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НОВИ ШИПТАРИ И СТАРИ СРБИ
Пали ме ова борба за ново! Оћу да будем модерна!
Мирослављево јеванђеље, Номоканон Св. Саве са све Савом
заједно, и царем Душаном и његовијем Закоником - то су бре
најобичније превазиђене шкработине!Ако не може ново,
молим да се препакује! Нови народи, нове идеје, нове државе,
нови језик, нове вере - ништа старије од сто година! Е, једино
су окупатори стари...

Свиђају ми се, бре, ови Шиптари!
Сад није баш да ми се свиђају као Чеди, и појединима, да не кажем „грађанима“, али
оно, није да се у њих не може заљубит! Јес да нисам „грађанка“ (у њих ме немојте, макар
ме нигде не бележили) али могу и ја да „бацим“ емоцију, поготово ако је нешто тако
млађахно као што су они на Балкану! Што ја не бих могла ако може та безгрешна, идеална
и толико жељена Еуропа! Ма Шиптари имају, бре, континуитет, и што је најважније
кратак! Е, та „дужина“ је сад на цени!
Само будућност - ништа прошлост! Ако је нема тим боље! Миленијуми су
оптерећење! Балкан мора у будућност, и то да “сија“! Скроз ново! Старо није будућност!
Шта па вреди Србима што су стари народ са хиљадугодишњом државном традицијом, кад
то на Балкану није у „тренду“! Где старост може бити предност - то је недостатак!
Не може ни Балкан више да се хвали „патином“ - није модерно! Мирослављево
јеванђеље, Номоканон Св. Саве са све Савом заједно, и царем Душаном и његовијем
Закоником - то су бре најобичније превазиђене шкработине! Грачаница, Љевишка, царски
Призрен град, цар Лазар, Обилић, такви симболи времена и припадности су далека
прошлост и извор фрустрација са којима треба раскинути! Додуше, било је и Бранковића,
то је један позитиван историјски лик, грађанске орјентације, пун разумевања - претеча
НВО „јахачице на метли“! Њега би требало оставити као доказ да није ни код нас на
Балкану све брука и срамота која се мора брисати!
Пали ме ова борба за ново! Оћу да будем модерна! Скоројевичлук је на цени! Ако не
може ново, молим да се препакује - преименује, није битно, само да изгледа као да је! Са
старим се мора раскидат! Има да буде све ново! Нови народи, нове идеје, нове државе,
нови језик, нове вере - ништа старије од сто година! Е, једино су окупатори стари!
Логично! Ко би руководио! Нема руковођења без искуства! Не може „младеж“ вући конце
у овим свеобухватним процесима „подмлађивања“ Балкана! Они су нејаки! Није на њима
да мисле него да се уклапају- за то су ту „леђа“! Треба чврста и искусна рука! Наш

окупатор у томе никад није оскудевао! Од старог направити ново, није то баш тако ни
једноставно док се не уходаш! Ту се мора разним методима! Без бриге - окупатор има
рутину!
Мало бришеш постојеће, мало осниваш оно што до тада постојало није, мало
покрштаваш, мало преименујеш, мало поткупиш, мало заплашиш, мало раселиш, мало
протераш, мало доселиш, доста побијеш - по потреби! И, ето ти! Потпуно ново! Кад они за
некога залегну, као што за нас никада нису, успех не може да омане! И што јес-јес, не
направе па оду! Какви! Они су одговорни! Они негују, „заливају“ - не штеде! Све док не
порасте, а онда надгледају и уживају у делу руку својих! Ево, на пример, Шиптаре! Тамо
они га државе до 1912. имали нису, а онда су исти они који им сад и ову другу праве, пре
95 година створили прву, и то по „грин-филд“ систему (што се Шиптара тиче), и назвали
је Албанија! Рекла сам вам на почетку, свиђају ми се за то што им традиција не прелази
стоту! Њихова држава је, и то охохо, млађа од мога ђеда! Квалитет је у младости! И тада је
наш окупатор, као и сада, водио рачуна о нивоу! Видите! То се састаје по дворцима,
бањама, метрополама,...! И она прва творевина није „спакована“ било где, него на
Лондонској конференцији амбасадора великих сила, исто у децембру, али не 10. него 20.!
Замисли, поклони ти неко државу, и то онако господски! Ај' се ти сад „не навуци“!
Дрога је то, и то тешка! Зато им они и овога пута пакују исто - још једну!? Ма
божанствено! Шта да измишљају кад су већ једном утрефили! Мада, има и једна
мањкавост! Требали су, брате, ову другу на стогодишњицу прве - било би комплетније
славље! Не знам што су поранили ако не мисле да им за пет година заокруже „велику“!
Мора да је ту кунст! Јер, није да су, по овом питању, без пројекта - и то одавно! А има се и
окле - ту је Србија!

