
Михаило Меденица: Зашто сам био на протесту кад не верујем политичарима
петак, 10 јул 2020 09:43

Истрошени, лажљиви и покварени политиканти; белосветске хуље од невладиних
органзација и разноразних иницијатива, и остале бедне шићарџије- даље рука од
протеста!

  Ни нос да нисте помолили на њих јер борба против Вучићеве велеиздајничке власти
једнако подразумева и борбу противу вас!   

Не можете стати ни испред народа, ни крај њега а богами се ни крити иза народа јер- ви
нисте народ!

  

Штрчите, одавно однарођени, коров на пољу божура…

  

Нисте ништа друго до траг Вучићевих стопа, ехо његовог гласа, хоризонт његових
визија, све оно против чега се “борите” а тако силно желите да будете…

  

На питање бившег колеге: “Зашто си био на улици ако не верујеш политичарима?”,
одговорио сам: “Зато што верујем у Србију! Много, много бољи од мене су страдали за
њу, па одакле онда мени право да жив будем тиши од њих уснулих у Христу?! Оно за шта
најбољи дају живот- за то ми морамо живети!“
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  Није проблем најављени дводневни “полицијски час”, ни по јада, проблем су полицијскегодине, осам година страховладе и магле у којој полако нестаје Србија а ниче Вучићевазадужбина велеиздаји, бесчашћу и сећању на народ који је живео од славе али не и заславу!  Но, ту си се, Јудо- Вучићу, мало заиграо, чвршћа је српска кост, српски дух и вераСрбинова од те арматуре лажи којом потпиреш темеље свог пашалука!  На улици смо јер је Косово и Метохија- Србија!  Било одувека и биће довека!  Разграничавај и размењуј ти своје ливаде ако ти је шта остало у наслеђе, а нашег заветасе не дирај- ни метра!  Нема компромиса без оног с Газиместана: није глава највредније што носимо- већ небо!  На улици смо јер се, Богу хвала, поново чују звона Богородиц Љевишке, па ти, кметузападних робовласника, подај прапорце са капе дворске луде а на звона не помишљај!  Не звоне да разгоне тишину већ да се Србин зна где му је праг!
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  Свукуд му може бити кућа, али огњиште само тамо где ни огњи иконе не горе…  На улици смо јер нам звери кидишу на свету Српску православну цркву и род у ЦрнојГори!  Ћутиш на вапаје крви своје, но ми ћутати нећемо јер то је крв наша, одавно твојим венамане тече ништа до проклетсво ноћи Гетсиманског врта…  На улици смо јер је улица постала дом гладнима, обесправенима, пониженима,раскућенима…  Младост си продао- старост понизио!  На улици смо јер си намерен да читав народ жртвујеш пошасти зарад бедног останка навласти!  Не итересује тебе ни коликом ћеш Србијом владати, нити колико ће народа претећи докгод чуваш балкон с којег ћеш с мржњом гледати и на оне што ти се диве.  Ништа ти не умеш осим да мрзиш!  На улици смо јер нам улицама парадирају “азиланти” који то нису- већ војска што чекакоманду твојих заповедника…
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  На улици смо јер немамо где друго бити- улице су Дрима, Ибар, Ситница, Лаб,Самодрежа, Дечани, Грачаница, Гориоч, Кошаре, Паштрик, Велика Хоча, Ораховац,Гораждевац…читава Србија!  Онолика колика нам је од прадедова остала да је за праунучад саувамо!  На улци смо јер нису само Срби страдали за Србију- њихов глас смо!  Под српским знамењем, уз песму Србији!Ово је наш  Кајмакчалан- потмци смо уснулих на њему!  П. С. Понављам, политиканти бедни и сви њима налик- трагови вам смрде Вучићевмнечовештвом, ваш пут је његова странпутица, нашим не покушавајте ни да закорачите!  (Два у један)  
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