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ОПЕТ ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА НАД СРБИМА
Боже ми Ти помози – које је ово лудилу у спрези бешчашћа
и дрскости?! Неће бити господо, да је све то без нечије
моћне руке и шаптача, у овом театру, који сте нам, поново,
заиграли...

Боже драги, шта се чини од повампиренога фашизма над Србима?! Просто не
знам да ли гледам некакав документарац из '41. или је ово данашња стварнос?!
По Црној Гори хапсе и тамниче свештенике Српске православне цркве (СПЦ)!
Ангажоване усташе да песмом „буде“ народ – на Дан победе над фашизмом?! Стижу
честитке и подршка ХОП-а – усташког покрета који је основао Анте Павелић! Држе под
полицијском опсадом Светог Василија Острошког, слава Му и милост! Ударили нам на
идентитет – у корен га секу...?!
Неће бити, господо фашисти, да је све ово заиграо ваш мали, бешчасни слуга и
извршилац Мило Ђукановић, нити сама данашња Хрватска и Хрвати, једва под
микроскопом уочљива на мапи света, али зато – планетарно позната по
најмонструознијим злочинима – неизлечивој болести!
Би ће да се овде одговор крије у старој госпођи Европи! Не кажем ја да је то цела
Европа – али јесте она која се пита! Е, та неће ни да слави Дан победе над фашизмом 9.
мај – него је слом фашизма „покрила“ Даном Европе, па га – баш – тог дана слави?! Ма,
решење – убило се! Тако јој нико не може рећи да тада – није у слављу! Слави – а не
слави?! Слави себе, а не – победу над собом?! Нека што је она „мудро“ решила како да
слави – него слави – све заудара?!
То што тога дана слави – а под другим именом – могло би наивноме и да промакне,
да се она у том силном слављу није мало више – „заборавила“ – и то већ има 30 година?!
А пошто се нико не нађе да је опомене – кад је први пут почела да „смеће с ума“ – сад се
заиграла! Офурсатила! Сад је то њој нормално! Нека што је њој нормално, него је и нама –
над којима, опет спроводи ону стару себе?! Још се и утркујемо, да јој честитамо славље –
све се правећи невешти да не видимо шта се иза брда ваља?!
Кад јој видим садашње „паковање“ – и „сателите“ који јој се додворавају
„чинодејствовањем“ фашистичке методологије – мане им не би било да је четрдесет прва
– ни „сателитима“, ни газдарици Европи!
У односу на '41. јато им се увећало! Македонија им се додворава емитујући
поштанску маркицу са границама Хитлеровог чеда, Павелићеве Ендехазије?! А тек Црна
Гора – е, то не може у једну реченицу да стане!!!
Знам, сад ће се наћи душебрижници који ће ме разапети због напада на „нашу
будућност“ – „ наш пут без алтернативе“! Ево, ако сам ја застранила у процени – како то

да је та Европа поклопила рукама очи, уши, уста – као у оној легенди о три мајмуна и – не
види, не чује, не проговара – у овом повампиреним фашизмом над Србима?!
Прогоне, убијају, пљачкају, отимају територију, личну имовину, права, довршавају
геноцид над нама?! Касапе нас Шиптари по „жутим кућама“, а и уз њену помоћ, запосели
нам свети КосМет?! Краду нам идентитет, језик, културу, историју?! Отимају славне
личности и геније српскога рода?! Затиру нам име, право на постојање?! Ударају на
Српску православну цркву, краду светиње и свеце – заводе у своје књиге и власништво –
хапсе и тамниче владике?!
Ово се ни једноме народу на планети дешавало није – да ја знам! Не, барем, у овом
веку, који живимо?!
Да је то неко мрачно доба средњег века, где мањка институција, књига, записа,
доказа, комуникација, информација, архива,... – па да човек, у не знању, клима главом и
клаља се свакој потуреној обмани, али ово данас – Боже ми ти помози – које је ово лудилу
у спрези с безобразлуком?!
А, Европа, ни – „а“?!
Помаже им кад ћути, помаже кад не ћути – не зна се кад јаче помаже?! Ево нам је
сад – „у незнању“ – ЕУропа отела Николу Теслу – и на свом сајту у тексту о чланици јој
Хрватској, уписала – да је Тесла „хрватски геније“?!
Е, такве покварене и безочне отимачине – у историји још бивало није?!
Па и поп Момчило Ђујић, био је исто Србин, родитељи му Срби, он свештеник, исто
рођен у српском селу у ондашњој Аустроугарској, што је данас исто потпало под
Хрватском, умро у Америци – ма, пресликана Теслина ситуација – и сад им Тесла Хрват, а
Момчило Ђујић није?! Ђе четничког војводу – који је толико Срба спасио од усташког
ножа '41. да пишу у Хрвате? Нису им Хрвати били ни преко 1.000.000 у геноциду
поубијаних Срба, што у Јасеновцу, што у другим усташким логорима и јамама – што је
био – државни пројекат усташке државе НДХ!!! У осталом, да су били Хрвати – не би их
ни убијали! Нису им Хрвати били ни око 800.000 протераних Срба '90-тих – од „Бљеска“
до „Олује“ – а исто сви, генерацијама рођени тамо, од Аустроугарске и пре ње?! Али зато,
све што је тамо било српско – сад је хрватско?!
Од свих им је – само Никола Тесла „Хрват“ – уз један „мали“ проблем, који су они
„великодушно“ превазишли?! Тесла је – и са очеве и мајчине стране – дете Срба из
српских православних свештеничких породица и то – генерацијама – што је и забележено
у књигама и архиви СПЦ!!!
Теслина мајка Ђука – ћерка је Србина православног свештеника Николе Мандића,
а родила је Софија Мандић Будисављевић, чији је отац познати српски прота Тома
Будисављевић! Ђукина два рођена брата су митрополит дабробосански Николај и Тома,
свештеник горњокарловачки и зрмањски!
А његов отац Милутин Тесла, свештеник СПЦ, интелектуалац који је говорио више
језика, био велики борац за слободу Срба и право на православну веру у Аустроугарској, о
чему је истрајно писао у новинама „Србски Дневник“! И данас, након 141 године од
упокојења тог борца за слободу његовога српскога рода – ми нисмо у стању да му
сачувамо дете – сина Николу Теслу – од хрватске отимачине и покрштавања – него се
усташе њиме ките?!
А тек печат крсне славе породице Тесла – Ђурђевдан! Који, па то Хрват, има крсну
славу?! Не Хрват – једини народ на свету који има крсну славу су Срби?! Крсна слава је у
Унеско уписана као нематеријално културно наслеђе Срба, старо преко 1.000 година, која

је – окупљала, чувала и спасила Србе од уништења, асимилације и крађе целог народа под
разним окупаторима, од Османлија, и пре и након њих!
А ево данас – ни крсна слава не може спасити Николу Теслу – да га српскоме роду
не отму Хрвати, заједно са Ватиканом?!
На крсну славу Теслину – нису „гадљиви“?! Али зато по трагу крсне славе – што је
синоним за Србе – одмах су потезали, или „србосјек“ или „појца“ Марка Перковића
Томпсона – у зависности од прилике!
И Милова Црна Гора – на државном јавном сервису – потегла је Томпсона,
гласноговорника неоусташтва – певача „Чавоглаве“ у којој кличе усташким кољачима над
Србима – да јој, од ране зоре, 9. маја пева – на Дан победе над фашизмом?!
Томпсон им је само шлаг на торти! На државној телевизији искључиво су им они
који тако и „певају“?! Као што је „свеућилишна“ Хрватица пореклом из Тивта, која им
„објашњава“ ко су Црногорци и чија је Црна Гора!? Па онда потегну репризе емисија са
упокојеним католичким свештеником, србомрзцем и мрзитељем СПЦ – и борцем за
Црвену Хрватску – Дон Бранком Сбутегом,...?!
Немојте ми само рећи да на јавном сервису државе – таква „певање“ – могу случајно
да се пуштају, снимају и репризирају?! Неком другом причајте причу о тој „случајности“!
Мени, с толиким радним исткуством у таквом медију – тешко ће те ту причу продати!!!
И сад треба, након свега овога, да нам објасне – како је то повампирена самостална,
необуздана усташка снага – без да им нико дува у једра?!
А још им се и апетит појачао и мимо граница Павелићеве Ендехазије – па на општу
радост инсталираних и заштићених вођа данашњега Монтенегра – здружени вршљају по
Црној Гори, препакујући и прогонећи Србе и СПЦ?! Тог одушевљења новоусташтвом
тамо – на државном нивоу – мане му не би било, ни да је ово данас четрдесет прва?! С тим
што их је '41.било ни на прсте једне руке, међу којима су Секула Дрљевић, Савић
Марковић Штедимлија, Брозов Јово Капичић и ту и тамо, још по неко!
Данас је то – заокружен систем – државни пројекат Црне Горе!!!
На дан Светог Василија Острошког, слава Му и милост, 12. маја, спонтано су се у
Црној Гори окупљали верници, а испред саборног храма у Никшићу, који и носи име
Свеца, сабрало се више хиљада! Е, ово окупљање, Милу је платио владика будимљансконикшићки Јоаникије, којега је полиција, у глуво доба ноћи, из свога владичанског двора у
Никшићу, стрпала у марицу, одвела на саслушање и са још осам свештеника утамничила
на 72 сата?! Та три дана су му пробно време да се преиспита, како би се „покајао“ и
тражио опроштај „грехова“ од газде Мила, шта ли?!
Тако су, на исти датум '41. усташе ухапсиле и митрополита дабробосанског Петра
Зимоњића, исто га тако саслушале у „равнатељству“ и исто му одредиле притвор од три
дана! После три дана су га одвели и – завршио им је у Јасеновцу!
Е, у случају владике Јоаникија – Мило ће, на његову велику жалост – бити ускраћен
за то крајње „задовољство“ – које су, ондашње, усташе имале!
Али зато није изостало обострано задовољство, након похвале Црној Гори од
усташког покрета ХОП-а, који им је послао отворено писмо подршке, понесен ваздизањем
Томпсона на пиједестал у – Његошевој Црној Гори?! Ту се ликује, зато што су се напокон
„Црногорци сјетили да је и Црна Гора хрватска земља света“?! У дугом тексту, пуном
одушевљења победом усташтва у Црној Гори, ХОП – отвори своју „архиву“ – а, Бога ми и
очи, онима који хоће да их отворе, па спочита Србима да „заборављају да су се садашњи
Црногорци још на референдуму за стјецање неовисности 2006. сјетили да им је искон

Хрватска Дукља или ти Црвена Хрватска, а не њима подметнута... и стољећима
подваљивана 'српска Спарта'!“ Ту је и одушевљење што су „данашњи Црногорци све
више свјесни да потјечу од Хрвата, а не од Срба“, па је логично и да „глазбени програм
прилагоде глазбеним укусима... свога, на срећу, оживљеног хрватског искона...“?!
И тако – напокон – сложише се коцкице!!! После толиког мозгања и претраживања
симбола и хералдике Црне Горе кроз историју – никако нисам могла доћи до логичког
закључка и објашњења – откуд у химни Црне Горе убачени стихови усташе Секуле
Дрљевића и откуд државна застава – „ничим“ изазвана – од једном освану црвена?! Кад –
евоти ХОП-а, са решењем „ребуса“!!! Значи – то је симбол и нови идентитет – нове
државе и новог народа – Црвене Хрватске и Црвених Хрвата?!
Ето како изгледају ти процеси кроз историју! Прво се испланира, онда уцрта и
почне да живи – а народ тек схвати кад буде касно?! Неко никад и не схвати?! Настави да
у томе живи и још – гине – ако му у то дирну – или покушају да га разавете?!

