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ЈОШ ЈЕДНА ГОДИШЊИЦА У СРБА
Нико тако као наши добротвори са Запада не пази на сваки
датум важан Србима! И „седамнаести марта“ је и наш и њихов,
мада више њихов! Сва нам је историја проткана њиховим
делима! Како би лакше упамтили, вазда су волели да нас на
Божић покољу, на Видовдан обезглаве, на Васкрс разапну...!
Знају они да ни „седамнаести март“ не би био то што је да му
се континуитет прекине...

Ево нама поново „седамнаестог марта“! Поред нас би, какви смо, да нам њих није,
сто-посто незапамћено прошао! Нико тако као наши добротвори са Запада, заједно са
својим саборцима и штићеницима, не пази на сваки датум важан Србима! Нико тако
годишњице, нама битне, не уме обележити као тамо они! Ни ми их се тако, „на сва звона“
, и тако незаборавно, не умемо сетити! Е баш за то што их ми заборављамо они ће нам их
бележити! Сваки пут када нас они на наше битне датуме „подсете“, направе још један
историјски за бележење и памћење! Eво и овај је, и наш и њихов, мада више њихов! Мало
који до сада, ове врсте, није њихов био! Дубоко су нам се уградили у историју! Толико им
је уградња била срамна да није да је нису и они свесни! Не поручују они нама тек тако,
што директно, што преко својих, а наших, намештеника овде, да се одрекнемо прошлости
и идемо у будућност! Не бих ја без прошлости у будућност с вама, господо,! Морамо
чувати успомену на та ваша велика дела - како другачије да вам се захвалимо! Сва нам је
прошлост вашим учинком проткана!
Чудо једно како су вазда волели да нас на Божић покољу, на Видовдан утамниче, на
Васкрс разапну, не би смо ли јаче осетили, упамтили, зацртали у календар датума и
годишњица! На Видовдан су нам, од цара Лазара па наовамо, обезглављивали, и
тамничили, вође и народ! „Пасја гробља“ су нам на Бадње вече ницала! О српским
празницима и Јасеновац је радио пуном паром! На Васкрс су нам, у најновијој историји, с
почетка деведесетих, кренули са стављањем „шаховнице“ на чело, а са нама у „лијепој
њиховој“ завршили „Олујом“! Ни Насер Орић, за три године свога учинка по српским
селима око Сребренице, није пропуштао ове датуме! Читаво српско село Кравице, на наш
је Божић поклао! А сећате ли се како нам је „Милосрдни анђео“ НАТО-вски, свом снагом
Васкрс честитао оне 1999!
Ни „седамнаести март“ 2004. није датум српски, тек тако! Тада су Шиптари
деветнаест Срба убили! Пет хиљада протерали! Преко девет стотина српских кућа
запалили! Тридесет и пет цркава и манастира, и других споменика, наше културе,

уништили! Сећате ли се оног шиптарског „јунака“ који скаче, чупа, кида и ломи онај крст
на нашој светињи! Толико пута сам га видела, кад би ме пустили ја бих га препознала,
наши западни пријатељи још нису, ни препознали ни привели правди, ни њега ни било
којег другог Шиптара, да ја знам! А били су ту, и УМНИК и КФОР - гледали и чували!
Знам, морао је неко обезбеђиват погром над Србима! Сва срећа што су нам они били тамо,
и тада и сада! Не-не, не би све ово могло, ово спасење и одемокраћивање наше, да нас
Западни добротвори, наша Еуропа, заједно са земљом „драгог Буша“, није чувала! Знају
они да ни „седамнаести март“ не би био то што је да му се континуитет прекине! Могли су
они и пре, из зграде суда у Косовској Митровици, са лисицама на рукама, извести српске
судије и остале раднике правосуђа! Могли су – било је дана за ту акцију, али није било
„седамнаестог марта“! Е сад имамо и акцију и датум! Могли су они и пре пендрецима,
шок бомбама, и ватреним оружјем ударити на судије „наоружане“ убеђењем да имају
право да у својој земљи на свом радном месту, могу радити свој посао! Шта би ви хтели наоружане Србе, а голоруки Запад! Нема то! Е, против оваквог „наоружања“ заштитници
људских права и правде, са Запада, када су Срби у питању, користе „специјалне ћорке“!
Како опале сузавцем, Срби добију прострелну рану! Немају они времена за блефирање
када смо ми у питању! Ма призор је био страва! Коначно оно што је наша будућнос! Оно
што нема алтернативе! Оно зашта сви морамо да се боримо! Наш спас! Наш излазак из
мрака деведесетих! Наша будућност, и то не макар каква - светла! Напокон имамо оно што
сваки дан слушам: „ и Косово и Европа, и Европа и Косово, и Косово и Европа,...“ и то
пред нашим очима, заједно на делу!

