Милијана Балетић
(А)ЛУДИРАЊА
„Српске новине“ (Црна Гора) објављено 26.08.2010.

Говор из „дубине“
Јављам вам се из Србије - не знам одакле да почнем да вам се
жалим! Да не околишим - ми смо вам у г...... до ушију! Ви
одма' помислите ко зна шта - ја на „госте“ мислим! Нема више
ни једне организације, канцеларије, и, да извините, „органа“,
„наших међународних пријатеља“ а да нам га није инсталирао
у Србијици!

Јављам вам се из Србије - не знам одакле да почнем да вам се жалим! Има ту доста
старога, но смо позаборављали, при овоме што стиже! Ем стиже, ем се на старо слаже! Да
не околишим - ми смо вам у г...... до ушију! Ви одма' помислите ко зна шта - ја на „госте“
мислим! Нема више ни једне организације, канцеларије, и, да извините, „органа“, „наших
међународних пријатеља“ а да нам га није инсталирао у Србијици! Не знам шта је разлог
ако није то што нам је Србијица женског рода, мада, када су те „инсталације“ у питању,
еуропејски трендови за „оно“, некако више преферирају мушке, у осталом они то
разврставају према тачно прописаним правилима! Ма, то је један уууређен систем!
Добили смо ми списак! За „пут који нема алтернативе“ не мо'ш ти ту сад како 'оћеш!
Тачно се зна! Нема ту мешања - то изазива хаос! Има да се поштују „правила куће“!
Мушки на мушке, женски на женске, и тако редом, па ко ужива - одлично! Ко не ужива,
нека жмури и трпи! Ми тренутно жмуримо, тако нам је лакше да трпимо! Истине ради,
нису баш сви ни у тој позицији! Има, Богу хвала, и оних који уживају, и то дупло! Прво су
пријатељи “мога председника“ „наврзли“ њих, а они нас! „Мога председника“ увек удари
с обе стране! Шта да вам кажем, имали смо среће више но памети, и са родом, и са
вођством! Могли су они, с обзиром на тренд, и одустат, но су, срећом, инсталирали
вођство, па су компезовали минус! А с нама и није неки тежак пос'о! Није ни велика
инвестиција - „бели штап“ у руке, и за њима!
Тако смо ти ми једна срећна, и омиљена, њихова дестинација! Ту су још, од кад себе,
и Курта, и Мурта, и..., а имамо и ове најновије! У осталом кад год је ко дошао, никад се
потпуно није врта! Нека што се они с нама сроде, то је ништа при што се, наши поједини,
знају сродит с њима! Чу сродит, ма просто увућ, и то најкраћим путем, одоздо, све дотле
док им врх пертли не замакне! И да знате, није то тек тако - правила игре се знају! Није
свеједно да ли си међу првим, или међу задњим, „алпинистима“! Први се награђују! За то
што су препознали тренутак! А то што су показали пут осталима, е, за то их награде
местом вође! Мало ли је! Па кад онда проговоре из „дубине“, не можеш их познат! Нико
не би рекао да су то они пре „успона“! Нови потпуно! Препаковани! Радили на себи!
Поносни на резултате! „Само се магарац не мења“, кажу! Трансформација невиђена!

Гледаш, очима не верујеш! Лепо видиш наши, а скроз њихови!
Шта да вам кажем- пратим процес! Фасцинирана сам потпуно! Што се мене тиче,
рекла бих вам нешто, но не могу од кад је демократија! Не бих да ми се „мој председник“
на мене наљути! Нико не воли кад му не волите његове пријатеље! Ја због „мога
председника“ жмурим и трпим! Далеко од тога да сам једина, али, то је нааајмање што ја
за њега могу да учиним! Не знам како је то било у временима прошлим, али овде сам
очевидац! Из прошлости имамо само „готов производ“! Ти су нам разни, у зависности од
доба и „посетилаца“! Они су толико „радили на себи“(!?), не би ти они сад признали да су
икад ишта имали са собом! Ма узалуд историја, документи, ситне гњиге, архиви,...!
Толико су „радили на себи“ да више неће ни своје име, ни презиме, ни писмо, ни реч а
камо ли језик, ни Бога, чу Бога(!), Њега се првога ратосиљају! Ништа своје неће! Е, што се
нашега тиче, ту нису гадљиви!
Ови из прошлости, што су с више муке побегли од себе, (знате оно, набијање на
колац, под једнима, или Голи Оток и јаме, под другима, или...,), што јачи мучитељ више
га воле, припију се уз њега, ма, увуку му се просто! Има ту неке логике! Али, да не буде
заблуде, изем ти ја и колац и јаме, при муци кад ти ови садашњи наши „посетиоци“, онако
пред нос, пљуште врећу са еврићима...! Они то већином „пљуште“ пред оне који имају
овај континуитет из прошлости - у генима им је уписан! Чу себе(!), они се мааајке
одрекну! Ми смо колатерална штета - идемо у пакету! Шта да вам кажем - везана
трговина! И овде је исто правило, што тежа врећа - виша љубав, а процес(?) - драстично
краћи!
Сад су нам ови из ММФ тренутно у посети, онако појачано, мада им је „орган“ већ
одавно у Србијици! Остају петнаест дана! То нас је јааако обрадовало, поготово мене!
Волим им строгоћу! Знате оне методе васпитавања, оно кад немаш родитеље: ,,ја те 'лебом
'раним..., док си у мојој кући има да поштујеш моја правила...“! Ја их само слушам и
уживам! Сваки пут кад новчаник отворим, мада ме нису баш притисле неке паре, пред
очима ми је ММФ! Сваки мој динар је и њихов! Уствари, више је њихов него мој! И боље
да је тако! Не дај Боже да је другачије, па да прођемо к'о Чаушеску! Боље би било и њему
да је са „нашим пријатељима“ и ММФ, и даље делио и дом и такулин, не би онако
завршио! Он њима: „нама наше, вама ваше“, а они њему метак у чело, и још један за
Елену! Не расипају се они! Они су ти прецизни! Кратко и јасно! Изем ти такву смрт!
Уместо да је умирао као ми - полако! Е, за то ја волим „мога председника“! Од кад је он
мени ту, ми смо потпуно заштићени! Ем је полако, ем више ништа није наше!

