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ХРВАТСКА „ПОНОВО“ У ЕУ
У ноћи славља Хрвати се сетише Тесле да се њиме
похвале као „својим“ генијем који је дао планетарни допринос
науци, али остале из Теслиног рода, међу којима пола милиона
протераних Срба деведесетих и 700 000 покланих само у
Јасеновцу (херцеговачке јаме и остала стратишта по Хрватској
не улазе у ову бројку), помињали нису! „Назоћни“ Срби ћуте!
Изем ти протест због крађе „једног“ Тесле при...

Лепота призора, и надасве истине, којом је обиловала ноћ прославе уласка
Хрватске у ЕУ, не може се описати обичним речима! Храна, пиће, здравице, музика, игра,
глуматања,..., нема тога што они не знају да упакују да изгледа као право, као да јесте! Сјај
на све стране! Нико не би рекао да су дужни 60 милијарди евра, уосталом те милијарде су
њихов проблем, мене интересује перфекција, или перфидност, дуга и крађа према Србима
– то је кунст! У овим савременим достигнућима којима су се представљали у оквиру
весеља, овога пута им је изостао, али у Загребу (у Сплиту је „имао наступ“), забављач и
симбол овдашње Хрватске Марко Перковић-Томпсон! Штета! Замислите омиљену му
песму у којој се велича усташки покољ над Србима „Јасеновац и Градишка стара...“ и то
уз електричну гитару – право лице Хрватске од онда до данас! Са њим су могли, о једном
трошку, упаковати и прошло и садашње!?
Е, прошлост, којом су се представили еуропејски сусједи Хрвати, то је посебна
прича! На самом „поћетку славља“ на бину се попео премијер им Милановић и спочитао
целој Европи, а и шире, како су „они“ у области генијалности и науке читавоме
човечанству дали, ни мање ни више, него Николу Теслу!? Од шока нисам могла доћи к
себи!? Ма ни трепнуо није кад је потегао Теслу као „њиховога“! Образ им није сметао да
га украду и заките се српским перјем, а деведесетих су му, само зато што је Србин, из
темеља минирали родну кућу у Смиљану! Од 1941. до 1945. све које су му од српскога
рода стигли стрпали су у Јасеновац и херцеговачке јаме!
Славље тече, камера шета преко лица „назоћних“ представника Србије и Срба, ни
они трепнули нису!? Да је неко тако олако, и на сва звона, Енглезима украо Шекспира,
Италијанима Леонарда, Грцима Аристотела или например Немцима Гетеа, протести и
халабука по медијима трајали би данима - наши ништа!? Изем ти протест због крађе
„једнога“ Тесле при еуропејскоме путу!? Треба ли да се лупежима замеримо па да нам, сад
када и они након уласка у ЕУ одлучују, не дају потпис за датум – таман посла! Тесла, само
нека си ми здраво, ми имамо паметнија посла и веће вредности! Зажмурићемо!? Куд и
Космет ту и Тесла!? Оде све, и ко зна шта ће све још отићи на путу за ЕУ!? Одавно нисам

имала толики осећај нелагоде, стида, беса, као док сам слушала ово лицемерје и лаж!
Потегнуше они и Руђера Бошковића, но њему је само отац Србин, мајка му је Италијанка
па је Руђер, не само зато, него у сваком погледу, „лакша“ варијанта од Тесле! Таман што
сам помислила јесте да је невиђена бескрупулозност и мора да је и њима, какви год да су,
било страшно да изађу са једном таквом очигледном лажи и да су морали некако засенити
свет величином, макар туђом пошто своје немају и да једну такву гнусну лаж коју су
изговорили желе и сами што пре да забораве, кад ударише муње из Теслине кугле, а на
спуштеном платну низ читави солитер, засја лик Теслин и то као планетарна величина, не
српскога, него њиховога рода!? Шта у том тренутку да осети нормалан човек сем гађења и
дубоког презира! Никада нису презали од крађе српскога!? Уосталом читав њихов
идентитет заснива се на крађи, и то онога што је најбоље почев од језика, територије,
обичаја, знаменитих личности, сад је на ред дошао Тесла!? Крали су они, Бога ми, и на
десетине хиљада обичнога народа и преводили у своју веру од чега су и правили нацију!
Навика је чудо, а може им се!? Безброј пута поновљена лаж постаће истина, поготово када
се тој лажи нико не супроставља!? Сад су се окомили на Теслу, али пола милиона
протераних Срба у „домовинском, обрамбеном рату“ и седамсто хиљада покланих само у
Јасеновцу (херцеговачке јаме и остала стратишта по Хрватској не улазе у ову бројку),
помињали нису, само су се Тесле сетили!? Свега су се из прошлости, и то онога што само
њих „краси“, одрекли, а баш је био прави моменат да се свету препоруче са толико тога по
чему су изузетак на Планети, што није да није записано у историји! Например логоре за
децу у Хрватској им у Другом светском рату, само су, тамо они, имали! Имали су и
њихови партнери из Трећег рајха, и то не макар какве логоре, али за децу(!?), тога су се
само Хрвати сетили! Хрватски „хигијеничари“ у јасеновачком логору, поред свих
маштовитих (не)дела којима су обдарени, сетили су се и да од Срба кувају и праве сапун!
Што се „сировине“ за сапун тиче, није им могло фалити код толико јасеновачких
мученика! Не знам да ли се у то доба још неко, сем њих, бавио таквим монструозним
бизнисом - да ја знам, не! Могла бих ја њима овде ређати још охо - хо посебности које их
одликују и којима су се требали препоручити ЕУ у ноћи славља, али и оволико је довољно
да их илуструје!
На слављу су им сви били сем Ангеле Меркел, немачке канцеларке! Меркелица
пати од дугог памћења, кратко памћење је резервисано за Србе, поготово за српско
руководство и контролисане медије! Зна Меркелица све ово што сам ја набројала и ко зна
шта све још не зна о својим хрватским саборцима, али није заборавила ни Јосипа
Перковића обавештајца (пуни су „Перковића“) који је давних седамдесетих харао по
Немачкој и ликвидирао политичке противнике ондашње Хрватске! Не припада она нацији
и држави у којој они који је воде смеју имати кратко памћење и праштање онога што се не
прашта! Противници Немачке и то од Првога до Четвртога рајха, без обзира на дебеле
заслуге, као што су „Данке Дојчланд“ и остала слугерањства, има да буду ухапшени и
кажњени иначе га нећете Меркелицу гледати у „лијепој вашој“! Свега онога чега се
Меркелица сећа и цени хрватским еуропејцима, Срби нису смели ни заборавити ни
опростити, а јесу!? Врх Србије, њих неколико, сами су дошли да прате Хрватску у ЕУ, ни
они се нису сетили, а камо ли повели на славље оних пола милиона протераних Срба из
Хрватске деведесетих! Без њих славе!? Грле се, љубе се, аплаудирају, честитају, смешкају
се, једу, пију, уживају...!? Не смета им ни што је ту и превесела Атифете Јахјага, мора да
су је позвали због лепоте, никако због новоутемељене монструм државе Косово – ма
немојте!?

Од Срба на овоме весељу, само су Хрвати били срећнији - нормааално! Није мала
ствар након 68 година, ако не рачунамо оне 90-те, поново бити скупа! Нека их тамо! У
сваком рајху досад били су заједно, па и у овом Четвртом рајху данас! И нас ови наши
воде тамо, зато се они не буне кад нас убијау, кад нам отимају, кад нас прогоне и кад нас
краду! Има да се ћути кад се Рајху обећа - он не прашта!

