
Михаило Меденица: Шта je то заузврат Косова и Метохије, Александре Вучићу?!
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Шта се то може добити заузврат издаји Косова и Метохије, Александре Вучићу?!

  

  

И, ко смо то “МИ”: “Спремни да размотримо свако решење за Косово под условом да се
Србији понуди нешто заузврат”, како срамотно и понизно велиш у интервјуу за
Гардијан?!

  

Ти нисмо- МИ, колко год живео у заблуди да си раван Христу и да је тај бесни чопор
луталица што корача за тобом апостолски…

  

Шта је то, несрећо, равно Косову и Метохији да би га прихватио заузврат?!
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Године за векове?! Људско за Божије?! Прстохват за корен?! Тренутак за вечност?!
Шаку зоби за небо? Макишко за Косово поље?! Фонтане за светиње?! Нељуде за људе?!
Гробове…

  

Шта заузврат гробова пострадалих за Косово и Метохију, Србију васцелу?!

  

Шта за мајке у црнини, шта је њима налик?! Шта за главе оца Стефана и Харитона?!

  

Шта за Милоша Ћирковића!? Шта је довљно заузврат његовоме: “Ви идите- ја нећу?!”

  

Шта за Јовану, анђела, силовану и преклану у Клечки?! Шта је заузврат њених 10
година?!

  

Шта за Старо Градско?! Шта је заузврат крвавом житу и селу што живи за годишњице и
помене?!

  

Шта за Самодрежу?! Шта је заузврат Лазару и Милошу?!

  

Шта за Велику Хочу?! Шта је заузврат старици што на степеништу још чека сина?! Чека
да јој не заборавимо сина…
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Шта је заузврат Ибру, Ситници, Лабу, Дриму, Бистрицама… Који метар канализације који
ћеш обећати за шаку гласова?!

  

Шта је са гласови с Кошара, Паштрика, Ђеравице, Јуника, Белаћеца, Ораховца, Пећи,
Ђаковице, Клине… Ено се чују у литургијама.

  

Шта је њима заузврат?!

  

Шта је заузврат Лазару рођеном међу калемовима жице?! Дете енклаве. Дете од 100
кораа детињства. Дете што поносно и пркосно носи име Лазарево а читав свет му је у
тих 100 корака и сваки дан их разбраја да који не зафали…

  

Које језеро заузврат Радоњићком?!

  

Која деца заузврат Пантелији и Ивану, шта уместо Гораждевца и крваве Бистрице у коју
су им клонуле главе…

  

Шта заузврат 17. марта 2004.?!
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Које живе да мењамо за живе?! Које мртве за мртве?!

  

Коју Богородицу за Љевишку?! Које чуваре Шаре за Горанце?!

  

Којег цара за Душана?! Које царства за небеско?!

  

Шта заузврат заклетве Његошеве, Светог Петра цетињског, патријарха Павла?!

  

Шта заузврат две јабуке којима ме је даривала бака Иванка, последња српскиња у
јужном делу Косовске Митровице, када сам на капији обећао да ћу јој поново доћи?!

  

Шта заузврат кад су је пронашли тек када је тело струлоло толико да се улицом почело
осећати?!

  

Које појање заузврат ономе дечанских монаха?! Која благост заузврат оној пећких
монахиња?!

  

Која фабрика заузврат Грачаници?! Које очи заузврат Симонидиних?!
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Која граница заузврат оне омеђене животом, страдањем, васкрсењем, причешћу…

  

Које песме заузврат: “Јечам жњела”; “Удаде се Живка Сиринићка”; “Уснила је дубок
санак…”; “Са Косова зора свиће”; “Ораховцу- башто рајска”; “Ајде, Јано…”; “Христе Боже
распети и свети”…

  

Шта заузврат руских монаха и ходочасника који су на рушевинама Зочишта преклечали
литургију поневши по грумен свете земље, да јој се врате..?

  

Шта заузврат Косова и Метохије, Александре Вучићу?!

  

Шта заузврат вечитом јаду зарад вечног живота?!

  

Шта заузврат слову о страдању да би Србија живела довека?!

  

Шта, Вучићу?!

  

Шта заузврат крви- вода?! Шта заузврат води- крв?!

  

Шта заузврат крсту и олтару?!
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Шта лажни “Христе” може бити заузврат Косову и Метохији до Косова и Метохије?!

  

Ништа до небо само, а Господ га нам је над Косовом и Метохијом даривао да довека
знамо где су нам колевка и гроб!

  

Колевка и гроб, Александре Вучићу- шта заузврат томе?!

  

( Михаило Меденица )

  

Видети још:

  

Спремни смо да размотримо свако решење за Косово под условом да се Србији
понуди нешто заузврат", рекао је Вучић за британски Гардијан
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https://dvaujedan.wordpress.com/
http://www.nspm.rs/hronika/vucic-za-gardijan-spremni-smo-da-prihvatimo-svako-resenje-za-kosovo-pod-uslovom-da-se-srbiji-ponudi-nesto-zauzvrat-kajem-se-zbog-ranijih-nacionalistickih-izliva.html
http://www.nspm.rs/hronika/vucic-za-gardijan-spremni-smo-da-prihvatimo-svako-resenje-za-kosovo-pod-uslovom-da-se-srbiji-ponudi-nesto-zauzvrat-kajem-se-zbog-ranijih-nacionalistickih-izliva.html

