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ЧИЈИ ЛИ СУ ТЕСЛА И ЈАСЕНОВАЦ?!
Е, то се зове ЕУропејска суверена држава која суверено
одлучује о томе колико, кад и на који начин ће поубијат или
протерат Срба, уз забрану да им потомци и свећу на
стратиштима запале! А онда још потегне и за крађом – једног
од најбољих међу нама и – окити се нашим перјем! Вала,
Хрвати, ако је и од вас – много је!!!

Шта све Хрвате не снађе од српскога председника – то је за анале! Како недавно
чусмо, навро је – ево има година дана – да посети Јасеновац, поклони се покланим
српским мученицима, запали свећу и положи цвет! И нека што 'оће, но не одустаје! Запео
од септембра прошле године, већ три пута са захтевом да иде, па да иде! И, сваки пут му
„демократска и суверена“ Хрватска лепо каже да „није вријеме“ – а он опет?!
Ево, и сад је поново тражио и својом тврдоглавошћу натерао – тај ЕУропејски бисер
од државе – да алармира цео свој медијски „сустав“, који јој је устао у одбрану унисоно
грмећи преко гласила како председник Србије Вучић хоће том посетом „каос“ да изазове?!
Сад, није „каос“ то што сте – само у Јасеновцу поклали 500.000 Срба – него је
„каос“ кад тамо где сте их клали, хоће српски председник, ма како се звао, наш је – и није
то ваша брига – да положи цвет и поклони се српским мученицима!
Е, свака вам част, Хрвати! То се зове неодустајање од зацртанога плана! Нашао се ту
сад вама некакав српски званичник да оплакује Србе које сте ви давно потаманили и
ударили одозго траву, цвеће, стазице – прекрајање истине и – заборав! Би он сад да копа
по дубини, полаже венце на вашој земљи, пред вашим очима и још ако би се, не дај Боже,
у знак пијетета тамо – с три прста прекрстио – оста брука?!
А већ је опште познато да је у „вашој лијепој“ све што се с три прста крстило,
подлегло под пројекат – „једну трећину побити, једну покатоличити и једну протјерати“!
И, ево ти сад њега да ровари на свршени поса'! И то нигде друго но на највеће мучилиште
над Србима у овом делу Европе! Не може и – тачка!
Е, ако некоме досад није било јасно како изгледа озбиљна демократска ЕУропејска
држава, која суверено влада својом територијом, сад је то Хрватска свима „оћевидно“
показала! Нема ту нико да се петља у њене државотворне одлуке о томе кога, кад, колико
и на који начин има да поубија, нити после да тамо на та стратишта они који су преживели
иду и оплакују свој род који „лијепој њиховој“ – од Јасеновца до Олује – није успео умаћ'!
Можете мислит – хоће председник Србије да посети Јасеновац, навалио с причом о
жртвама – а они ту већ лепо све позавршавали, написали књиге и уџбенике у којима фино
пише да су – сви били спашени који су имали ту „срећу“ да до Јасеновца дођу?!
Ма, иди, то је била само таква оаза ужитка у запаљеној Европи у Другом светском
рату – у којој се комедијало, играле представе, фудбал... – ама, милина једна?!

И сад да је – у очувању тих „вредности“ – Хрватска усамљена, па да човек и разуме
овај Вучићев атак на њихово суверено владање српским стратиштима – али очигледно је
да читава „демократска“ ЕУропа одлучно стоји у заштити тог „цивилизацијског обрасца“
– а он ништа!
Ја сад просто не знам који курс у овом збуњивању да заузмем?! Те овамо нам
ЕУропа нема алтернативе, а с друге стране ударили директно у ЕУропејске вредности и
њен фундамент који нам сусједна Хрватска баштини?!
Али зато код њих нема врдања и оћу-нећу! Одлучност је решење!
Е, то је та ЕУропејска снага! Браво! Треба то сасећ у корену! Јер, шта ако би, не дај
Боже, Вучићу пало на памет да заређа: Јасеновац, Јастребарско, Јадовно, јаме (и то све
редом), па онда острва Паг, Раб..., па Глинска црква, Пребиловци... – па он се из Хрватске
не би вадио! И како му онда забранити та остала стратишта, ако му се дозволи Јасеновац?!
Ај' ти – боље спречити него лечити!
И, нека то, него баш сад кад су они окитили своју кованицу од 20 еуроценти ликом –
највећег „хрватског“ научника Николе Тесле – Вучић запео да се – и покланој Теслиној
родбини у Јасеновцу – поклони?!
Професор др Гидеон Грајф, у својој књизи „Јасеновац, Аушвиц Балкана“, између
осталог каже: „Нажалост, 91 члан породице Николе Тесле убијен је у НДХ, а 14 њих
страдало је у озлоглашеном Јасеновцу...“!
Сва срећа што је за науком отишао у Америку, иначе би му – као сину Милутина
Тесле, проте Српске православне цркве и мајке Георгине, ћерке проте Српске православне
цркве Николе Мандића – Јасеновац постао вечито почивалиште!
Господо драга – проЕУропејска – тешко да би и ова лупештина око Николе Тесле
могла без ЕУропе?! И – тешко да ЕУропа исто тако не зна и не учествује у том
бестијалном отимању и присвајању српскога генија?!
Али, како год би се овде нормалан човек трудио, сагледат не може колико, заиста,
мораш бити безочан – и јадан – па да се, поред свега овога, тако срамотно, не трепнувши,
окитиш ликом генијалног Тесле – кога је српски род родио?!
Боже драги, која сте ви творевина?! Не, ви сте, ипак – дијагноза!!!

