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КРОЗ ИЗБОРЕ И СТРАТИШТА – ДО „РАЈА“
Тутњи Србија на изборе, пуна обећања, потемкинових
села, заклињања на верност западним „пријатељима“, слалома
између годишњица српских стратишта и праштања злочина над
Србима, не би ли нам Запад задовољан био?! Пева Хрватска –
слави своју државну вертикалу НДХ – логоре и јаме?!
Хрватска пева – ЕУропа и цео Запад ужива и ћути, збрајајући
своје победе – све до победе Вучића 24. априла „на
својеврсном изборном референдуму Србије“ – између њих и –
Русије...?!

Боже драги, како протиче овај месец, пун к'о око – није му мане да је у 1941.
смештен! Наврзле се незаборавне годишњице којима су нам наши западни „пријатељи“,
заједно са „сусједима“ пунили кроз историју календар логорима, јамама и прогонима?!
Ова 2016. још је и „богатија“ за изборну кампању у Србији, пуну слалома око стратишта,
како нам Запад не би замерио да им нисмо довољно опростили – и регионално се
измирили?! Тутњи Србија на изборе пуна обећања, благостања, праштања, заклињања на
верност западним „пријатељима“, самокажњавања, потемкинових села и „лопатања“ –
преко изборне сетве камена темељаца! Ту су и хрватска „лопатања“ из '41.– требало је
прекрити преко милион побијених Срба, мада руку на срце, није све ишло под земљом и
јаме су „одрадиле“ посао?! Боже драги – не зна човек дал' да плаче или од гађења окрене
главу?!
Испреплетали нам се датуми и историјска сећања с браћом Хрватима и западним
„пријатељима“ – како који домољубни дан заокруже у свом календару, тако из нашега крв
потекне! Хисторијска претходница ове садашње ЕУропејске Независне Државе Хрватске
– Павелићева НДХ исто је на неки начин била еуропејска?! Трајала им је пуне 4 године од
'41. до '45.?! У овој садашњој ЕУропејској – достојно су јој обележили 10. април – датум
оснивања?! Певао им је Томпсон по католичким и основним школама цео репертоар!
„Јасеновац и Градишка Стара“ у којима се славе „клаонице“ и „месаре“ усташких кољача
Јуре Францетића и Макса Лубурића! Урлали су „За дом спремни“, како иначе и почиње
песма „Чавоглаве“, а чак и ученици громогласно и онако – хрватски ментално здрави,
песмом су нам поручили: „...бандо четници, стићи ће вас наша рука и у Србији“?!
Наши сусједи Хрвати обележавали су и Јасеновац! Што се тиче јама – то нису! Ко
би и стигао све да их обиђе?! Њих је толико да Хрвати ништа друго не би успели да ураде
кад би кренули на сваку јаму широм „лијепе тамо њихове“ коју су напунили Србима?! Код
обележавања годишњице пада Јасеновачких логора 22. априла, имали су дуплу муку!
Прво, тај им датум тешко пада, јер није лако сећати се дана кад је престала с радом

најзапосленија „фабрика“ у историји Хрвата! Друго, помен је ишао у три колоне, јер су се
узјогунили Јевреји због „релативизације и оживљавања усташтва“ у Хрватској и одбили да
22. априла, заједно са Хрватима, обележе 71. годишњицу пробоја Јасеновца и својим
присуством увеличају фарсу од хрватског кајања! Онда су и тамошњи Срби, охрабрени,
донели исту одлуку. Хрвати су тако сами обележили тај датум – углавном без музике јер –
Томпсон је већ унапред био распродат широм „лијепе им тамо њихове“?!
Ово је за њих рутина! Они Јасеновце и годишњицу стварања НДХ обележавају и
славе од настанка, само што то – од Туђмана – и јавно раде?! Њима је сваки дан, по том
питању – празник?! Пева Томпсон, причају деци бајке, широм овдашње НДХ о својој
„невиности“, пакују филмове попут оног о Јасеновцу Јакоба Седлара, по којем ће још
испасти да су по логорима мучене усташе од стране „злоћестих“ Срба?! Комплетно
лудило на сцени?!
Иначе ту, историјски најпознатију хрватску грађевину – систем концентрационих
логора, осмислили су и њима управљали опевани Томпсонови хероји! Вјекослав „Макс“
Лубурић био је изумитељ и заповиједник од оснивања до краја! А први управник највећег
– Јасеновачког логора био је – римокатолички свештеник Мирослав Филиповић, звани
„Фра Сотона“! Хрвати, макар у логорима нису оскудевали! Имали су и посебан за жене –
Стару Градишку, а Бога ми и само за децу, као што су били у Сиску и у Јастребарском?!
Они су једини народ на Планети који је имао логор за децу, мада – имали су их они по
свим логоримса?! У записаном им „прочишћењу хрватске нације“, убијали су на првом
месту српску децу – од оних на дојкама мајки до најстаријих – до 14 година. Према
страним обавештајним службама, које су одмах након '45. изашле са подацима, у усташкој
НДХ је од априла '41. до маја '45. убијено више од 73.316 деце!!!
Али, и историја зна бити неправедна! Тако је и код хрватских логора! Јасеновац им
је био највећи и са око 700.000 убијених Срба – најућинковитији?! Сви остали, који такође
заслужују „славље“, пали су у сенку Јасеновца и неправедно запостављени у удјелу
стварања „лијепе њихове“?! Међутим, ако ико, оно ће највећи син и песник у Хрвата –
Томпсон исправити ову неправду! Он редом све у стих ставља и са целом Хрватском углас
пева из свега мозга – до небеса?! Хрватска пева – ЕУропа и цео Запад уживају и
задовољно ћуте?! Добро је! И треба што гласније – да их тамо и поклани чују?! Па, ако им
поклани и прогнани Срби опросте – нека им и од нас буде просто?!
Ова слика о Хрватима не би била комплетна без једне дигресије! Они су, такође у
априлу – кад су им ове страшне годишњице, али 2014. дошли у Београд да скину калуп са
београдског споменика Николи Тесли, како би му и они подигли споменик, јер су '92. онај
постојећи у Госпићу – у налету лудила убијајући све српско пред собом – минирали и у
парампарчад разнели?! Данас им од свих Срба, које су или побили или прогнали – само
Тесла треба?! Њега, не бирајући средства, својатају и на сва звона краду од Срба – не
смета им ни што га је родила ћерка српског православног свештеника, ни што му је отац
Србин православни свештеник?! – где год зину кажу да је Тесла њихов?! Боже драги?!
Уз све ове годишњице хрватских „кајања“ због геноцида над Србима, они су још
стигли и до УН и ЕУропе са својим захтевима и писмима против „злоћестих“ Срба?!
Председница им најновије НДХ Колинда Грабар-Китаровић, 19. априла, усред
предизборне кампање у Србији, обратила се генералном секретару УН! У писму
натопљеном сузама, Колиндица отвара своју душу, не због јама, јадовна, јасеноваца, олуја,
чекићања ћириличних табли, распеване Хрватске под њом и Томпсоном..., него због
пресуде Шешељу?! Дубоко забринута упозорава УН да је ова пресуда „опасан преседан за

све друге оружане сукобе у којима се војни циљеви настоје остварити провођењем
геноцида и етничког чишћења, темељем националистичке или расистичке идеологије и
злочиначко-хушкачке пропаганде“?! Не, не – није грешка – дословце сам преписала:
„провођење геноцида и етничког чишћења“?! Боже драги – пред оволиким безобразлуком
и фарсом – човек само да занеми?!
Хрвати су, поред ових „невиних“ суза просутих у УН, блокирали и отварање
поглавља 23 за приступање Србије ЕУ! Што се мене тиче – први пут нешто добро од
Хрвата, међутим, они ти имају низ услова за наш ЕУропејски пут?! Траже и да се Србија
одрекне права да процесуира ратне злочинце са целог простора бивше Југе из ратова '90тих?! Ово би, вала, могли и да им учинимо – ако ништа, оно да им се сачува хисторијски
континуитет „пацовских канала“ – од '45. до данас?!
Колико су досад Хрвати „привели правди“ ових најновијих својих злочинаца над
Србима, боље да не помињем?! Вратићу се на Динка Шакића, који је само један од
монструма кољача и један од управника јасеновачких логора, који је – умро природном
смрћу 2008. у Загребу?! Како би га наградили да им не умре у туђини, него у својој,
„србосјеком“ створеној домовини – довели су га пред крај живота у Загреб, да му, к'о
бајаги, суде и то након што је мирно проживео живот, на више дестинација, код наших
западних „пријатеља“?! Иначе, Шакића је у Аргентини 1985. посетио и Фрањо Туђман –
само пет година пре него што је истерао Србе из Устава као конститутивни народ и
започео рат?! Према сведочењу Динкове супруге Наде, иначе сестре усташког кољача
Макса Лубурића, након дугог, пријатељског разговора – Туђман и Шакић сусрет су
овековечили и заједничком фотографијом! Том приликом, у интервјуу новинарки Алекси
Црњаковић, Шакић се похвалио хрватској јавности својим „дјелима“ и подвукао како би
„све то, ако треба, урадио поново“?!
Ово је само део предизборног микса у Србији кроз који смо прошли! Поред
страшних обећања и самохвале о невиђеним успесима, било је ту и ЕУропејског Брисела,
не само због Хрвата – ту су и наши пријатељи Шиптари?! Они више не дају ни да им се
прекорачи са личним картама из Србије у „државу“ Косово?! Сад смо молили наше
ЕУропејске „пријатеље“ да убеде Шиптаре да се смилују и пусте нас да се по држави
српској крећемо – којој је Вучић, како нам се хвалио у предизборној кампањи – „сачувао
територијалну целовитост и суверенитет“?!
Због изборне „математике“, ове унакрсне стреле „пријатеља“, Вучић је користио да
би мало штитио Србе, а мало више се заклињао на љубав и добросуседске односе?!
Правдао се на сва звона и да је Хрватима све опростио, да су нам све то наши пријатељи,
да не гледа у прошлост, већ у будућност, јер шта, ако не дај Боже, останемо без такве
ЕУропе у којој је – таква Хрватска?!
Ми, од када су нам 5.октобра 2000. ставили омчу око врата и ланце на ноге и руке –
само бројимо „пријатеље“, како им се не би замерили, а не јаме и стратишта које су нам
„пријатељи“ направили?! Откад су са нама јаме напунили, увек смо због неке фотеље с
бројањем престајали и пребројано заборављали – данас је на ред дошла ЕУропејска
фотеља?! Шта ако затворе капије ЕУропејскога „раја“ и ми ван жице останемо – оста
брука од нас! Уместо да за монструме тражимо казну и обештећење – ми, како који
српски џелат искочи из историје, тако му уручимо опроштај и „прекрстимо“га у
српскога пријатеља?! Како која година одмиче, све дужи и дужи низ српских
„пријатеља“ вијуга кроз историју преко целих држава до појединаца?! Ту су нам
Хрвати незаобилазни, а тек Шиптари, па све ћерај скоро до далеких дестинација целога

Запада?! А тек појединци – бисер до бисера – од Солане до Тонија Блера?! Вучић, уз
обећани рај Србима, ако њега изаберу, све је српске џелате прогласио пријатељима и
великодушно им сва зла над Србима опростио?! Све „пријатељске им“ и закулисне и
белодане радње, од „пацовских канала“, преко „избрисаних“ „Бријунских дневника“,
„жутих кућа“ и НАТО пријатеља од чијих бомби смо данас народ са највишим процентом
рака у Европи – све невино, испод Вучићевог благослова – редом „васкрсава“?! Јер
ЕУропа – а не Србија – нема алтернативе?!
И тако удри, удри... све смо ово претутњали док смо чекали изборне резултате 24.
априла на трећим изборима за мање од 4 године и поново победу западне Вучићеве
политике – овога пута са око 48 и нешто %! Сви наши „пријатељи“ – честитали су му?!
Запад – пресрећан „победом на овом својеврсном референдуму Србије“ између западних
„пријатеља“ и Русије?! А и не био! Нигде им нису тако успешни методи слуђивања и
експеримента над једним народом као над Србима – пацови у кавезу?! Нека што нам је
Вучић обећао да ћемо имати рај – него нам је објаснио да смо под њим – и досад у
рају били?! Пропаганда је уродила плодом – „заблистао“ је гласачки „самостални“
ум Срба?! Хрвати – мало је рећ – пресрећни?! Мада, забринути због уласка Шешеља са
око 20 посланика у Парламент?! И остали „пријатељски“ Запад – Шешељ жуља?! Таман
што су само још требали да анестезираним Србима са намакнутом омчом – гурну столицу
испод ногу, кад оно буп – Шешељ! Шта сад – кад он крене преко Парламента у буђење из
коме слуђене Србије – ето ти муке омиљеном нам окупатору?!

