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„МОЈ МИШКО ЈЕ ГЕНИЈЕ ЗА ВОЖЊУ...“
Гледајући овај наш театар од живота који нам, већ одавно,
венама уживо тече – целога га каткад можемо спаковати у
неколико реплика из оних наших легендарних филмова! Ове
две последње свечаности устоличења председника и премијера
Србије – имају посебно место, а једна – и историјско...

Не знам је ли још ко, али што сам се ја, сад прошлог петка, 23. јуна, науживала
гледајући инаугурацију Александра Вучића на место председника Србије! Све ме је
некако вратило у младост, у лепоту, у доба Броза и његових свечаних датума! Црвени
теписи, постројена гарда, лепо се поспремили гости и званице, свира химна, куцкају се
чаше наливене познатим винима, осмеси, тоалете, парфеми пробили зид малог ми ТВ
екрана, разлили се по мом скромном дому – милина једна?! Све смо позвали! Доста их је и
дошло: 60 светских званичника, од којих 20 шефова држава и влада и око 5.000 осталих
званица, а међу њима и НАТО лобисти и хрватско шиптарски лобисти и велики
„србољупци“ од Јелене Милић па све до Соње Бисерко, шетало је салама Палате Србија,
окићеним знаменитостима српске историје. Ови ближи сусједи – некадашња браћа, дошли
су на највишем нивоу...рукују се, љубе, уз осмех загледају, деле комплименте – „ја теби
сердару – ти мени господару, а код куће већ знамо каква смо...“! Ови даљи – како ко?!
Мало ко лично, мада је било и таквих – већином стигоше изасланици – теткине тетке тетка
од стрине! Уосталом, тако је како је! Једино ме повредило то што нам Меркелица није
лично дошла него послала бившег канцелара Шредера, мада и у томе има логике! Шредер
нас боље зна, он нас је, за време док је био канцелар, одозго – са небеса – до детаља
снимио и таргетирао бомбама '99. за време НАТО агресије на нашу Србију?! Лично је
пристигао и комесар за окупационо ширење ЕУропе Јоханес Хан! Он се одмах састао са –
њиховим, а нашим – мандатаром Аном Брнабић, а онда нас преко Твитера обавестио како
она „искрено верује у европске вредности“ и како се радује сарадњи са њом – и тако нам
још једном отворио очи ко на овој нашој политичкој сцени „коси, а ко воду носи“?! Има
ту, пре овога, још једна „симпатичност“ – „Блиц“, који је немачко гласило у Србији, 15.
јуна освануо је са насловном страном: „Ана Брнабић мора бити премијер“, а Вучић нас је
тек после подне обавестио да је одлучио да јој повери мандат?!
Иначе, свечаност у Палати Србија била је само свечаност због свечаности, да се
потврди свечано преузимање дужности председника Републике које је свечано обављено
још 31. маја свечаним полагањем заклетве на Уставу Србије и Мирослављевом јеванђељу,
на свечаној седници у Скупштини Србије!
Ова свечаност није ништа према ономе како је било свечано када смо чули да ће нам
премијер бити Ана Брнабић, па све док и њу нисмо свечано у Скупштини Србије, уз њену
заклетву, устоличили на премијерско место!

Прво што је код ове свечаности пало у очи су два прста у оба ока изворно
хришћанској Србији и похвале свих западних пријатеља и честитања на избору?! Ја бих
сад овде могла и да завршим колумну, јер – чим мени они честитају – знам да смо на
добром путу и да је ту свака реч више сувишна?! Сви светски медији – као ударну вест –
јавили су да је то „прва геј премијерка на Балкану“?! Ај' ти – први на Балкану – мало ли
је?!
Чим је Вучић изговорио њено име за мандатара – хрватски медији су јој пребројали
крвна зрнца?! Похвалили су се како је пореклом Хрватица која се изјаснила као геј, али и
натрљали нос Српској православној цркви(СПЦ), која се противи њеном именовању!
Прелистали су старе списе – више од 300 година уназад и констатовали да је премијер
Србије Ана Брнабић „из Старе Башке на острву Крку, гђе се њена породица спомиње у
црквеним књигама још 1673. године“! И она сама, уживо, у емисији на једној ТВ у Србији,
која иначе хвали и брани сваки потез ове власти, на директно новинарско питање како нам
је Вучић довео Хрватицу и припадницу ЛГБТ популације, није хтела ништа да демантује,
осим што је „процедила“ кроз зубе да има још „деда и баба“ у њеном пореклу?! Хрватски
медији су отворили душу до краја, мало се хвалећи, а мало спочитавајући додали да је,
ето, она рођена у Београду, да је у средњој школи била даркерка која је ухваћена у
лезбејској вези, те је због тога отишла на даље школовање у Америку...! Ма – комбинација
убитачна?!
Када се мало подробније задуби у ту биографију, што се тиче њене школе и
стручности, она није ништа друго осим једна од оних из низа, које нам већ одавно све, чим
позавршавају којекакве школе мимо ове земље, представљају као мудраце и свезналице, и
то им је аутоматски предност над свима нама који смо овде позавршавали озбиљне
државне факултете?! Њима то одмах буде улазница за чело државе, а нама „шамар“ као
мање способнима?! Брнабић је завршила универзитет у Мичигену, који се по свом
квалитету и значају налази испод 200-тог места у САД, а на Хал-ију, који је испод 800-тог
места, положила је Мастер из маркетинга – што у преводу значи „ништа“?! И у Србији се
сваки други који је гурнут партијски да напредује, похвали којекаквим мастером на
некаквом „менаџменту“! После свега, овај наш „Мегатренд“ ми дође к'о Харвард – да не
помињем наше државне факултете и брукам их, мешајући их са свим овим набројаним
„минџаментима“, што по свету, што овде код куће!
И – све је ово у реду! И школе и експерти и мањине разноразних облика и профила и
њихова људска права – навикли смо! Али немојте само, ако Бога знате, правити толике
будале од народа и од свега овога геније којима овај напаћени и изварани народ треба да
се диви, клања и скрушен пред њима бежи у ћошак...?!
Ови који је дижу у небеса као образованог експерта, што би требало да значи да јој
је то био ветар у леђа, заобилазећи њен основни геј-адут – боље да ћуте, кад је већ и она то
признала, у чему се и састоји цео кунст њеног ветра у леђа и вртоглавог успеха! Ту
предност у себи која јој је омогућила улазак у клуб моћних – она је открила и јавно
показала још као средњошколка! Због свих тих обдарености се и отиснула у обећану
земљу – и отуд нам се вратила као „експерт“?!
Ако ништа друго, оно су нас макар за ових скоро 30 година окупације научили да и
ћорав види које су то „особине“ по којима они бирају своје кадрове?! Једна од тих је и –
бити из палете ЛГБТ-боја?! Наравно, није то једина особина по којима они врше одабир!
Воле они и савитљивост и купљивост и колаборационисте и... Кад вас преслишају, сниме
и у „клуб“ гурну – е, онда иде све к'о „подмазано“!

Наш садашњи премијер је, поред америчког „минџамента“, гурнут у проверу кроз
разноразне инвестиционе фондове, фирме и невладине организације! Сва та њена
западњачка ангажовања и запослења кретала су се од УСАИД-а, Континентал винда и
осталих фирми и фирмица које су – у „родбинским“ везама – што ћерке, што ћеркине
ћерке фирме – све чеда плодних међународних финансијских организација, па ћерај све до
„прапретка“ – Светске банке?!
Ево да покушам да избијем адуте овим модерним глобалистима који ће ме напасти,
па да све ово гледам као да је „чаша полупуна“, а не „полупразна“ и у'ватим се за сламку
да и ми имамо некога ко припада скоро најјачем светском лобију! Да ли ће припадати и
нама – сумњам! Не постављају они своје нама због нас – него „наше“ себи због њих! Од
саме помисли – шта ли су све наумили да нам под њеном „оловком“ ураде – страх ме
хвата?! Ево да видимо, пошто ми у Србији имамо премијерски, не председнички систем,
шта ће бити са целокупном нашом политиком – посебно КосМетом?! Коју ли ће борбу и
какву Брнабићка за свето Косово водити, пошто је сад по Уставу у њеним рукама?! Откад
смо КосМет под Титом почели да губимо, па онда од доласка „жутих“ до данашњег дана –
можда га чека судбина спаса под светском геј снагом...?! Боже драги, што некад има дана
– човек не зна да'л да плаче или да се смеје...?!
Ова година нам је донела још један напредак – уместо једне – имаћемо више парада
поноса?! Прва је била 24. јуна у Београду, а 27. у Нишу – две параде између две свечане
инаугурације! Дивно! Остале иду од јесени?! Некад смо само „параду“ осећали као
проблем и атак на промену националне свести, коју су наши политичари добили у задатак
да нас лоботомишу и одраде нам мозак! Данас смо отишли толико корака даље, а нисмо
хтели ни тај почетни! Е то се зове принцип „куване жабе“!То је она једна од десет тачака
које су нам као списак обавеза стигле из ЕУ и то директ из Немачке – која се односила на
промену свести?! Да не бих била погрешно схваћена – никога не кривим, све разумем,
могу да имам и емпатију, ако треба, јер – нико на свету не може бити заслужан нити крив
за то што је рођен овако или онако, али ови инати, устоличења, шетње, претње,... – е, то су
већ дебеле заслуге?! То је атак на личност нације, на ломљење историјске вертикале,
савијање кичме, бацање на колена из ината?! Јер – суштина је – потпуна капитулација?!
Није овде крај! Посебна седница на којој смо у Скупштини Србије кренули у бирање
Брнабићке за премијера Србије и њене владе почела је 28. јуна на – за Србе – свети
Видовдан?! Боже драги шта ли су нам све на Видовдан радили, што кроз даљу, што кроз
скорију историју, само зато што је то толико свети датум у Срба?! На Видовдан су нам
квислинзи на челу са вођом Ђинђићем изручили и председника Србије Слободана
Милошевића НАТО- агресорима у „хашку правду“?! На Видовдан смо 1389. натопили
КосМет крвљу, бранећи га од Османлија?! У сваком рату непријатељи и окупатори су
гледали да нам што боље „честитају“ видовдане, божиће, васкрсе, крсне славе... покољем
масакром, понижењем...?! Данас – на овај Видовдан – „само“ нам мењају свест...?!
Гледајући овај наш театар који нам кроз живот, већ одавно, уживо тече и „пакујући
га“ некад у једну, некад у другу реплику из оних наших легендарних филмова – каткад цео
живот може да нам стане у ону познату: „Мој Мишко је геније за вожњу“ из филма „Ко то
тамо пева“ и да се заврши са оном из „Балканског шпијуна“: „Ђура ће ти опростити што те
је тукао“?! Оно између, припало би оној из филма „Маратонци трче почасни круг“: „Ко је
вас познавао, ни пакао му неће тешко пасти“...?!

