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КОСОВСКА ГЕНЕЗА
Кад је себе била 1928. и четврти конгрес КПЈ у
Дрездену!... Онда је дошао вас идејни тата Тито! Онда је 1999.
ваш симбол демократије и „петог октобра“, Ђинђић, завапио
НАТО-у: „Ако наставите жестоко са бомбардовањем још две
недеље, режим у Србији мора пасти“! Послушали су га! Онда
сте дошли ви, или демократија, свеједно! Онда сте запалили
нашу Скупштину, и државну ТВ! Онда сте са моткама и
чарапама на глави, и „Земуном“, упали у државу! Онда су ваши
пријатељи „одвојили“ Косово - да нас не оптерећује на
европском путу...

Толико је осиромашеног уранијума бачено на Косово, а да нико о последоицама
није раузмишљао! Поготово не Шиптари! И, ево прво па мушко! Рођена је држава, кажу!
Јесте, али недоношче господо, с тешком генетском грешком! Монструм! Не може то дуго!
Еутаназија је решење! Кад-тад! Чим се роди, не види се то баш тако! А и славље је велико!
То кад поодрасте који месец! Кад крене да хода и збори! Џаба сва подршка! Нема лека за
такав „квар“! Не кажем, имате моћне лекаре, мислим на ове споља што су вам га и
направили -из епрувете, наравно, мада је било и „онога“! А тек што ће да буде! Није вама
за то ни код нас мањкало „бабица“! Дуго смо ми „трудни“ а ви чекате да се вама роди! И
родило се!
Овога пута сам решила да вам и ја честитам! Не могу да издржим! Морам коју...
Уосталом, ону теорију ваших пријатеља о мени „ратном хушкачу и највећем злу“, морам
поткрепити! Сад вам теорија нешто лоше стоји! За све оно зашта сте ме разапињали, и
разапињете, сад се и држава тим аргументима брани!? Поновићу вам, и овога пута, неке!
Морате имати материјала, иначе оста брука од вас! За мене није важно! Мени и онако паре
слабо значе, али вама...! Стално сам потезала неку генезу, мораћу и овога пута! У оваквим
ситуацијама није на одмет, шта више, то се ваља проговорити која о процесу! Од краја ћу!
Могла бих и од почетка, али колумне су кратка форма, а почетак је тако био давно! Тешко
да би могло све стат у једну! Ко схвати - схватио је!
Обавештавају нас медији да Чеда, Мађари, Чанак и Мун, нису гласали да се
поништи Шиптарска одлука о отимању Косова. Поштено! Европа или Косово? Европа!
Има из ове групе и оних који су гласали, мислим на оне; „и Косово и Европа“, е, они су
ми најслађи! Волем љукаааве! А и доследне! Неко отворено, неко препакован - нису
важне боје. Боја еволуира! Поготово црвена! Циљ је битан! Кад је себе била 1928! Е, тада

су, на четвртом конгресу КПЈ у Дрездену, наши комунисти одлучеили све оно што нам се
исподешавало од деведесетих на овамо! И које ће и колико држава бити! И како
препаковати и направити од Срба што више народа дајући им имена по географским
одредницама где су живели... Уз то су ишли и нови језици и цркве – нормално. Морају се
комплетирати новонастали народи! И ово: „да се Косово и Метохија одузму Србији“! Да
се поклони Арбанасима! Да „се ту направи Арбаншка Радничка Држава“! И ово вам је
„Дрезден“! Шта, нисте знали! А оне четири Уредбе, којима је, ваш идејни тата Броз,
Србима и Црногорцима (тада су већ Срби из Црне Горе били насилно „прекрштени“ у
Црногорце - по Дрездену, но како) забранио повратак на своје КиМ после 1945. и отворио
границу између Србије и Албаније! Логично, да Косово не зврји празно! Да се попуни! И
попунило се! Ни ово питање никада нисте поставили, господо?!
Први пут, после 1389. када је Србија 1998. решила да одбрани КиМ ви сте, господо,
поброзице, кукали над шиптарским правима! У Краљеву и Крагујевцу сте организовали
каменовање и плач мајки, резервистима и добровољцима који су КиМ бранили! Са
Вокером сте лили сузе над Рачком! Само што Шиптаре, из „припакованих“ хладњача, по
Теразијама нисте сахрањивали! А тек „паковање хладњача“?! Да се има шта потегнут кад
затреба, а! И затребало је! Волим ту вашу истрајност! И мудрост! Ништа без плана! Нема
инпровизације! Нисте ви тек тако – озбиљни сте ви, господо!
А 1999 - ваш симбол демократије и „петог октобра“, Ђинђић, и вапаји НАТО-у: „Не
смете посустати! Ако наставите жестоко са бомбардовањем још две недеље, режим у
Србији мора пасти“! Послушали су га! И? И онда сте дошли ви, или демократија,
свеједно! Прво сте запалили нашу Скупштину, и државну ТВ! Онда сте са моткама и
чарапама на глави, и „Земуном“, упали у државу! Онда су ваши пријатељи „одвојили“
Косово - да нас не оптерећује на европском путу! Онда су Они, неки потпуно нови, због
отимања КиМ, сломили њихова стакла на амбасадама и америчким и шиптарским
„бурегџиницама“! Они су хулигани! Ви сте будућност и демократија! Не мислите ваљда
да је ту почело! Ово, охохо, траје! Они -Ви! Они - Ви! Они - Ви! Ко зна колико ће то дуго!
Уосталом, није ни важно! Само нека Они, а не Ви, буду задњи на потезу!

