
Михаило Меденица: „Парада поноса“ - два дана касније и много једа у мени
уторак, 17 септембар 2019 15:06

 Сачеках који дан да се умире страсти, оне у мени, јер вазда ме отужна „Парада поноса“
сети да Србијом понос одавно не парадира!

  Поштујем ја различитости, но шта да поштујем кад је различитост топузина у рукама
осионих и бахатих који се не боре за своја права већ за право да различитост наметну
као данак у крви мученој Србији?!   

Велим и поваљаћу довека- једнако презирем професионалне патриЈоте и националисте
баш као и професионалне педере, јер су и једне и друге битанге од тога начиниле
синакуре, професије, ваљане каријере, молећи Бога да вазда буде довољно муке за
њихово добро и лоше Србије!

  

Реците ми, поносна господо, шта тачно добијате тим „Парадама поноса“ осим жучи и једа
за којима толико вапите како би довека постојали једино у различитости коју ви
потнцирате, којом ви претите не желећи никада да будете прихваћени, јер док год сте у
улози жртве вазда ће бити западних „спаситеља“ вољних да одреше кесу како би Србија
била пустахија страха, безнађа и зла!

  

Чему, господо, они ужасни транспаренти са ликовима наших владика и погрдним
коментарима под њима?!

  

Ваш понос подразумева исмевање нашег?!

  

Ваша жеља да будете прихваћени значи да ћете то бити тек кад остали буду
понижени?!
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  Ваша жеља да слободно корачамо једни крај других подразумева да за нас корака будеонолико колико нам разрежете да ваља и да је довољно?!  Наравно да у свему имате подршку и помоћ ове погани, баш као и претходне, која свечини да нас раскорени и опогани!  Где председник одлази папи на поклоњење тврдећи како је за тих неколико сати научиотолико тога непроценљиво умног, а бежи од векова који му могу рећи све, баш као и одХиландара којем се примакао није- понос у Србији не парадира већ бауља и проси косирак тужни!  Нисте ви, господо, различити због свог сексуалног опредељења већ због намере да свешто је мимо ваших схватања, уверења и убеђења понизите и укаљате!  Мени и већини нас је вера, традиција, завет, црква наша света све, или, много тога, пане видим како да прхватим ваша права кад се попишавате на моја?!  Не бранимја владике, нису они црква, али јесу симбол цркве, а црква је и ваша и мојаједнако па ударајући на њу бијете о најтврђи грудобран који ће вас заштити и счуватиједнако колико и нас верујуће!  Господ верује у вас и кад ви не верујете у њега и хулите, не схватајући да за шаку јадакоју добијате као лакеји западне погани- продајете свој а не само мој темељ, корен, праги огњиште!!!  Извинте (или немојте) али никада нећу прихватити ваш понос док год значи да је све онона шта сам поносан за вас блато у којем нама затуцанима и прљавима ваља нестати!  Проблем ћете имати довека, јер шта сте и ко сте ако постојите без проблема?!  Професионални педери баш као и професионалне патриЈоте и родољуби!  Парада поноса је, знајте, кад заједно будимо чинили да нам Србија буде поносницастарица коју више никада нико неће моћи да изнајмљује, подводи и препродаје за шакупрљаве западне апанаже!  Парада поноса ће бити кад ћутке сви станемо на литургију преплављени таласом среће,мира и спокоја, не загледајући једни друге већ се радујући једни другима!  Студеница, Жича, Дечани, Сопоћани, Петрова црква, Ступови, Милешева, Морача,Острог…ваши су колико и моји, па добро размислите да ли је црква ваш проблем илиспас?!  

  Воштаница једнако благо догорева и у вашој и у мојој руци, она нас не дели и неразликује, ви то чините!  Шетајмо за понос Србије а не наш лични, јер не могу бити поносан кад ми је мајкауплакана…  Шетајмо за понос векова, нашег пресветог Косова и Метохије, јер нема различитости усмрти и васрснућу!  Верујте, жвотом бих бранио живот сваког од вас јер хришћанин сам, светосавац,другачије не умем и не желим!  Имате ли ви шта вредније од живота осим оспене да је различитост једино што иматевредно живљења..?  (Два у један)  
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