Милијана Балетић
(А)ЛУДИРАЊА
„Правда“ 13.02.2008.

СЛОВЕНАЧКО-ШИПТАРСКА ОСОВИНА
„Србија је грдно погрешила што је Словенију, након што
је прогласила независност '91., признала тек након 8 година! Ту
грешку не би смела, због мира у региону и добросуседских
односа, да понови са Косовом“! Не трепнувши, држи нам
Кацин слово, и то у сред Београда...

О

ни су се састали! Где? Не зна се! Кад? Ни то! Шта су се прецизно договорили? А
тек то! Без обзира, мени је лакнуло!
Како и не би! Дан-ноћ, гледај, слушај, чекај, прати,...! Добро је што нисам разапела
шатор испред зграде „мог председника“! Враголани једни! Никад се не зна, од када је онај
злотвор Пупин са телефонском жицом умешао прсте у науку, када ће то откриће бити
злоупотребљено! Питање је, можда су и сада потегли ово научно откриће! А и лакше им је
тако! Што би се и гледали кад' се већ очима не могу видети! Даљина је решење, и не само
у овом случају! Тооо је коалиција! Једна мисао, поготово када је држава и њена територија
у питању! Знате ону „мога председника“: „да освојимо Европу заједно“! То што је Европа
освојила нас, „мој председник“ с тим нема проблема, дапаће!
Но, чекање се исплатило! Мислила сам да неће! У свему овоме најбитнији ми је ту
био Дулић! Логично, и Скупштина је најбитнији орган власти, а тек он на њеном челу
колико јој подиже битност, мада, шта све Скупштина није издржала, и ово ће! Но, било
како било, „наша тројка“ била је скупа! Како? Не питајте мене! Могао је сценарио бит' и
другачији! „Мој председник“ воле да закера, а тек премијер, представа тече, не откривају
чији је! Некад изгледа као да је „мој“, некад и не баш, уме симултанку, што јес-јес! За
кога? Видеће се, представа се још није захуктала! Улога „мог председника“ другачије је
постављена, одмах се зна! Сценарио диван! Народ ужива у „неизвесности“!
Умало да заборавим! Код „мог председника“ у зграду је ушао и руски амбасадор!
Колико дуго? Кратко! Утрчао и истрчао! Да ли довољно - видећемо! Дуго ја памтим! Нека
што је дуго, него и свашта! Кад кажем „свашта“ мислим на оне који су ту утрчавали, а и
није да нису и „наши“ утрчавали код „својих амбасадора“! Утрчавају и сада, што с
камерама што без камера - ово друго увек је било чешће!
И у добронамерној Европи, по овом питању, „утрчавања“ су згуснута! Ту су нам
највише браћа Словенци „пали с ногу“! И они су сад Европа!? Јелко Кацин, одговоран
европском Парламенту за Србију?! Утро је себи европски пут још када је био одређен за
главнога по питању медија '91. за време Холмеца један! „Холмец два“ је утоку! Она
бомбица под „Меркатором“ је лака петарда при подметању „бомби“ под Србију од стране

Словеније и иних Кацина! „Србија је грдно погрешила што је Словенију, након што је
прогласила независност '91., признала тек након 8 година! Ту грешку не би смела, због
мира у региону и добросуседских односа, да понови са Косовом“! Не трепнувши, држи
нам Кацин слово, и то у сред Београда, седећи за истим столом са Оливером Дулићем,
Наташом Кандић и осталима! Београд ћути! Каже да ће тек проговорити 17. фебруара када
Шиптари прогласе да су, од дела наше државе, направили још једну своју! Каква ће бити
прича, не знам, али кад „загрми“, осећам да ће Европа пасти на колена - од смеха! „Мој
председник“ и онако не воли да секира своје пријатеље! Воли кад су му задовољни, што је
за сваку похвалу! Коме ћете бити верни ако нећете својим пријатељима! А премијер?
Мало ми фали да напокон сазнам је ли и он „мој“! У осталом, чућемо! Брзо ће то! Сва
ујдурма мора да се заврши, у најгору руку, до краја јуна! Није залуду, овом „европском
темељу“ од државе, дато да до тада председава Европском Унијом! Ма, драматургија на
високом нивоу!
А на Косову гужва! Данима већ пристиже еуропска Мисија! Камера ни овде нема!
Косово и Метохија ућуткано! Њему је још '45. одузета реч! То је на време урадио идејни
тата, ових сада препакованих грађана и демократа! И тада је братска Словенија са
Едвардом Кардељем на челу, била главна Брозова узданица! Свако доба у „братској“
Словенији има најмање по једног Кацина за Србију и Србе! Не би то ни била толика
опасност, да се поброзице међу Србе нису запатиле, „јер Словенија је све само није сила“,
ово није моја реченица - узећу је!
Врхунац у свему је филхармонија! Шиптари имају филхармонију, и вежбају да је
„употребе“ на дан проглашења независног Косова! Дошла су задња времена! И
филхармонија је пала!

