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ОПЕЛО
ХРТ нас је извијестио да је „Србијански предсједник Борис
Тадић, данас први пут, овдје на Пантовшћаку, изравно признао
постојање логора у Србији у којима су мућени затоћени
Хрвати“! Браааво! Тако се то ради! Шта има Хрватска да буде
боља од нас!? Она је имала логора од Јасеновца до Лоре, броја
им се не зна, сад они да имају, а Србија да нема - има да има и
ако нема! Тако да смо сада, захваљујући „мом председнику“,
барем са логорима фифти-фифти!?

Ову ћу вам колумну почет са једним вицем који се кроз Србију шапуће: „Врши се
припрема око посете председника Тадића Краљеву, приликом које ће се извинити
земљотресу“! Ја вам га испричах, не знам 'оћете ли ви коме, и не знам знате ли да су одма
након земљотреса, грмели и падали метеорити по нама! Толико је грмело да су сви
мислили да су поново дошли „наши западни пријатељи“ да нас „поздраве“ са небеса!
Народ је за све то имао своје објашњење, и одмах потегао Бога и Његову љутњу на нас
грешне, лише „мога председника“, он је безгрешан, и што се њега тиче, може Бог да се на
Србију љути до миле воље, „мој председник“ има „свога бога“ који му је дао задатак да
нас води на пут без повратка, или, како то они већ зову, „пут који нема алтернативе“!
Што се тиче тих замки и искушења, од небеса до осталих „ситница“, које се пред
њега постављају, за сваку је наредан и увежбан! Он не бира - ради и шта зна, и шта не зна!
Таквога смо и хтели! Шта ће нама неко ко се држи само онога што зна, па да морамо за
свако место другога човека, овако имамо једнога за све! Ту нам је велика уштеда и рецепт
за излазак из свакојаке кризе! Ми кризе скоро и да немамо, а зашто, ваљда вам је сад
јасно! „Мој птредседник“ сваку област има у малом прсту, а историјско-правна, некао му
баш лежи, али и ове економске, ко од шале заврши!
Како је само опослио ова два Бизнис форума у Црној Гори и „лијепој њиховој“(!?),
нека што му се ми, обични смртници, дивимо, но су и економисти занемели! Док светски
стручњаци муку муче око економске кризе, он је, у две државе, и трећом - Србијицом, коју
носи у џепу, те економске проблеме, „облетео“ за пар дана и ставио тачку! Највише ме је
одушевило његово економско-историјско-правно знање у овој убрзаној другој званичној
посети Хрватској, после оног, „незваничног“ вуковарског клечања! То што се он, поново
помирио, и затражио од Хрвата да нам опросте сва наша страдања која су нам нанели, већ
је виђено, али „мој председник“ не би био мој омиљени да он нема увек „зеца у рукаву“,
па је тако, како су дали извијешће хрватски медији и: „Србијански предсједник Борис
Тадић, данас је први пут, овдје на Пантовшћаку, изравно признао постојање логора у
Србији у којима су мућени затоћени Хрвати, те на питање, када ће допустити да удруге

логораша из Хрватске поставе табле на логорима у Србији, одговорио: “То је у процедури!
Доћиће и тај дан“!? Браво! Тако се то ради! Шта има Хрватска да буде боља од нас!? Она
је имала логора од Јасеновца до Лоре, броја им се не зна, сад они да имају, а Србија да
нема - има да има и ако нема! Тако да смо сада са логорима фифти-фифти!? Е, за то ја
волим, и не дам на „мога председника“! Пун је идеја и изненађења, која, морате признати,
само њему, тако генијалноме, могу пасти на памет!
Једна од генијалности из области, наређене, регионалне, привредне сарадње са
Хрватима, је и прављење заједничког, српско-хрватског тенка!? Нећете ми веровати, сваки
Дневник, са простора Балкана, тога дана сам, пет пута, одгледала, небих ли се уверила
јесам ли ја то добро чула - јесам!?
Док је „мој председник“ делио помирења по „лијепој њиховој“, одкривао и
признавао некакве логоре по Србији, и пројектовао тенкове, Штефан Филе, овај што је
сада задужен да шири Еуропу, поделио нам је „контролни“, на све енглеском, тако да, за
почетак, дан-ноћ радимо на језику. Што се мене тиче, то је једина исплатива инвестиција!
Ја сам за то да сви морају познавати језик свога окупатора! У том еуропејском Упитнику
од 2 483 питања (за сада), на која, најкасније до јануара, морамо тачно одговорити, многи
блокови су избачени, не за то што они не знају градиво за пропитивање, но 'оће нама да
учине! Ко би толико градиво савладао, а да не погреши! Нико не зна да нам живот олакша,
као „наши западни пријатељи“! На пример, избачено је комплетно Косово заједно с
Метохијом! Колики су нам напор овим уштедели, а поени убележени самим тим што смо
„тест“ прихватили без КиМ! Које је тооо градиво којега смо се решили!? Ништа нам
друго не преостаје него да им се захвалимо на разумевању! То ће „мој председник“, он је
за та захваљивања најувежбанији! Од Косова у Упитнику ставили су само „царински
печат државе Косово“, на које тачан одговор гласи „признаје се“!? Ја сад мало шапућем,
јер ако овако не одговоримо, џаба смо кречили, мада знам да ће „мој председник“, из трка,
положити и ово питање, положио је цело КиМ, положиће и „царински печат“!?
Многи „моме председнику“ намештају „ћеку“, али узалуд! Једна од „ситница“ која
се пред „мога председника“ испречила, била је и планетарна руска ТВ Раша Тудеј, која се
емитује 24 сата, и то на енглеском језику (овде вам је мртва трка између мене и Руса, ко је
од кога преписао онај став око језика окупатора), и која је послала свога новинара код
„мога председника“ да га провоцира питањем да је он прозападно орјентисан без обзира
на то шта је све запад урадио његовој земљи, и без обзира на принципијелан став Русије
по питању заштите српских националних интереса, нашта ће он: „Ја сам просрпски
председник. Ми желимо да имамо најбоље могуће односе са Америком,...са Русијом
желимо да имамо добру сарадњу“!? Тооо! Шта је руска новинарка мислила да ће „мога
председника“ затећи неспремна(!?), грдно се вара, није само он увежбан, и ми сви гледамо
у једну тачку и понављамо мантру „Европа нема алтернативе“! Док нам је Филе 23.11.'10.
уручио Упитник (тада је „мој председник“ пројектовао тенк у Хрватској), рекао нам је и да
је „то један од услова за добијање статуса кандидата“!
Што се тиче коначног решења овога „ребуса“, и који су све то услови које треба
испунити, дао је одлазећи британски амбасадор из Београда, Стивен Вордсворт: „Нема
шансе да ће влада било које земље ЕУ напустити идеју евро интеграција и направити
„рупу“ између Мађарске и Грчке“!!! Е, ту је решење ове „укрштенице“! Нема шанси да
се било ко извуче и побегне испод њихових канџи, сад што је то објашњено да се, као ми
морамо борити да уђемо тамо, уместо да је речено да се они боре да им нико не побегне

испод чизме, то је метод да се робови не досете и не боре за бежање из ропства, него свим
силама за милост свога газде и окупатора!
Како је блажена била она некадашња окупација кад „ујашу“ у земљу на коњима или
тенковима, свеједно! Па онда бункере подигну и опашу бодљикавом жицом и онда човек
лепо види шта је и смишља шта му је чинити! Нема више да се види, да не би било онога
шта му је чинити, а „ујашали“, бункер до бункера, свуд бодљикава жица, а народ хорски мало је, дај те још Европе, она нема алтернативу!? Блажена су и друга лудила при овоме!
Кажу разболи се човек, па фалај да је Богу, без свако га се може, али шта се ради кад се
„разболи народ“, па сам леже у ковџеге које су му припремили!? Е, то је опело!

