “покретни“ да се нијесу прво „одвезали“ од
коријена и одрекли себе! Тамо они, прво су с крстом завршили! Ватикан им је то
завршио – понудио им „модернију“ алтернативу! Како је само Београд угостио
„гајеташе“ са све потомством! На Секулину химну сви мирно у Црној стоје! Таквијех
биранијех ријечи ка' за Ђида, чак и од првог српског пера, још нико није доживио! Куну
ми се људи очевици да је сахрањен – не бих рекла!
Шта би Степинац да' да је у његово вријеме умјесто ножа и крста, била пронађена
демократија, мада не би било ни толиког ужитка – а и какав ми је то поса' без ужитка!
Ђидови су добро баратали с вјешалима, јамама, Голим отоцима и пасјим гробљима,
то је била њихова омиљена работа! Све ово је ништа при шјемену које су посијали по

Црној Гори, е шњим су поса завршили! Да им шјеме није „никло“, џаба би демократија и
додила у Црну! Данас је не би има' ко спровес'! Дуга је историја у затирању српства у
Црној Гори! Дугачак је и списак резултата, али и ти Срби вазда од некуд бану! Е, сад ћемо
да видимо како ће пошто демократија у рукама „никлих“ уради своје!
Не вјерујем да ће! Лако је против људи ал' ај' ти против математике, ђе људи нема!
Нијесу они све ово ни пребачали на математику да нијесу били сигурни у „рачун“! Стисну
дугме избаче 50 + 1 и више те нема – може тебе и да има, али то компјутер и демократију
не интересује! То што су Срби хиљаду година стварали Црну Гору, молили се,
исповиједали и причешћивали у Српсој православној цркви, о свему томе српским језиком
и писмом свједочили, у Уставу Црне више нема! И добро је што више ништа што је
српско у Црној нема! Замисли, не дај Боже, да Црна Гора сад роди Његоша, а то само
Срби могу, о јаду би се од ње забавио! Лако је њему било онда да иде на истрагу потурица
(тако су се некад звали Бошњаци), виђела бих га ја што би чинио са оволико „потурица“
данас! Чу колико – све оно што није Србин то је оно друго – лише Шиптара! Нећемо о
томе кад се, под османлијама, Ватиканом или овијем Ђидовијем „обрнуло“ важан је број,
а број, што да вам зборим - демократски, са Шиптарима и Хрватима 50+1! Мада, не бих ја
ође метала Хрвате са Шиптарима – Шиптари су вазда били Шиптари! Но што ћемо са
Србима?! Избачени су из Устава, али њих има па има!
Требало је ту фино, кад већ имају и број и демократију у рукама, ка' што су им и
језик, преименоват' и Србе, и то у Курде, и онда шњима у Устав! Е, ту би био крај, а звучи
демократски! Већина је ту, стисну их на „тромеђи“ уз помоћ ових из 50+1(истог су
поријекла а уз то још пријатељи), ту су и Шиптари, наћ'е им се, што не би сад кад су вазда
у оваквијем работама, па по угледу на пријатељску Турску, ударе „тепих“ и заврше са
„Курдима“ за сва времена! Ако који и претекне то се одради појединачно – у Црној
смртне казне нема у Уставу, али је за то на улици живља но икад! О свему се мислило!

