
Матија Бећковић: Не знам да ли су ми скинули забрану уласка у ЦГ за викенд, или за туристичку сезону
недеља, 21 јул 2019 23:39

Матија Бећковић, српски песник, за „Курир“ је говорио о актуелним односима две старе
српске државе, као и о забрани, па скидању забране уласка у Црну Гору. Преносимо
делове тог интервјуа.

  

  

Црна Гора ставила вас је недавно на листу људи којима је забрањен улаз у ту
државу. Јесте ли сазнали шта је заправо званични разлог за такав потез?

  

– Прво су забранили, а разлог ће се наћи накнадно. Нема потребе да журе. Испливаће
сам. Сваки дан неки други. Ниједно признање које сам добио није изазвало толику
завист. Људи се буне што је забрањено мени, а не њима. Завиде ми и осећају се
оштећени, јер верују да сам то издејствовао преко везе и добио преко реда. Ја их тешим
да буду стрпљиви, а како су кренули – забраниће свима.
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Док ви и ја о овоме разговарамо, црногорска власт је саопштила да нисте више на
тој „црној листи“.

  

– Не знам да ли ми је та забрана укинута за стално или привремено… Само за овај
викенд или за целу туристичку сезону.

  

Хоћете ли ипак, упркос евентуалној забрани, покушавати да уђете у Црну Гору?

  

– Не би ми било први пут. Брана Петровић је писао како сам једном преобучен у Шиптара
ушао у Црну Гору преко Бара. И да су ме носили на рукама и гостили недељу дана, а
превару открили и беснели тек кад сам отишао.

  

Да ли ће Српска православна црква (СПЦ) успети да сачува имовину у Црној Гори?

  

– Црква не може постати ако није, ни престати ако јесте. Црква је спасла Црну Гору, а
Цркву Амфилохије Радовић.

  

Генерално, однос Црне Горе према Србији оцењујете као…?

  

– Довољно је ако кажемо да Ватикан није признао "Косово", а Црна Гора јесте. Не бих се
зачудио ако би у тренутном заносу написали неку јуначку песму о боју Црногораца са
Србима. Зачудо да и поред вековног робовања под Србима и борбе за слободу против
Срба такве песме још нема.

  

Како вам се чини тренутно стање у вези са Косовом?
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– Ако би се Србија одрекла Косова, одрекла би се образа и дала свима на знање да ће
дати шта год ко од ње затражи. Отишла би на добош и објавила тоталну ликвидацију.

  

(ИН4С)
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