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МУЗИКОМ ПО ГУЗЕНбауера
Пљушти киша, Жика мокар до голе коже командује песмом и
игром: „Опа цупа, опа цупа, све ћу да ти дам , све ћу да продам,
само тебе, само тебе, само тебе да имам...“, камера шета низ
Кертнерштрасе до Бечке опере, па опет на „жикину шареницу“
и мокре забављаче, тек толико да се покаже ко су домаћини, а
где су сместили Србију и Србе - комплетан циркус!?

Од када је света и века, на разне начине су упадали и долазили окупатори на туђе
територије, али да је некад неко по њих ишао музиком да их доведе, као што то Србија
ради, још у историји записано није!? Док ишчекујем вест о томе кад у нашу земљу стиже
наш вееелики пријатељ и добротвор Гузенбауер, да нас саветује како би Србији и Србима
било добро, кад оно у сред Беча, „Жикина шареница“ са све веселим Жиком, разапела
шатру под прозоре Гузенбауера, да нам га игром, песмом и весељем позове у скраћену
Србију!? Ко је Госн Гузенбауер и колики је наш пријатељ и зашта се залаже, читаоци ове
колумне могу наћи податке на овоме сајту у колумни коју сам намерно извукла из архиве
(КОЛУМНЕ – архива, „ГУЗЕНбауер ДИПЛОМАТИЈА“ од 09.01.2008.) и поставила на
насловну страну сајта, како би се видела „пријатељска нит“ овог господина према Србима
и Србији! Повод за ондашњу колумну је изјава, коју је дао, тада из фотеље аустријског
канцелара и то месец и по дана пре проглашења независности наказне државе Косово.
Тада је, лупивши песницом о сто, подвукао како ће „Аустрија прва признати независну
државу Косово“!!! Тако нас и нашу територијалну целовитост види овај господин!? Е, сад
смо га позвали да нам буде саветник, ни мање ни више, него за евроинтеграције, не за
економију, мада се и ту показао као саветник аустријске „Алпине“ која је банкротирала, а
која је нама иначе градила путеве и оставила нас у беспућу!? Саветовао је он и „Хипо
банку“ за коју су везане разне афере, пљачке новца и корупције, па и афера хрватског
премијера Ива Санадера! Колико ће га пуштати суд да нам долази и дели савете, не знам,
пошто се против њега води и судски спор у његовој земљи зато што је казахстанском
председнику, док га је саветовао, ставио, а да то није смео, на располагање некаква
документа везана за дипломатску службу Казахстана у Бечу!
Сад „наш јавни сервис“ - државни(!?) упртио шатру, кишобране, тамбураше,
микрофоне, забављаче „Љики, Сики, Мики, Бики и наравно“ весели Жика, са све, из
нашега џепа плаћеним међународним линком, и правац Беч, да својим пријатељима, Србе
и Србију представе циркуском дисциплином и једнога од њих музиком позову да нам он
помогне! Е, ако је икад ико Србима у историји помогао, они су и овога ће пута!?

Призор невероватан! Пљушти киша, Жика мокар до голе коже командује песмом и
игром – комплетан циркус! Камера шета, са феште на сат катедрале да нам потврде како
нам се уживо јављају, а онда низ Кертнерштрасе до Бечке опере, па опет на шатру и мокре
забављаче, тек толико да се покаже ко су домаћини, а где су сместили Србију и Србе!? Па
кад су почела да се нижу Жикина питања, шта значе имена бечких двораца, па знаменитих
улица, па како је Беч имао први зоолошки врт у Еуропи, али сад треба погодити кад,
па,...!? То што питани бриљирају одговорима, није ништа при потенцираној драматургији,
преко екрана државне ТВ Србије(?!), о опчињености и подчињености величини места где
су се обрели!? А да останете у земљи Госн и манете се јубилеја зоовртова и циркуса, па да
позовете у госте димломатски кор, на пример, па да их мало пропитате који је народ имао
прву штампарију на Балкану и када, па покоје питањце о Богородици Љевишкој, Зочишту,
Архангелима, Високим Дечанима, Грачаници...,па да их питате ко је то градио, где се
налази, из ког периода датира и шта у светској баштини културе значи, или паре не
трошите на то, а?!
Врхунац поруке и објашњења целог овог игроказа најбоље се видео када је,
удворички одабрана, питања прекрила песма која се орила из Жикине шатре у сред Беча,
„Опа цупа, опа цупа, све ћу да ти дам , све ћу да продам, само тебе, само тебе, само тебе да
имам...“!? Има ли боље, и уверљивије поруке, препоруке и заклињања нашим западним
пријатељима за наш пут без алтернативе у њихове скуте и ЕУ - нема!?
Други дан јавише нам се са врло култивисаног, званичног бечког циркуса, Пратера!
Да су се они задржали само на циркусу, па циркус на циркус, неко бољи неко гори, шта је
ту је, ни по јада, него удари Жика са својим „мозгалицама“ да прави вербалне мостове
између песме и припремљених прилога, којима треба да засени Србадију у Србији, па
онако снисходљиво и опчињено сјајем и снагом хабзбуршком, најављује њихов летњи
дворац: „Е, ово си царски отпевала, идемо сада у царске дворе, Шенбрун“!? Знају ли они
којима је врхунац достигнућа циркус, да тамо где је демократским бомбама, демократског
запада, демократски отето Србији, да се тамо, и то охо-хо пре Шенбруна, налазе царски
двори цара Душана и осталих из свете лозе српских Немањића! Не знам знају ли, али
видим да ову тему ни у Србији не смеју поменути, а камо ли у пријатељском Бечу! Овоме
је и помен забрањен, а већ, што се камере тиче, нема те која може да иде у царске дворе
цара Душана, сравњени су уз помоћ наших међународних пријатеља до темеља, а остаци
отети!? Управо ови код којих сте дошли, они су за „зеленим столом“ 1912. први пут у
историји створили Шиптарима државу Албанију, како би ослабили Србе и гурнули их што
даље од мора! Сад им праве другу државу, обе на рачун огромног дела српске земље, да
би им заокружили Велику Албанију!? Ваши западни пријатељи под претњом силом, и не
само сада, предали су Шиптарима у руке српску земљу, светиње и идентитет, који га
немилосрдно руше, ломе, затиру и отимају!? Све оно што су Срби имали у историји и због
чега и јесу велики народ, данас се брише вољом оних којима сте ви отишли под прозоре
тако покајнички, скупљено и бедно, далеко испод нивоа уличних просјака, водећи Србе у
каносу!? Од свих вредности које нас одликују, ви се уватили Жикине шатре коју
разапињете по Бечу и њоме нас представљате уз високоумне питалице о бечким царским
дворцима, чијим сјајем треба да нас забезекнете, шта ли, и промените свест Срба, оних
који су, и поред свих ваших напора и напора ваших налогодаваца са Запада, остали при
свести и здравој памети!? Судбина српскога народа, нажалост, допала је у руке
недостојних, који га понижавају и развлаче по блату. Овим отужним удвориштвом и

самопонижењем, они који до сада нисту знали како изгледа нелагода и стид због нечега
што ничим нисте заслужили, овим призором морали су окусити тај осећај!
Док је Србија била права држава, а Срби прави Срби, у Беч су слали многе, међу
њима и великог Његоша са „Горским вијенцем“, данас у Беч иде Жика са шатром да нас
тамо изложи и отуд, два дана, фасцинира сјајем домаћина и забавља!? На памет вам није
пало да на двестагодишњицу рођења великога Његоша уприличите и организујете по
Србији скупове, промоције, сусрете, рецитале, ораторства или одете у Беч са „Горским
вијенцем“, где је штампан, и представите Србе једним грандиозним философским делом
преведеним на 17 светских језика!? За Његоша нема, кажете, а имате пара да припакујете
шатру и платите међународне везе и линкове, како би нас обрукали и обавештавали докле
сте и по којим бечким улицама са њом стигли, како би ми сами финансирали „гумицу“
које сте се уватили да избришете тако моћну основу из које је изникао и на којој почива
српски народ и како би извршили задатак и натерали нас да сами променимо свест о
самима себи, зомбирајући нас да су Срби суштински то како нас ви представљате, и још
нас убеђујући, вашим „напором“, како је та брука наш вееелики успех и како сте нам
осветлали образ!? Отуд она ваша мантра која је одавно ушла у другу деценију „Нећемо
прошлост, 'оћемо будућност“(!?), по којој би, ваљда, једино Срби на Планети, требали да
имају будућност само ако се одрекну прошлости, при томе сви остали народи на земљиној
кугли, нека што их нико не може натерати да се одрекну своје прошлости, темеља и
традиције, него је измишљају тамо где је немају!? Ви сте нашу прошлост већ распродали,
поклонили и о њој ућутали!? За то у вашим програмима и наумима нема Његоша нити
такве Србије!? Не доваћете се Номоканона, Хрисовуља, Пупиновог телефона,
Миланковићеве математике и астрономије...!? Ћутите кад вам испред носа Теслу отимају!
Све сте то стрпали у један пакет и отпремили тамо где и Косово и Метохију! Нема више, с
вама, те Србије - ово је „друга Србија“!!!

