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ВУКОВАРСКА СУЋУТ
Сву вам причу знам, и oпет ме сваки пут изненадите
маштом и глумом! Драматургија вам је на завидној
висини, мада препуна отужне и јефтине патетике! Како сте
само озбиљно схватили улогу у хисторијској представи!?
Ма Гебелс је, бре, мала маца за вас...

Не трепћем! Све ТВ „њихове лијепе“ поводом 18. новембра преносе сућут за
Вуковар! Заиста историју пишу победници! Знам, али ја имам осећај гађења! Сећају се
они, сећам се и ја - сведок сам свега тога, од првог до задњег дана! Они на сва звона
причају своју причу, Београд исту прича или ћути!
Ћутим и ја, јер ме нико не пита! Моја прича је потпуно супротна од њихове зато је
они неће, али је неће ни Београд?! Он је заузет ћутањем, извињавањем, повлачењем
противтужбе, честитањем и подршком, као што је ова последња око пријема Хрватске у
СБ УН!
Од оног до овог Вука (мислим на громаде нам у дипломатији), све су дали од себе
да је тамо подрже! А геноцид, господо - нисте постављали то питање као услов!? Шта није га било! Само мирно! Нећете ви одговарати за прикривање злочина - неће вас дати
Хрватска! Мора да сте чули - отворен је музеј Степинцу! Од вас очекујем честитке и
„ходочашће“! Шта! Као сад то нећете а све ово досад сте урадили - ту има неке разлике?
Гледам и слушам! На сваком ТВ „лијепе вам“ исто! Сјааајно - не морам бар да вртим
канале! А сте се ужииивели! Сву вам причу знам, и oпет ме сваки пут изненадите маштом
и глумом! Драматургија вам је на завидној висини, мада препуна отужне и јефтине
патетике! Како сте само озбиљно схватили улогу у хисторијској представи! Ма Гебелс је,
бре, мала маца за вас! Аматер просто! „Вуковар мора бити мјесто за ходочашће“! Ма
немојте! Ви ово, значи ходочастите Вуковаром са све државним врхом и неизбежним
Шексом („хрватска стројница о хрватско раме“)! Сценографија вам је - баш оно! Цео
Вуковар од свећа - пуштате их низ Дунав да плове! Ућинковит перформанс! Чак у
Хирошими сте организовали мису задушницу! „Ми смо жртве! Свијет то мора знати! Над
нама је извршена агресија и геноцид! Наше страдање је равно Аушвицу“! Е, овде ми је
позлило!
Знате већ ону моју бољку: гађење, па мучнина до повраћања! Слушам даље, и то
данима! „Вуковар мора постати симбол жртве“! Наравно - а Јасеновац симбол радне
дисциплине!

„Срби су почели рат агресијом“! Знам! Прво су сами себе избацили као
конститутивни народ из вашег Устава, онда су сами себе избацили с посла, онда се
породица Зечевић у Загребу самозаклала, и то у самом старту - ради ућинковите опомене
осталим Србима! Онда су Срби одсекли струју и воду касарнама ЈНА, па их онда тукли
тромблонима, а још пре тога су натерали Шпегеља, Бољковца, Кикаша и остале, да
навуку тоне оружја! У међувремену су Срби оформили „зенге“ и „хавеовце“ и кренули у
рат, и то баш из Вуковара! Ево, све признајем! Ви сте се после тога страшно намучили!
Морали сте да убијате, сахрањујете, прогоните преко 800.000 Срба, правите „Бљесак“,
„Олују“, трпате их у логоре, чак у Херцеговини, туђој држави, коју сте држали под
окупацијом, имали сте 60 логора - колико сте их у „лијепој вашој“ имали, од оног вам
престижног Лоре, па надаље! Знам ваше патње!
„Срби су примитивни кољачи и фашисти“! Ма не бре фашисти, Срби су усташе!
Срби су болестан, психијатријски колективитет! Ма, школски пример социопатологије!
Геноцидан народ! Браааво! Све се слажем, још ћу вам додати оно што ви не рекосте Срби су и издајнички, конвертитски народ! Без овога потпуно сте га промашили! Само
кад вас и ваше дело кроз историју сагледам, знајући да сте били Срби, овај додатак све
објашњава! Мада, нисте само ви отпали од Срба - било их је ту, од потурица до
поброзица, али овога пута сам о вама! У Бога се надам да су се и Срби напокон очистили мада, ова демократија ми је открила ново изненађење, али њих сам већ поменула у
поброзице! Код вас нема изненађења - ви сте константа! Дела о вама говоре! И сад вам је
онај Србин повратник у Бенковцу самоиницијативно „пао на врх главе“ и самоубио се –
тако сте нам објаснили! И сви остали који мисле да се врате „падање на главу“ им не гине!
Ма и оних 760 Срба, са Интерполове потернице вам има да „падне“, тек толико да
никоме не падне на памет да се врати и тражи оно што сте им отели! Честитам! Јес да сте
очистили Хрватску и то пред очима целог света, али смрдиииии, просто заудара - на
геноцид, господо преваранти - глумци!

