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ГЛАНЦАЊЕ БАЛКАНСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Боже драги, како Балкан поново ври?! Мртва трка се води за
прво место између онога што чини ИСИЛ-државу Косово,
Милове демократије у Црној, Бакирове жудње за „правдом“
кроз ревизију тужбе за геноцид против Срба, пробуђеног
усташтва у Хрватској којега Степинац „поново“ благосиља,
„срећне“ ЕУропејске Румуније, која се – због „љубави“
премијера и председника – излила на улицу...! Ту је и, већ
традиционални усуд – звани председнички избори у Србији...

Док у овај планетарни лонац неко дува у кашу, а неко пири у ватру, у овом нашем
малом региону, под нашу „кашу“, засад – само разгоревање ватре иде?! Ту нема шта нема
– мртва је трка за прво место – од свега онога што чини ИСИЛ-државу Косово, преко
„сусједа“ Хрвата, па „ћерај“ до Македоније, која је радила све што је од ње Запад тражио,
зат о је данас тако и „срећна“! Ту је и незаобилазна Бакирова ревизија тужбе против
Србије за геноцид, па Милова демократија и лов на „терористе“ у Црној, где су 15.
фебруара скинули имунитет опозиционим првацима Демократског фронта Даниловићу и
Кнежевићу, како би их хапсили и у казамат трпали?! Тај дан су, након четири месеца,
први пут, а уз подршку окупљеног народа испред, у парламент ушли окривљени
опозивционари, где се уз псовке, увреде и нагуравање између супротстављених опција, све
завршило черупањем косе и шамарима између Милове и опозиционе посланице! Врховни
државни тужилац Станковић, да би напетост смирио, издао је наредбу да се, за сада, не
хапсе и не приводе опозиционари одузетог посланичког имунитета! „Глас тужиоца“,
могло би се рећи – први је „корак назад“ Милове власти, која је сумануту игру заиграла!
Међутим, улицу испред Милове владе запосело је и две хиљаде мајки са троје и више
деце, којима је Мило, пред изборе '16. обећао доживотно 332 евра, а кад су избори
прошли – одмах им је 70 еврића одузео?!
Ван атара бивше Југе, тик уз нас, у Румунији, настао је хаос због Уредбе којом су
безочни политичари амнестирали себе за крађу државе и народа, што је на улице извело
300.000 незадовољних! По укидањау Уредбе, превару им још није опростило само пар
десетина хиљада који не одустају – остали „освешћени“ плебс се повукао?! Не би њих ни
Уредба тако „пробудила“ и окупила, да ту нема оне главне „кваке“ – ривалитета између
председника и премијера Румуније – то је Румуне „освестило“ – Уредба је само изговор!
О том румунском синдрому премијерско-председничке љубави код нас –„зли
језици“ шушкају годинама! А онда се у два дана решила енигма! Прво је премијер Вучић,
14. фебруара „изненадио“ актуелног председника Србије Николића својом кандидатуром
на председничким априлским изборима, а онда му је Тома, рачунајући да ће га СНС (коју
је основао) и Вучић, поново кандидовати, у року од 24 часа – вратио „изненађење“ и на
Дан државности Србије, Сретење и на свој 65. рођендан, негде пре поноћи – „частио“ себе

поновном кандидатуром за шефа државе! Ту ти Србијом жестоки рат плануо! Тек сад
следе „изненађења“?! Ово има да траје и траје и – да се распламсава, јер од када су на
оним „петооктобарским“ изборима квислинзи онако срамно на тацну изручили
Милошевићеву главу окупатору – председнички избори у Србији су – као усуд!
Све ово горе наведено, и толико тога ненаведенога, пада у сенку пред Хрватима који
су ударили у „гланцање“ традиције – што и објашњава у ком правцу гурају Балкан?! На
сваком кораку у тамоњиховој лијепој, ем се ори ем се у бронзу и споменик претвара
усташки поздрав „За дом спремни“, а улице им именима усташких злочинаца – „сијају“?!
Од потомака Павелићеве ендехазије плете се мрежа власти данашње им државе, ничу
споменици творцима НДХ – од усташког министра Миле Будака, преко терористе
Баришића, па све „ћерај“ до (пре)блаженог Степинца, којега су у бронзи овековечили и
посадили у Осијеку 9. фебруара?!
Васкрсавају видео и тонски записи државника најновије им НДХ?! Последњи
председник бивше Југославије и бивши председник Хрватске Стјепан Месића, 90-тих,
када су правили план о довршењу геноцида над Србима, износио је такве безочне тврдње
о Јасеновцу од којих нормалан човек – доживи шок?! У друштву „домољубних Хрвата“, у
опуштеној атмосфери уз мезе, цигаре, смех и шале Месић бесрамно тврди како је
Јасеновац био само једна фабрика срећно запослених и спашених људи: „Људи су убијани,
али прије доласка у Јасеновац. Кад је дошао он у Јасеновац, он је већ био практично
спашен...“?! Боже драги...?! – „Само ти дијете ради свој посао“, како рече Свети старац
Вукашин из Клепаца док су га усташе у Јасеновцу клале...
А тек биографије актуелних државника?! Шеф хрватске дипломатије Давор Иво
Штир је, ни мање ни више него унук пуковника усташке војске Ивана Штира, који је био
помоћник монструма Вјекослава „Макса“ Лубурића, управника логора Јасеновац?! Како
се усташка нит не би прекинула – актуелни Штир је додатно „окићен“ дединим именом!
Хрватска дипломатија није са Штиром исцрпила своју „безгрешност“! И Штирова
државна секретарка Здравка Бушић рођена је сестра усташког терористе Звонка Бушића,
који је отео авион 1976. на лету Њујорк – Чикаго и исте године подметнуо бомбу у
Њујорку, где је приликом демонтаже погинуо један полицајац! За та своја „дела“ прво је
добио доживотну робију и након 32 годене проведене у затвору, 2008. пуштен на слободу,
како би остатак живота провео у новој НДХ и својој кући у Ровињу, где је 2013. извршио
самоубиство?! Око њега – не би' ја ту ништа више – нека пред Богом види шта ће са собом
и својим „заслугама“?!
Док је у Туђмановој ендехазији брат Звонко уживао благодети живота и награду за
свој тероризам – његова сека-Здравка увелико је изграђивала наследницу Павелићеве
Хрватске?! Она је '50-те рођена у усташком леглу Имотском, а онда је „трбухом за
братом“ доспела у Америку, где је у Кливленду 10 година била некакав књижар, све до
1990. када због породичних „заслуга“, директно у кабинету Туђмановом постаје главни
саветник! Од '95. винула се по разноразним ЕУропејским скупштинама и одборима за
међународну „сурадњу“, а била је и посланица ЕУропејског парламента! ЕУропи – није
сметао њен – породични педигре – „дапаће“?! Зато је данас ту – где јесте?!
Како би обновили Павелићеву Независну Државу Хрватску (НДХ) – усташе нису
одустајале од уништења Југославије! Колико су они само до средине '80-тих киднаповали
авиона и подметнули бомби у авионском пртљагу, на железничким станицама, у
биоскопима, дипломатским и трговинским представништвима СФРЈ широм света, до
директног атентата на амбасадора Роловића у Шведској...?! Коју су тек машту и дела

имале усташке организације од „Хрватског ослободилачког покрета“ (ХОП), којега је
1956. основао Анте Павелић лично, до „Хрватског народног одпора“ (ХНО) којег је 1955.
основао монструм и један од управника усташког логора Јасеновац Макс Лубурић!
Ни једна једина вертикала се – у „часној“ хрватској историји – не заборавља – „ђе“
онда да забораве своје историјске прваке који су претеча данашњих терориста?! Ал Каида
и ИСИЛ-овци – могу само да им завиде! И ово клање и одсецање глава којим нам се по
друштвеним мрежама ИСИЛ-овци хвале – нека се не заваравају – нису први – мало су
усташе по јасеновцима и јамама метака у Србе потрошили – све им је „србосјек“ и клање
завршило! Ја сад чекам да ова Најновија Држава Хрватска (НДХ) потегне судски поступак
за међународну заштиту својих ауторских права – над клањем?! Ако правде има – победу
однети морају!
У Владичанском двору Епархије Бачке у Новом Сад од 13.фебруара одржана је
дводневна Мешовита комисија Српске православне цркве и Хрватске бискупије која је
требало да расветли улогу кардинала Римокатоличке цркве у Хрватској Алојзија
Степинца у Другом светском рату. Све информације са овог скупа остале су иза
затворених врата?!
Ја не знам што се ту више оклева?! Ако је већ међу свеце устоличила папу из '90-тих
Јована Павла II, који је свако место куда су оне усташе клале – благосиљао, а ове нове из
ратова 90-тих подржавао – што онда да се „кола неправде“ на Степинцу сломе?! Ја их
храбрим да не посустају – могу они то?! Нема толике свеобухватности – од љубави до
мржње – као што то – „urbi et orbi“ – Римокатоличка црква има?! Они су дотакли – врх – и
једнога и другога краја?! Пре неколико дана је Римокатоличка црква Аустралије одлучила
да исплати 276 милиона аустралијских долара за 4.500 жртава сексуалног злостављања и
то само у периоду од 1980. до 2015. године?! Овде су, наравно, само они који су пријавили
како су им католички свештеници „објашњавали“ ту потрагу за „божјом љубављу“?! Нема
ти код њих некаквих, ту и тамо – појединачних случајева, где, не дај Боже, наивни верник
уместо Божје љубави, заврши у љубавном загрљају „божјег посланика“ на земљи!
„Утеривање“ љубави дечацима боготражитељима – код њих је то сад већ постала
традиција?! Како ствари стоје, што им ја зла 'оћу, мој им је савет да, кад крену ка цркви им
– памет у главу и стражњицу уза зид – друге им нема!
Ево, ја нисам неки фактор, али апелујем – ако Бога знате – Степинца за свеца! Да се,
што пре, директно на небеса, у улогу свеца устоличи! Па онда, кад крену отворене мисе у
његову част ( и сад их они држе), па одликовања и ордени на груди хрватске за заслуге и
наставак Степинчевог бесмртнога дела да се каче и да их западним пријатељима и
подржаваоцима додељују – па да сви – Степинчевим делом обележени шетају – како би их
свет белодано препознавао! Па чесме, споменици, улице, сувенири, школе, стадиони и
путокази понесу његово име...! Па фабрике по целој Хрватској име да му носе – како им
цела Хрватска никад не би избрисала сећање и лик њихових фабрика смрти по јамама,
јадовнима и јасеновцима – на чијим темељима и чијом заслугом данас имају ову најновију
им државу?! А тек кулинарски специјалитети под његовим именом...! Замислите ту лепоту
– на хрватској „трпези“ – традиционално хрватско „јело“ – звано „Степинац“...! Која би то
само – посластица истине била!!!

