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КРИСТАЛНА НОЋ
НАД СРБИМА У ХРВАТСКОЈ
Иво Јосиповић, председник еуропејске Хрватске, директно са
хрватског ратишта стигао у Београд! Ломе се стакла и табле са
ћириличним натписима, пршти на све стране! Европа ћути!.
Изгледа не може без „кристалне ноћи“... Не знам јесмо ли,
поред свих окупација, и под хрватском, под коју смо
потпали када нас је обасјало петооктобарско квислиншко
спасење! Тада смо Хрватима препустили и српско тржиште, па
само од царина на цигарете губимо 7,9 милијарди динара
годишње...

Мојој срећи опет краја нема! Иво Јосиповић, председник еуропејске Хрватске,
директно са хрватског ратишта стигао у Београд! Не, није грешка, знам, нису 90-те, ово је
детаљно чишћење Хрватске 23 године после! У Вуковару бесни рат!? Додуше, ништа
мањи рат није широм Хрватске где се подигла кука и мотика у јуришу на ћирилицу, али
Вуковар је као „симбол страдања Хрвата“ избио на прво место! Е сад, колико је Вуковар
симбол њиховога страдања, ко је и од кога и зашто страдао у Вуковару, заједно са
Вуковаром, и ко је започео вуковарско страдање, само нека не причају мени, која сам од
првога до последњега дана и са Вуковарскога ратишта извештавала!
Елем, након што је Хрватска званично завршила с ратом и испунила све услове да
уђе у елиту звану ЕУ, кренула је у други незванични широм лијепе њихове! „Кристална
ноћ“, и не само ноћ, него и ноћ и дан, одјекује! Ломе се стакла и табле са ћириличним
натписима, пршти на све стране, полиција мало ко бајаги брани, а мало помаже и сама
ломи! Севају чекићи, шкрипе зуби, севају закрвављене очи разуларених еуропејских
Хрвата! Оно мало Срба што је тамо преостало након једновековног темељног истребљења,
посакривало се иза закључаних врата и чека исход да ли ће завршити испод тупог ударца
чекића као ћириличне табле или ће за овај пут преживети!? Европа ћути! Не верујем да
ћути из страха од Хрватске, мора да је због ужитка, ако није, зашто ћути!? Изгледа Еуропа
не може без „кристалне ноћи“!? Јевреји су је искусили под Немцима 9. новембра 1938.
када су у једној ноћи полупани сви излози јеврејских радњи, и не само радњи, широм
Немачке! Овај срамни чин у историји познат је као „кристална ноћ“ и као догађај који је
био увертира за логоре, прогон и погром над Јеврејима! Поводом тог догађаја,
озлоглашени нациста Херман Геринг рекао је: „Морам приметити да ја не бих волео да
будем Јеврејин у Немачкој“!? Над Србима у Хрватској редослед је ишао другачије, прво

су логоре њима напунили, па све херцеговачке јаме, а оно мало што им је преживело нож
звани „србосјек“ и успело да се опорави након Другог светског рата, протерали су у
„Олуји“ уз ехо Туђманове реченице: „Хвала Богу, моја жена није ни Српкиња ни
Јеврејка“, која је, и Туђману и Хрватској, опроштена и од Европе и од Јевреја!? Тако да су
Хрвати над Србима „кристалну ноћ“ организовали на крају, тек толико да не буду чисти
плагијатори нацистичке Немачке.
Има Европа још један разлог да не чује ову ломњаву над Србима у Хрватској!
Хрвати су јој деведесетих били миљеници и у сарадњи са њом убијали и протеривали
Србе, а од када су и званично скупа, убијају „само“ ћирилицу као у ритуалу вуду лутака, у
сваком слову видевши Србе које мрзе! Онај промил Срба што им је након погрома
претекао, држе да би имали над ким да се иживљавају, а и да испадне како није да нема
тамо и Срба!? Од свих Срба једино Теслу својатају?! Он им се свиђа и он је њихов, кажу,
јер је рођен у Смиљану у Аустроугарској, а сад је то Хрватска, осталим Србима то што су
тамо рођени и од памтивека тамо живели, није никакав аргумент!? Истине ради, имају они
и преко милион Срба који им не сметају, то су они од Јасеновца до Јадовна и осталих јама
који су им остали у Хрватској, мада је велики део и њих, пливајући Савом, „отпремљен“
за Београд!
Док се Хрватском шири громогласна бука „кристалне ноћи“ над Србима, Јосиповић
без икаквога осећаја стида, под громогласним аплаузима шета Београдом, од Позоришта
до Српскога парламента!? Наши су га са посебним одушевљењем примили, јер ни у
Београду се нешто посебно не хаје за српство и ћирилицу!
Сорошоновинари Србије, који су о овоме „планетарноме“ догађају извештавали, и
који се као логистичко-пропагандна подршка сваком антисрпском потезу и власти од
деведесетих до данашњега дана, не мењају, трудили су се да нам Јосиповића прикажу и
сликају из свих углова, као једног финог, једног начитаног, углађеног господина и
композитора, а то што нам је, све уз ноте, „скомпоновао“ и то лично он, тужбу за агресију
и геноцид Србије против Хрватске, нит га питају, још мање му замерају, мада и то што
такви новинари једини данас имају право да раде у Србији, довољан је доказ ко влада
Србијом и у чијем интересу!
Након што нам је Ииииво одржао слово у парламенту (парламент је само због њега
сазван, нико ни а осим њега није проговорио), одмах смо му уручили „следеће клечање“:
да ће Србија и даље бити тржиште за Хрвате и то под таквим условима да више не знам
јесмо ли поред свих окупација и под хрватском окупацијом, под коју смо потпали када нас
је обасјало петооктобарско квислиншко спасење, тада смо, међу првим потезима за
„економску добробит“ Србије запатили и уговоре са Хрватском по којима је све урађено
да се Хрватима, малтене, препусти српско тржиште да на њему зарађују и то под условима
које они диктирају! Сад нас Европска комисија хвали и храбри како ту добру праксу коју
смо запатили не треба мењати!? На пример, кад се цигарете узму, као та „добра“ пракса
коју је увео Ђинђић, Србија извози укупно 100 тона у Хрватску, плаћајући на то Хрватима
царину 38% , а Хрватска у Србију увезе 1.600 тона и то уз царину од 15%(!!!), само на
овом артиклу, оваква „добра пракса“ у извозним квотама и зеленашким царинама, српски
буџет годишње кошта губитка прихода од царина од 7,9 милијарди динара!!!
После Скупштине, повели су Јосиповића и у Таванкут код Суботице! Тамо му је
„озраћје“ било потаман! У Таванкуту нема ћирилице, нема ни рата као у Хрватској,
ћирилица је код нас укинута мирним путем! Тамо смо га одвели да му покажемо како ми
наше Хрвате негујемо, како имају своју школу на своме језику и зове се Матија Губец,

како их случајно не бисмо увредили назвавши им школу именом каквог српскога
великана!? Имају и хрватску телевизију усред земље Србије и књиге на хрватском језику
и писмо и све што им се прохте ми им финансирамо из нашега џепа!? Хрвата има скоро у
свим партијама и парламентарном животу Србије, као и на кључним позицијама, од
медија до тужилаштва, али нису задовољни па траже, иако их има око 70 хиљада, и
загарантовано место у Парламенту!? И треба све ово и све што им на памет падне да
добију!? Срби морају да се искупе због „злодјела“ над Хрватима!? Колико су им само
муке Срби задали од Првог светског рата преко Другог до Олује! Колико су се Хрвати
напатили убијајући, прогонећи и рушећи све што је српско, и ево још немају од Срба
почивала но морају сву Хрватску дић на ноге у „кристалној ноћи“ над Србима!? Само још
да правдољубива Еуропа пресуди Србима по „композиторовој“ тужби за агресију и
геноцид, па да „геноцидни“ Срби одговарају, јер неко мора, ако већ Срби нису стисли
петљу да покрену поступак за школски пример геноцида који Хрвати у континуитету
спроводе над Србима и то читаво столеће, јер овај геноцид усред Европе, мора напокон,
овако или онако, добити судски епилог!
Углавном, посјетом сви „назоћни“ задовољни!? „Изнимно сам задовољан како су ме
у српском парламенту прихватили“, каже Ииииво! „Веома сам захвалан што је Иво нашао
времена да разговара са избеглим и расељеним лицима из Хрватске“, каже председник
српског парламента Небојша Стефановић!? И треба да будете захвални што се смиловао
да разговара, како су Хрвати кренули, могао је и да одбије! Што, да им Београд не би
случајно условио посету због интереса обесправљених и прогнаних Срба!? А да сте мало
тражили задовољство у захтеву да Хрватска протераним Србима врати одузета права, од
имовинских до оних које представљају основно људско достојанство слободног човека и
да одговара за геноцид који некажњено спроводи над Србима, усред Европе, и то читаво
столеће, о томе задовољству нисте размишљали, господо!?

