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ГУЗЕНбауер ДИПЛОМАТИЈА
Каже нама, (опростите мораћу навести господиново име)
ГУЗЕНбауер, како ће Аустрија, чији је он канцелар, прва
признати државу Косово! Браааво! Има код нас једна
пословица која каже; да се врата несмеју затварати првим
делом Вашег презимена, госн! Није васпитано...

И

ови празници, брате, дуго трају! Бих нешто да вам кажем, а плашим
се да ћу заборавит! Има порука које нешто баш и нису за памћење, али што поједини
паметно зборе - штета не забележит! Каже нама, (опростите мораћу навести господиново
име) ГУЗЕНбауер, како ће Аустрија, чији је он канцелар, прва признати државу Косово!
Браааво! Шта је за историју ни сто година! То су пријатељи! Не наши - Шиптарски, и то у
континуитету! Од када су им 1912. направили ону прву државу Албанију (до тада га, тамо
они, државе нису ни имали), на цедилу их нису остављали! Ево сад и другу! То је љубав!
Можда то и није толика љубав према њима колико је оно друго према нама! У осталом, да
ли то раде за то што њих воле или за то што нас не воле, тако је мало важно! Само се
резултат броји! А резултат знамо!
Није нама ово прва утакмица с вама, госн! Морам да Вам каже, нисмо ни ми од јуче!
Пуни смо решених и не решених замки кроз историју! А историја нам трајеее - нисам баш
сигурна чији је календар дужи! Замке су прошле, а неке Бога ми и не! Од њих су нам
мудрости остале! Никад се не зна зашто је шта добро! Ево на пример има код нас једна
пословица која каже; да се врата несмеју затварати првим делом Вашег презимена, госн!
Није васпитано! Није ни дипломатски, морам Вам рећ'! Тај систем затварања, када смо ми
у питању, доста дуго користите! Не можемо да дишемо! О ваздуху и да не причам!
Заудара - просто гуши! Ожиљке на носу смо утиснули држећи га у шаке, не би ли се
спасили! Систем затварања вам је лош! Није хигијенски, госн! Јес да смо ми имали „црну
руку“ али охохооо, пошто сте ви први започели игру „белом руком“ на „зеленом столу“!
Да сте се ви „играли“ и онда код ваше куће у првом Бечком бецирку, испред зимског
дворца, или Шенбруну, на пример, ни по јада, но у сред српског Сарајева! И, „принцип“
је „принцип“! У гостима се увек лошије прође - морали сте то знат'! Не кажем, није баш
нека игра за похвалу, али шта ћемо сад! Свак се „игра“ с оним с чим има, или нашта га
натерају! Не би нас баш требало притискати, госн! Вама нека игра одговара, нека не, а
опет ударили у „игранку“! Није вам тим лош - што јес јес, мада никада ви нисте ни били
сами! Није да вам се не помаже, или помажете ви, углавном, тимски је то рад! Опет, нисам
баш нешто сигурна да би вам све ово помогло да ту „допинга“ нема! Ту је „квака“ изгледа!
Кад вас једном ставе на анализу, нека што ће се открити која је „кемикалија“ у питању,

него колико дуго је и користите! Што се набавке тиче, ту је све јасно - „кемикалију“ само
један производи! Нема избора! Навукли сте се на истог произвођача, с разлогом! Нема
другог - још од шизме!
Ма континуитет вас краси, у сваком погледу! Не мењате ви ни терен! Најмилије вам
је да „заиграте“ тамо где смо ми! То што сте гостујућа екипа, не смета вам да се понашате
ка' код своје куће! Имате ви овде међу нама и навијача - нећу да кажем! Сад, да ли због
навијача, или због „допинга“, или због обоје, али ви опет код нас, госн! А фактор
домаћаћег терена(!?) - о томе нисте размишљали? Није да немате и ви терена - Корушка,
на пример! Нашло би се још! Важно је за почетак да вам се „турнир“ запати, а онда и у
вашој кући „игранка“ нека крене! После ће то, ако Бог да, прећи у традицију! Могло би
вам то бити и исплативо! Могли би сте бити туристичка атракција Еуропе! Ако вас крене,
могли би се и ви, с времена на време, порушити до темеља, па онда ударите у инвестиције
и изградњу! Лепота! Све ново! Старо је ипак старо! Шта кажете? Није ово лоша идеја, а?
Али, вама се код нас свиђа! Е сад има и оно, колико вам се овде бод рачуна?! Вазда је у
гостима дупло, мада нисам нешто сигурна да ћете га ваљано забележит! 'Оћете накратко накратко за историју, нисам мислила овако! Ваш је и судија - џаволчићи једни!
Намучићете нас знам! Није нам ово први пут! Ипак, џаба играте! Дуга је историја! Опет
ће, кад тад, доћи до поништења резултата и ове утакмице!

