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Не знамо шта је све то што улазак у Европу значи, али видимо у окружењу: Словенци
нису добро, Мађаритакође, а о старим Европљанима, Румунима и Бугарима да не
говоримо! Шта онда значи тај датум! Он је био само успјешна политичка кампања. Више
није. Пошто је реклама у питању изгледа је цијена оборила Датум. Много траже за њега

  

На мајици коју носим испод џемпера пише - Косово је срце Србије. Има једна слика са
овогодишњег Кустендорфа гдје на мјесту на којем је насликано срце Одре Тату држи
своју малу женску шаку. Скинуо сам џемпер у једном друштву и пријатељ ми је, у шали,
рекао да је то ретро мајица. На срећу четири дана касније то више није била шала, нити
је моја мајица била ретро. Десило се то у тренутку када је наша делегација одустала од
потписа на уговор у Бриселу који наше сународњаке оставља у апсолутној власти
косовских Албанаца!

  

Каква судбина, та мајица би престала да буде ретро ако наши преговарачи у будућности
велико НЕ претворе у мало ДА. По логици ствари и Датум, тај лажни историјски
податак, на срећу је  постао ретро.

  

Не знамо шта је све то што улазак у Европу значи, али видимо у окружењу: Словенци
нису добро, Мађари такође, а о старим Европљанима, Румунима и Бугарима да не
говоримо! Шта онда значи тај датум! Да ли оно што Турци већ десетинама година имају и
сви знају да их Французи и Аустријанци неће пустити у Европску унију.

  

Али, пошто људски мозак, а посебно групе власника мозгова у последње вријеме
функционише кампањски, (рекламне кампање су у питању), онда је Датум (са великим)
Д био једна успјешна политичка кампања. Више није.
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Пошто је реклама у питању изгледа је цијена оборила Датум. Много траже за њега. Како
год се ствар са тим преговорима буде развијала остаће упамћена реченица новог
америчког државног секретара господина КЕРИЈА. Он је је у телефонском разговору
великодушно понудио нашем преговарачу да, ако потпише предају Косова, Србија
постане члан НАТО алијансе. Државни секретар нема довољно података о томе шта се
код нас дешава, баш као и потпредсједник Бајден. Они не знају да ми нећемо у НАТО.
Али, они који знају не могу, а да не примјете да је прича о нашем чланству у Европској
унији прије свега приближавање војном савезу. И птице на грани знају да Европи није
добро.

  

Није ријеч о нама, то је жеља НАТО. На то наводи историја Балкана из 1912! Ово све
личи на тај период. Тада је најчешће Србија била проблем Западној алијанси. И не само
тада! Није било дана да аустријски дипломати нису Србији задавали задатке који су
водили у рат. Не само са Србијом него и Русијом. Чак и ако би била произвољна
хипотеза да је Србе најбоље сврстати у војни ред НАТО најважнији задатак Алијансе, а
да је прича о Европи тек само магла, како одговорити на питање Румуна и Бугара који су
прије Хрватске постали Европа? Управо Румуни и Бугари потврђују тезу да је НАТО у
питању, а не Европа.

  

Катарза кроз коју смо прошли брзо ће показати да ли је ово велико НЕ потребно
промијенити за неко мало ДА. Ако нам поспу по путу неко кукурузно зрневље, ми ћемо га
позобати. Остаје да се види шта ћемо добити за то мало ДА. Све испод полицијске
управе у заједници општина у којој дјелују српски полицајци ће бити заправо велико ДА
уговору.

  

Остаје да се надам како мајица на којој пише Косово је срце Србије, неће бити ретро, а
да ће Датум, тај лажни историјски податак, отићи у заборав.

  

(Нин, 11. 4. 2013)
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