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КЛЕЧАЊЕ
И амбасадор хрватске у Београду, Купрешко, задовољан: „нећу
пропустити овај хисторијски тренутак да присуствујем
извињењу србијанског предсједника Тадића у симболу
страдања хрватског народа - Вуковару“! И ја мислим да је
историјски! То што историја уме да избаци на површину, само
може у историји и да се плати! Ми смо „избацили“, сад мирно
гледамо! Мада, нисам баш сигурна да историја опрашта
„гледање“!

Ових дана, од кад се нисмо чули, у Србији је био и земљотрес, и несташица млека,
и пала је влада окупираног Косова, и,..., али све је засенила посета „мога председника“
Хрватској! Од тога ужитка, још се опорављам! Било је и до сада „активности“ али
толико!? Растрчао се „мој председник“ са својим пријатељима, глумцима, аналитичарима,
новинарима, спортистима, шииирок круг вата у регионалном пријатељству! Сви су на
задатку! И Владе Дивац, у ту сврху, лично је ишао да грли надгробни споменик Дражена
Петровића у „лијепој њиховој“!?
А „сорошовизија“(!), нема места где тих дана није „побола“ камеру, почев од
Сарајева, са Бакиром, сином Алије Изетбеговића, преко Вуковара у кабинету
градоначелника Сабоа, иначе „бранитеља“ Вуковара, до напенаљивања пред камере
хрватског амбасадора у Београду, Жељка Купрешког! А тек филмове које је припремила
и емитовала три дана пре но што је „мој председник“ клекнуо у Вуковару!? Нећете ви
мени, „плавушици“, замерити ако ја вама, која је дан-ноћ извештавала са тога ратишта,
испричам како очима и ушима нисам могла да верујем, док сам нетремице гледала у
измонтиране филмове којима је „сорошовизија“ преко свога екрана, смештенога на
булевару „покојника“ у Београду, припремала терен „моме председнику“ да „клекне“ у
Вуковару!
Такве логистичке подршке коју је „мој председник“ добио за клечање, и то не само
овај пут, реткост је у новинарској струци! А тек поруке кад су почеле да нам са екрана
стижу!? Бакир Изетбеговић, на питање „сорошовизијске“ новинарке „шта данас
Београд треба да учини“(?!), поклони се и поче да одкачиње једну по једну, до сада му
испуњену, жељу: „Добро је што је усвојена резолуција о Сребреници, добро је што је
потписао Истамбулску резолуцију, добро је што се извинио у Сребреници! Ја сам, преко
Ива Јосиповића, поручио да му пренесе поздраве. Београд треба да настави овако“(!?)задовољан Бакир Изетбеговић „мојим председником“ и данашњим Београдом!?
Следећа слика „сорошовизијског екрана“, био је градоначелник Вуковара, Сабо!
Одма нам се похвалио да је „био бранитељ Вуковара“ и да неће пропустити тај тренутак
клечања „мога председника“! И амбасадор хрватске у Београду, Купрешко, задовољан:

„нећу пропустити овај хисторијски тренутак да присуствујем извињењу србијанског
предсједника Тадића у симболу страдања хрватског народа - Вуковару“! И ја мислим да
је историјски! То што историја уме да избаци на површину, само може у историји и да се
плати! Ко плаћа - зна се! За сада гледамо ко клечи! Мада, нисам баш сигурна да историја
опрашта „гледање“! Но кад смо већ код симбола; а „Олуја“, а „Бљесак“, а „Медачки џеп“,
а „Лора“ у Сплиту, а „Селотејп“ у Осијеку, а „Паулин Двор“, а ...(!?), - или су то симболи
перформанса?! А Вуковар, госн амбасадоре, у којем сте све Србе, пре уласка „зенги“,
ставили на спискове(!?), колико вам је Срба под вуковарском земљом, коју сте прогласили
симболом хрватског страдања?! Кад се само сетим Шексове изјаве из '91. (иначе и он је
изјавио да је задовољан „клечањем“ „мога председника“), „Хрватска стројница о хрватско
раме“, а онда су кренули са стројницама, свака је имали бајонете - да се не чује галама!?
Опростите, мало сам се занела! Да ја наставим око ове логистичке подршке „моме
председнику“! Не сме се ту заборавити ни подршка „кројача“ са запада, који су „моме
председнику“, чим су га устоличили, појачали „флеке“ на коленима, јер за толике „флеке“,
на нашу историју и истину, које захтевају толико његовога клечања, нема тога одела, осим
одела „мога председника“, у које су га обукли његови пријатељи, које то може издржат!
Лако је „моме председнику“ да клечи кад је опремљен! О овоме клечању изјавио је да на
тај пут иде „у незваничну посету- људски“, да клекне! Није „мој председник“ кицош, он
не бира - клечи званично, клечи незванично, клечи - не патише! Да би се клечање што
боље примило, „мој председник“, је пре тог „хисторијског чина“, хрватском „Јутарњем“
изјавио. „Увек сам био пријатељ Хрватске и Хрвата“! Верујем - и то из прве! А оно,
„Свако јутро се будим са Северином“(!?), ви знате да је за мене све што „мој председник“
каже светиња, али ово око Северине, мало им се ипак удварао, а и нама - сад ви, због овога
„нама“, зачуђени(!?), не би вам ја ово објашњавала, то је била тема других колумни!
„Мога председника“ у Вуковару дочекао је Иво Јосиповић, председник „лијепе
њихове“ -.све по протоколу! Тадић и Јосиповић себе зову пријатељима - помогли им Срби
да се спријатеље! „Мој председник“ клечи, а Јосиповић стојећи изјављује: „Ја ћу
поштивати све законе националне мањине“! Што не би! Није то сад неки посао, након
толико „напорног рада“ и резултата, који сте за 100 год постигли: 1/3 поклана, 1/3
протерана, 1/3 покрштена, а онда је, свеућилишни професор Јосиповић, пресавио табак и
написао тужбу за агресију и геноцид Србије на Хрватску '90-их!? И ово је један од
разлога зашто се треба извинити, и то лично Јосиповићу који је огроман рад уложио у ту
тужбу!
На сву ову предходницу која је вазнела „мога председника“ и спустила га на
вуковарско тле, он је ударио печат: „Овде сам, да поклањајући се жртвама, још једном
упутим речи извињења, да искажем жаљење, да створим могућност да Срби и Хрвати
отворе нову страницу историје“(!?), а на венцу који је потегао из Србије, са све латиницом
пише: „Nevinim žrtvama- predsednik Republike Srbije“! И треба! Коју су муку и напоран рад
имали „невини“ Хрвати, пријатељи „мога председника“, док нису дошли до овога
„хисторијскога тренутка“! Колико је само напуњено „херцеговачких јама“, колико је, на
норму, клано у „Јасеновцу“, а тек сапун који су од Срба правили у оним огромним
казанима, које сада можете видети, али само ако имате дебелу протекцију, у добро
чуваним историјским архивима! Није то лак посао! Ко год мисли да је, вара се! И треба
„мој председник“ да се извини, тим вредним паћеницима и делатницима, очишћене им
„лијепе њихове“! Сећате ли се оне историјске реченице Србина коју је изговорио пре него
што су га заклали у „Јасеновцу“: „Само ти сине ради свој посао“! И треба свако да ради

свој посао! Мора да су „моме председнику“ за овај „посао“ клечања, пуномоћ дали мртви,
не верујем да je, ико жив, то могао, ако јесте, надам се да ће једнога дана, због
саучесништва, за толико мртвих - и они одговарати!

