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ТРГОВЦИ НИКШИЋКОГА ПАТРИОТИЗМА
Нешто контам – не бих ли и ја смела, као рођена
Никшићанка, пошто тамо не живим – смоћ куражи да се
„умешам“ у предизборни Никшић – кад већ могу сви ови,
који су се, са свих страна, на њега сјатили – што у
политичкој и партијској утакмици, што „експерти“ који су
одлучили да се за евриће Никшићу „нађу“!!!

Откад је у први план избио овај 14. март – „судњи дан“ за Никшић – не знам смем
ли и ја, као Никшићанка да се „умешам“ – пошто у њему не живим?! Плашити се да ми то
не узму за зло ови титулари патриотизма над Никшићем?! Родитељи и преци који су ми у
њему сахрањени – то се не рачуна! Они су само баласт за тамошњу статистику! И нису
једини! Такве мртве ионако нико ништа у Црној Гори – одавно „не пита“! Али, нешто
контам, ако смеју сви ови, који су се – са свих страна тамо сјатили – што у политичкој и
партијској утакмици, што „експерти“ који су одлучили да се за евриће Никшићу „нађу“ –
реших и ја да смогнем куражи!
Како ће о овоме писати они који имају обавезу да подносе рачуне, не знам – ја их
подносим само себи и могу како хоћу! Једино не знам одакле да кренем, а да не изгубим.
Тешко је у борбу са онима којима је свето само лично профитирање! Јер, човек је најјачи
кад се за себе бори! То је нормално. Таквих „нормалних“ – нема кад нам је мањкало?! А да
су непобедиви – говори и чињеница да пролазе све системе – никад гурнути са стране, у
сваком заузимају ударно место експерата, новинара, аналитичара, мислилаца, уметника,
научника, професора, политичара...?!
А ова „моја“ бранша(?!) – како је само она тренутно упослена копајући по
Никшићу?! Нема где узорали нису?! С којом само лакоћом новинарско дно себи данас даје
за право да у својим мудросањима развлачи, чак и Његово преосвештенство владику
будимљанско-никшићког господина Јоаникија?! Сад им је – ни мање ни више – него и
владика Јоаникије препознат као опасност за српство?! Он им – сам са својом боголиком
духовношћу – није довољно уздигнут, него се Његова духовност држи или круни у
зависности од тога где су га и с ким – они – затекли?! Браво?! Ма, сећам се ја вас и када
сте '90-тих у Београду извиждали Његову светост патријарха Павла?! Био вам је
режимски?! То сте ви! Неуништиви полусвет, коме ништа није свето – осим новац! И који,
у нормалном човеку, можете изазвати, само – органски нагон мучнине!
А, што је трагедија, увек, у свим системима – ви сте ту! Сви вас хоће и свима
служите! За вас нема казни склањања из медија и забране рада!!! Ево и данас! Мада, овај
пут вам је узалуд – делатници! С ким год био владика Јоаникије – па макар се нашао у
друштву и с вама – Он ће остати то што и јесте!
Сјатили се извођачи радова, споља и изнутра – на истом задатку – од пљувања
Јоаникија до Стефана Немање, који им је „поробио и спалио Црну Гору“?! Једни јој

помажу, уходе и опомињу – други туку по историјској вертикали и Српској православној
Цркви (СПЦ), како би одбранили Црну од „хегемоније српскога фашистичкога оргијања и
клеронационализма...“?! Веле, Немања их окупирао пре 800 година, али они одлучно 8
векова истрајавају и кажу – не – окупацији?! А, Броз који их је – у главу окупирао пре 80
година – њему витешки подлегоше?! Сад туку са Брозовог браника Јавног сервиса РТЦГ,
свом жестином и то – непромењено – променом власти?!
Свака вам част, победници, на толикој људској ширини?! Ви сте уникат?! Још
бивало није толикога разумевања према пропаганди противничке стране, коју ви
показасте?! Али – лако је вама да имате „ширину“ према монтенегринској пропаганди –
кад „имате“ толику победничку већину?! И треба! Што би журили?!
Шта вас брига за испирање мозга народу лажима – нека народ сам види шта ће?! Ако
'оће! Ако неће, како год 'оће!!! Шта ће вам сад народ кад сте већ ионако победили?!
Уосталом – пунолетни су! Како би, иначе, гласали за вас да нису пунолетни?! Нећете им
ви то сада враћати тако што ћете их бранити од атака превараната на њихов мозак?! Кад
су већ власни да сами о себи одлучују – нека се сами и боре против испирања мозга од
стране нетакнутог пропагандног система невиђених конструкција и лажи?! Ви, брате, само
опуштено?!
А ово – што појединим борцима за српство, Његошеву Црну Гори и Никшић – није
више Мило главни проблем, него нови „победници“ – посебна је врста затравњивања?!
Боже драги, шта је ту – одједном – „нервозних“ добротвора забринутих за здравље
Црне Горе?! Ма, још се они историјски избори од 30. августа нису ни о'ладили –
победници ударише у међусобно растурање, критиковање, истеривање ината, откривање
нечасних работа, злих намера, тајних договора, гланцања сујета...?! А „пријатељи“ – и у
Црној и из окружења – задовољно трљају руке!
Народ – у чуду – не зна шта га снађе! Још му бануше и никшићки избори!
Тај основни удар на саме себе – изнутра – невиђено је циганисање?! А, кад чујем
поједине прваке међу јуришницима – па им кренем трагом политичке биографије уназад –
дођем до крупних ЕУропејских центара „ушних одељења“! Они то нису ни крили! Чак,
напротив! Додуше, сад не помињу! Сад су само „забринути“ за будућност Црне Горе?!
Сад су одједном, сви досадашњи непријатељи – ни перо за капу – при
непријатељима које међусобом открише, и сви сташе у лик премијера Здравка
Кривокапића?! Добро! Ево, можда сте у праву! Можда ја не знам! Можда му грешке
одбијам на „младост“ у политици! А, можда је у питању и до сада невиђена издајничка
префриганост – „или нешто горе од обоје“!
Али, господо – може Кривокапић бити и већи Мило од Мила! Може бити, чак, и
већа превара од Новака Килибарде – мада, руку на срце, то је скоро немогуће! Чак може
бити и већи пацијент од свих оних који насред Цетиња говоре језиком окупатора – „Вива
вера Монтенегро“ – и при томе мисле да нису квислинзи и – да је то патриотизам?! Може
све ово и још толико тога да буде, или ево да узмемо и да јесте, али – у овом историјском
тренутку, нема тог здраворазумског аргумента који ће – толики напад на Кривокапића –
објаснити другачије осим као директну (или испод жита) подршку претходном режиму и
Милу Ђукановићу?!
Не кажем – у том јуришању на њега – наоружали сте се ви и доста убедљивим
аргументима! Али, признаћете – нема тог „врача“ који може преко ноћи на ноге подићи
болесника који је оболео још пре 80 година, а последњих 20 пао у кому! Сад ви
„нестрпљиви“(?!) – бисте да неко чаробним штапићем – Црну Гору и Црногорце одједном

оздрави! То вам дође оправдање за патриотску нервозу?! Можда је тако?! Мада, тешко, да
се у толиком дугогодишњем политичком стажу – може „сачувати“, баш, толико наиве и
чистоте у хтењима?! Нешто ми ту дебело смрди?!
И сад, у кампањи никшићких избора – чији је значај све, само не локални – оно што
здравом разуму и добронамерном човеку не иде у главу – тамо се дешава?!
Разбуцава се победнички блок, иде у више колона, пљује међусобом, свак за себе
тврди да је прав, здрав и чист у борби против режима Мила Ђукановића, а да су остали
Милови тајни саборци и тројански коњи?! Како ови њима пљуну етикету, тако им се
истом етикетом узврати пљувањем?! А Мило трља руке, туче у мозак својом –
неокрзнутом пропагандном машинеријом – и збија редове?!
Међутим – мени се, некако, у свему овоме намеће закључак! Или је у питању
наивност, неснађеност и аматеризам – или високи професионализам зле намере и
безшчашћа над народом?! А, биће да је – и једно и друго!!! И то, како унутар победничке
групације, тако и свих околних и регионалних „навијача“?!
Ма, знате шта – идите у... – стотину колона ако вам колоне требају због „мира у
кући“, да се измерите пред народом, задовољите сујете и са позиције сазнања колико вас
народ хоће – са тим капиталом убудуће седите за преговарачким столом! Зар у томе није
могућ – тај претходни – међусобни, рационални, фер договор, који би након избора
подразумевао ваше јединство?! Зар вам је то, баш, толика жртва коју треба да поднесете за
народ?! Зар вам треба толика мржња, деструкција и болест – којом вучете у амбис
несрећну Црну Гору?!
Не кажем – није лако бити дорастао тренутку! Можда сви мисле да могу, али –
велике историјске личности – тешко и ретко се рађају!!!

