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ГРМЉАВИНА ПОД ЗЕМЉОМ
„Мој председник“ слетео у Подгорицу
код „мог председника“!Није ово оно,
„мој до мојега“, ово је нешто друго!
Не могу вам објашњавати како то да
су обојица „моји“! Једноставно, или
имате, или немате среће! Ја имам!
Сви у почасном шпалиру, сем Ранка!

М

орам вам отворити душу! Седим испред „екрана малог ТВ пријемника“
и уживам! Полећу авиони, слећу авиони,...! Не војни - кави! Нико нас више неће
изнервирати! Све ћемо решити мирним и дипломатским путем! „Мој председник“ слетео
у Подгорицу код „мог председника“! Није ово оно, „мој до мојега“, ово је нешто друго!
Не могу вам објашњавати како то да су обојица „моји“! Једноставно, или имате, или
немате среће! Ја имам!
Сви у почасном шпалиру, сем Ранка! Није крив Кривокапић, а није ни заслужнији
од осталих! Мора неко! Битан је „театар“! Грљење, тапкање, осмеси,...! Пољубци пљуште,
а највише с Роћеном министром иностраних послова! Биће да је због потврђивања да су
ово двије стране земље, или бркова, не верујем да је због Косова! Што би Роћен више био
заслужан за Косово од Мила и Филипа! Ако ћемо право, Филип је ту најсвежији! Још му
нисмо давали ни четрдес дана од када се руковао са Фатмиром у Призрену! Краљ
Никола је певао, и сањао „...Онамо намо, за брда она...“, па ништа! А Филип директно у
„Призрен престони град“! Ај' ти! Цар Душана, па цар Филип! Само се ти Душане преврћи
под земљом, ти си своје завршио!
Сви су ми мили, али Филип ми је сада на првом месту! Нека што се ја, ''њишта
духом'', најежим од тог „витештва“, но се, од Светога Петра Цетињскога, Његоша,
краља Николе, Марка Миљанова,..., свима кости у гробу преврћу! Који је то „јунак“, а да
га ми знамо, мимо Мила и Филипа, направио такву „грмљавину под земљом“ кроз векове
у Црној?! Ниједан!
„Мој председник“ нема времена да ослушкује прошлост! „Ми нећемо прошлост,
хоћемо будућност“! Мало ме страх од тих Плужина, где су наумили да га, на коренему,
одведу! Ако преци, али они даљњи, у њему проговоре, оста брука од нас! Таман што смо
се обећали Еуропи, треба ли нам сад да му се осећај отпора према окупатору пробуди!
Неће ваљда! Ево и домаћини су му стално на извору славних предака, па је све у њима
замрло! Тврд је орах „мој председник“! Кад се он обећа, иде до последњег Србина! Мало
је таквих!

Еуропа нема разлога за страх, а нема ни милости, ни времена за губљење!
Резолуција, Резолуцију сустиже! Најновијом, коју је усвојио Европски парламент, позване
су преостале чланице ЕУ, које нису признале, такозвану државу Косово, да то учине!
Свака им је Резолуција праведна до бола! Ма, сви наши досадашњи окупатори, да их на
гомилу саставимо, нису имали толико префињености као наша Еуропа! Те правичности,
тога пријатељства, тог поштовања међународног права, Повеље УН, аргументације,
истине, када су Срби у питању, историја не памти! За то „Мој председник“ иде редом, где
Еуропа резолуциу, он ту клекне! Из ове посете, само на кратко лети у Београд, да промени
„чарапе“ и правац Сребреница! Треба се 11. јула „изут“ у Поточаре! Није то „изување“
само његово, па да може са било каквим чарапама, то је „изување“ нације! Немојте ви!
„Мој председник“ води рачуна!
И Београд се „изуо“! Вијуга камера, Кнез Михаилова прекривеном са 8372
поређаних пари старих ципела, као испред џамије! Џамије нема, али изувене ципеле нису,
баш, тек тако(!?), да вам све не цртам! „Жене у црном“, три дана пред сребреничкоеуропејску сућут, направиле перформанс - 8372 пари ципела?! Где их само нађоше
толико!? Не мислим на ципеле! Чак је и њихов Мирсад Токача, који је директор
Истраживачко-документационог центра у Сарајеву, изнео податке о 500 живих, са тог
списка од 7800 страдалих, који је, за потребе еуропејско-америчке политике, саставио
Педи Ешдаун(!?), и још 70 приде, који су, ко зна где, када и како, умрли! Истине ради,
мора им се признат да, у Поточарима сахрањују само мушкарце, и то војно способне!
Макар ту поштено! Али шта ћемо са геноцидом?! Мало штрчи из дефиниције! „Мој
председник“ не воли геноцид! За то он и не иде на Петровдан, 12. јула у Братунац! Тамо је
сахрањено 3267 под командом Насера Орића, покланих, спаљених, одсечене главе, удова,
измасакрираних српских жена, деце, стараца, из села и заселака око Сребренице и из
Сребренице! То није геноцид!? Нема тамо ни цвећа, ни помена, ни резолуције, ни
покајања, ни Европе, ни „мог председника“!? Тамо је само мук и сведочење пакла на
земљи! Знам, као ратни репортер сам тога сведок! У осталом, зар је битно! Београд се
„изуо“! Други „сведоче!? „Друга Србија“ даје допринос еуропејском путу! Ону „прву“ „ретроградну“, од када се „мој председник“, и његови, питају - нико не пита!

