Милијана Балетић
(А)ЛУДИРАЊА
„Српске новине“ (Црна Гора) објављено 21.10.2010.

АЛИБИ
Од кад нас је угазила „петооктобарска демократија“, док нас
нису „угазили“ због геј параде десетога октобра, као да нам
пети није ни додио! Десетога октобра смо дошли до највећег
петооктобарског достигнућа - доста се за образ крв лила,
задњица има да нам буде на првом месту!

Од сада, па у будуће, неће нама само пети у октобру, бити уписан црвеним словом
у календару, или се не звао жив „мој председник“! Ништа мање значајан, и црвен, није ни
десети! Од кад нас је угазила „петооктобарска демократија“, док нас нису „угазили“ због
геј параде десетога октобра, као да нам пети није ни додио! Десетога октобра смо дошли
до највећег петооктобарског достигнућа! Тога дана смо на сва звона, уз подршку власти
„мога председника“ и „пријатељског нам“ запада, обелоданили да сад можемо једни
сврхдругих где нам год пане на памет и на остале органе, под условом да, кад нам надође,
органи буду исте врсте, то јест да су једнородни, како не би могло доћи до било какве
дискриминације и нарушавања равноправности у тренутцима кад „удари јунак на јунака“!
Десетога смо дефинитивно схватили да, све што је „мој председник обећао својим
западним пријатељима, има, по цену живота и смрти, да буде испуњено! Он им лично иза
тога обећања стоји! Београд је десетога крвљу обливен због задњице, и то ради дате речи
„мога председника“, и његове оданости њима! Од када је нама „мој председник“ ту, има да
се Србија препакује и реформише или је бити неће! Доста су се Срби кроз историју, на
образ позивали и за образ гинули! Доста је тога више, да је једино образ главни а задњица,
или ти пркно (како су јој некада у Српској Спарти - Црној Гори, тепали за време
ретроградних снага у доба када су тамо живели предци „мога председника“), да је на
задњем месту! Од кад је „мој председник“ нама главни, има задњица да нам буде на првом
месту - и да је напунимо (на сваки начин) не би ли је „обрадовали“, и на пиједестал
поставили! Доста је она била у другом плану! Ко се год усуди да нам на задњицу удари
(осим „онако“), има крв да легне као што је деседтога октобра, по улицама Београда! Нема
више дискриминације и истицања једног наспрам другог! Доста се за образ крв лила! Шта
фали задњици!
Кад сам видела како нам је геј парада била успешна и раздрагана, уз подршку
министара, невладиног сектора, америчке амбасадорке, О(ј)ЕБСА, Канцеларије ЕУ, и
осталих демократских структура, не жалим за проливену крв по улицама Београда, кад је
победа тако „светла“! У осталом, све што је државно мора да победи! Нико није јачи од
државе! Ако неко размишља о победи, одма нека му је јасно да у победу може само под
„државом“, или под „мојим председником“, свеједно је! И геј парада је успела само за то
што је државна! И народ да је државни, не би му требали протести за победу! Да ишта
знају, не би ни ишли у народне протесте - чим је народно, осуђено је на пропаст!

Све очи, а посебно „западне“ , десетога су биле упрте у Београд! Похвале су нам
стизале са свих страна од наших проверених „пријатеља“! Није било узалуду! Толико крви
на улицама Београда колико је проливено за задњицу, по свим показатељима, солидан је
допринос нашој борби за „пут који нема алтернативе“! Укупни досадашњи доприноси
нису ни примаћ томе дану! Сви противници „мога председника“, и ове борбе, „играли“ су
задњи пут десетога октобра, пред камерама Београда - све смо их побележили и запамтил сад хапсимо! Морају они бит на „сигурном“, како би „мој председник“ био сигуран! То
што више нема места по затворима Србије, лако ћемо за то! Нека се мало стисну! Не може
све преко ноћи! Није само инфраструктурно, Србија ушла неприпремљена за демократију,
има ту још посла! Најважније је да смо за све противнике „мога председника“ и његовога
пута „који нема алтернативу“, нашли решење! Ко год није са „мојим председником“,
хулиган је, руља, неофашиста и екстремиста, а није да их нема!
Ради се дан-ноћ! Једни измишљају алибије за хапшење, други хапсе, трећи „телал
вичу“ преко свих медија, поготово екрана, „мога председника“- још од „Сабље“, овако
нисмо били ангажовани! Јесте ли видели како су „урадили“ онога „навијача“ и послали га
за Ђенову!? Кад га мало камера примакне, сијају му се очи на ивици издржљивости!? Није
ни чудо, што је, уз толику дозо, хтео зубима да прегризе заштитну мрежу и ограду на
стадиону Ђенове - види се да је било џабе и да је могао узет колико је хтео, и то уз
подршку стручног тима „ушног“ оделења! Уз толику количину, и то директно у вену, чуди
ме како није, машући рукама, кренуо на месец! Колико год да је узео и колико год да
кошта то што су га „урадили“, ништа је при послу који је он њима урадио! Сад имају
алиби, могу да хапсе све који нас „брукају“! Свака част „ушном оделењу“! Ако ико ради,
наравно према потребама „мога председника“, то је ово оделење! Не морамо ми у инвазију
на Ирак па да морамо, например Београђанку, минират и дић из темеља, као наши
амерички пријатељи што су своје „Близнакиње“, пред поход на Блиски исток -.тако
велики задаци се од нас не очекују! Ми само морамо наћи алиби, од броја повређених
полицајаца, преко разбијених излога, до „брукања“ Србије по светским стадионима, како
би нам било лакше да похапсимо све који се еуропејском путу противе, како је то „мој
председник“ , ни два дана после хероинскохалуцинантног перформанса „урађеног“
српског навијача у Ђенови, изјавио у студију РАИ, у ударном „Дневнику“: „Хулигани и
екстремисти ће веома брзо бити ухапшени! Они неће зауставити процес прикључења
Србије Европској унији“! Ма, овога из Ђенове ми ћемо пустити чим се то мало
позаборави! Нећемо ваљда наше људе држати по нашим затворима, сад кад немамо
довољно места за противнике - а можда и хоћемо! Увек имате оних за једну употребу, и
још за једну - уместо тоалет папира!
Најгоре ми је то што је од укупног броја оних који се, још увек за образ боре, на
улицама Београда било преко 60% из унутрашњости Србије! Шта они имају да траже у
Београду! Ко њих шта пита! С којим правом се они петљају у Београд „мога
председника“! Кад се он то њима дотицао остатка Србије и петљао у оно што није његова
брига! Е, сад кад су они „моме председнику“ дошли у Београд, сад ће видети како то
изгледа кад „мој председник“ њима крене по Србији - да хапси! Тражили сте - гледајте!

