
Миша Вацић: Зеленовић ће завршити у Дрини као Аустроугари
субота, 09 новембар 2019 15:53

 Миша Вацић, лидер Српске деснице, поручио градоначелнику Шапца Небојши
Зеленовићу да ће као Аустроугари завршити у Дрини, да се пакује јер ће бити протеран
у затвор, а потом додао да ће се у Шапцу направити затвор како би Зеленовић у њему
био изложен и пљуван сваког дана. Вацић је током свог говора спомињао и "издајничке
медије", Н1, Време, Данас и Блиц.

  

  "Е, па Зеленовићу ево ме у Шапцу, твоме Шапцу", обратио се Вацић, ударајући рукама и
флашом о сто, градоначелнику Шапца у петак увече на оснивању одбора Српске
деснице у том граду.   

Подсећајући на учешће Шапчана у Првом и Другом светском рату, Вацић је Зеленовићу
поручио да ће завршити као и Аустроугари - у Дрини.

  

"Срушили смо Аустроугарско царство. Овде у Шапцу су се сконцентрисале снаге да им
задамо завршни ударац, да их гурнемо низ Цер у српску Дрину и подавимо. Е тако ћемо
и са Зеленовићем и његовим криминалцима", казао је лидер Српске деснице.

  

Осврћући се на свој говор у Бујановцу, када је претио протеривањем локалног
руководства које сарађује с Албанцима, Вацић је исто поручио и градоначелнику Шапца.
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 "Зеленовићу, пакуј се, дошао сам да те протерам са Шапчанима у затвор у Сремску
Митровицу... Ма, направићемо у Шапцу затвор један, да га изложимо, да га гледамо, да
га пљуном сваки дан за дан који смо провели пљашкајући нас. Из свих градова у којима
постоји Српска десница доћиће најзајебанији људи да стану иза нас, а видим и ви сте
зајебани, и да му кажемо: 'Доста Зеленовићу, Шабац ће да буде слободан'", закључио је
Вацић своју поруку градоначелнику.

  

Говорећи о претећим порукама које је послао из Бујановца, Вацић је рекао да се због
тога "дигла фрка по издајничким медијима", а потом је од окупљених затражио да
изнесу свој став о Н1, на шта су они одговорили гласним "уа". Исти захтев Вацић је
поновио и за дневнике Данас и Блиц, и недељник Време.

  

(Н1)
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