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Не знам што се наша јавност жали на ослобађајућу пресуду Рамушу Харадинају.
Неправда?! Ма ‘ајте, молим вас! 

  

Прво, Србија никада није у потпуности прихватила сарадњу са тим судом, који можда
није најлегалнији, али јесте реалност. Нисмо испоручили ни Караџића, ни Младића, а
Коштуница се прави блесав и банализује свако помињање хашких обавеза. Друго, када
већ одбијамо да прихватимо Хашки суд и повинујемо се његовим захтевима, одакле нам
право да очекујемо од те институције да донесе и једну пресуду у нашу корист?! Треће,
Шешељ, који је носилац листе најјаче парламентарне странке, од свог суђења прави
спрдњу и користи га за унутрашње политичке потребе. Четврто, злочини ОВК само су
били одговор на све оно што су српска полиција и војска радиле албанском
становништву. Док се као друштво не суочимо са зверствима почињеним у наше име,
немамо право да тра... 

  

Еј, људи, шалим се! Не слажем се ни са једном од ових глупости које сам написао, него
сам хтео да видим како изгледа када радиш против своје нације и државе. Могу да вам
кажем да је лакше него што сам очекивао. На све стране нуде се квазиаргументи које
„Срби" могу да употребе против Срба. Час посла замените тезе: заборавите сву
предисторију балканских сукоба и пригрлите Титову идеологију; извређате Коштуницу;
зажмурите на Харадинајеве покоље и Тачијеве половне бубреге; извређате Коштуницу;
цитирате Џејмија Шеја када причате о НАТО бомбардовању; сумњивим и недоказаним
информацијама увеличате злочине које су починили Срби; цинично избегавате разговор
о „Олуји" или масакру у Братунцу; научите неколико будаластих флоскула типа
„међународна заједница", „политичка реалност", „српска митологија"; опет извређате
Коштуницу, али сада мало и Тадића... И ето вас међу онима што чак и ових дана, док Хаг
ослобађа осведоченог крволока који је ликвидирао све доказе да је икога ликвидирао,
без икаквих проблема натурају Србији како је све ово заслужила! 

  

Једино што је осећај мало одвратан. Некако, све и да се шалите, не можете лепо да
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мислите о себи док вређате и понижавате сопствени народ. 

  

(Прес)
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