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КОНТРОЛИСАНА ЉУБАВ И УТОЧИШТА
То што ме у новинама мало има па мало нема, а у последње
време, како чујем, нема, није разлог што не бих имала шта да
вам напишем, него ми је подвучено да ту необуздану љубав
коју осећам према „моме председнику“, контролишем и да га
заобиђем, јер толику љубав „мој председник“ не подноси, а
љубав као љубав, ако може да се контролише и није нека, па ја
пошто не могу да је контролишем, саопштено ми је, кад не
могу, да вам се и не јављам!

То што ме у новинама мало има па мало нема, а у последње време, како чујем,
нема, није разлог што не бих имала шта да вам напишем, него сам напокон сазнала, јер ми
је скренута пажња, да моју превелику љубав , према „моме...“ (не могу вам рећи до краја
коме, видите како се контролишем) - обуздам!? Ово скретање пажње није макар одкуд,
него директно из кабинета „мога...“ из ове државе у којој живим, у држави којој пишем,
преко изасланика којега је тамо поставио „мој...“, тако да ми је речено да ту необуздану
љубав коју осећам према „моме председнику“, контролишем и да га заобиђем, јер толику
љубав „мој председник“ не подноси, а љубав као љубав, ако може да се контролише и није
нека, па ја пошто не могу да је контролишем, саопштено ми је, кад не могу, да вам се и не
јављам! Тако да знате, кад не пишем ја „болујем љубавне јаде“, а није да су мали, то сви
који су били заљубљени знају! Кажу да је о овоме постигнут чак и договор на једноме
скупу где су били присутни представници обе моје државе (да вас не давим са тим како су
обе моје), у главном, то су били људи „стручни“, и што је мени битно, стручни за „љубав“
од које ја патим! Значај, и договора и „кабинета“, доказ вам је колико је велика „љубав“ у
питању! Ја ћу издржати колико ћу издржати, кад попустим приметићете, мада знам, шта
год вам пишем, где год кренем -погинем!
Кренућу од „уточишта“! Отворено је уточиште, не за Србе, за псе луталице! Које је
по реду, и колико кошта, не питамо, само кад смо ми ово нашој Јевропи одрадили! И она
је нама дебело учествовала кад су у питању Срби луталице којих има на стотине хиљада
протераних од демократске еуропејске Словеније, преко најдемократскије Хрватске,
која је следећа за ЕУ, до монструм државе Косово! Из ове најдемократскије има их више
од пола милиона , из ове задње нешто мало мање, а еуропејска Словенија је 26. фебруара
1992. патентирала сопствени изум етничког чишћења па је избрисала имена више
десетина хиљада дотадашњих својих грађана који су постали „луталице“ без уточишта,
без докумената и без права! Ове „луталице“ „демократске“ ЕУ се и воде под именом
„избрисани“! Пошто прихватилишта за њих нису услов за „пут који нема алтернативе“, за
то их и не градимо, јер немамо времена да се са тим замајавамо, док Јевропа чека!

Још ми ехо у ушима звони од ове радости приређене Јевропи, кад стиже следећа,
„Тужилаштво Србије за ратне злочине због недостатка доказа одустало од кривичног
гоњења хрватских ветерана“!? Пурда ослобођен због недостатка доказа!? Како чула тако
вам преносим! То што многи ово не могу поиверовати, нисам ни ја, па – пита ли ме ко!?
Ова је стигла, у касним послеподневним сатима, прошлога четвртка, темпирана пред крај
скупштинског заседања, које се наставило тек у понедељак, кад је нова тема , преговори са
монструм државом, потиснула остале, тако да Радикали и Коштуницини, не би дигли
узбуну, што се тиче осталих и медија, нема проблема, то је под контролом! Након 15одневног хаоса у Хрватској, који је отпочео „просвједом бранитеља“ због тога што је
требало, на основу међународне потернице изручити Србији хрватске ратне злочинце са
вуковарског ратишта '91., Тихомира Пурду, Данка Маслова и Петра Јањића Тромблона, како би и Србија напокон некоме судила од оних који су клали и убијали
Србе по „лијепој њиховој“, Тужилаштво Србије има „недостатак доказа“!? Нису више ни
злочинци, сад су „ветерани“!? А оно „тромблон“(!?), то му је уметничко име, које, колико
ја знам, испаљује се са рамена и има велику разорну моћ! То што су оптужени на
вуковарском ратишту, поред свега што су радили, убијали рањене и болесне Србе,
опроштено им је јер, „нема доказа“ више, хвали се обављеним послом Бруно Векарић из
„српског“ Тужилаштва за ратне злочине!? Што не би „клекнули“ пред вуковарским
кољачима и опростили Пурди, кад смо „клекнули“ и опростли Јасеновац, Јадовно, Јаме,...,
ако ништа друго ућинковитост ових потоњих није дошла до 700.000 Срба, и то само на
једном месту - Јасеновцу!?
Мени се иначе јако свиђа ова новоуведена спортска дисциплина
међурегионалнопомиритељског клечања Срба! О нашем „Кубертену“, творцу ове
„дисциплине“, нећу! Рекла сам да ћу стиснути чежњу због договора и ставити љубав под
контролом! У осталом, нико није крив Петру Петровићу, осим „кум“, што у Загребу не би
био жив а камо ли да буде заменик тужиоца за ратне злочине и још да се дрзне да суди
Хрватима или још горе да за каквог окривљеног Србина каже да је невин јер нема доказа!?
Колико Петар Петровић може у Загребу, искусила је српска породица Зец, која је убијена
у сред Загреба, још док је рат био у наговештају! Е, у Београду све може! Помињем само
породицу Зец, нека ми опрости Бог и стотине хиљада Срба, што и њима не помињем име,
али толики бројеви нису за колумне него књиге, и нису за моје, него државно памћење!
Сад ми паде на памет, можда је број крив што нема „холокауста“ српским жртвама у
Београду! Где би сва та имена стала! Колико би се ту дестрегало скупоценог градског
грађевинског земљишта „низашта“! Ко би финансирао толику грађевину, па макар ништа
не градили осим плоче на којима би само била исписана сва та имена! Да их је мање,
„Београд“ би размислио! Ко им је крив! Морали су „имат мере“ код умирања, а пошто
нису, употребићемо „недостатак доказа“! Кад су Срби у питању, то је ефикасан метод! То
што се у истрази која је пре 20 година вођена против ових „ветерана“, дошло до
стравичних података о њиховим злочинима, на основу које је и расписана међународна
потерница, Бруна то не обавезује, он има своје доказе - да доказа нема! И нема, није
Бруно далеко од истине - њихови докази су под земљом! Ако ништа друго, а оно
задовољство којим је Бруно сијао диљем малих екрана свих ТВ постаја „лијепе њихове“,
док је тога дана објашњавао како су „ветерани невини“, вредело је свих покланих Срба
руком ове тројице хрватских „анђела“!? Признајем, нема љутње, и ја када нешто радим за
себе и за своје - сијам!?!

Није прошло ни пар сати од ове вести, из Беча је стигла нова! По међународној
потерници коју је расписала Србија, ухапсили генерала Алијине војске Јована Дивјака,
који је '92. у Добровољачкој у Сарајеву, спржио војнике ЈНА! Боље да га одмах пусте и да
цела Србија, с места, а поготово родбина убијених, оде и клекне пред њим, иначе ће
проћи као Ејуп Ганић, Агим Чеку, Хашим Тачи,..., и сви који су хапшени по потерници
Србије, а онда их пустили на интервенцију наших „пријатељских“ западних земаља, што
је у ствари и најчаснији излаз из потерница! Ако их случајно не избаве „западни
пријатељи“, е ту нам је пукла срамотна погибија, кад наступи Бруно са „недостатком
доказа“!?
Истога дана када се Тужилаштво за ратни злочин извинило и поклонило „хрватским
ветеранима“, још једно београдско Тужилаштво је, „у име правде“, у лисицама на рукама
у суд увело вођу просрпске невладине организације „Образ“ Младена Обрадовића, са
још 13 „крвника“, који су организовали протест против неистомишљеника, то јест Параде
поноса! Пошто они нису „ветерани“, и пошто су Срби, прети им казна преко 10 година
робије, шаљу „извијешћа“ неовисни медији! За њих нема „недостатка доказа“! Све ово
писаније има и „поанту“ што би рекла „браћа“ Хрвати, али, договор је договор! Знате
који! На почетку сам вам објаснила!

