
Мирослав Ћиро Блажевић: Сада ми вичу да сам четник, антагонизам између Срба и Хрвата треба да престане
четвртак, 13 јун 2019 08:07

 "Антагонизам између Срба и Хрвата би требало да престане", тако за Н1 Мирослав
Ћиро Блажевић коментарише инцидент који се догодио у Хрватској, када су му због
подршке Милораду Пуповцу, члану СДСС-а на изборима за Европски парламент,
направљена умрлица.

  "Полиција каже да су на путу да открију човека који је направио умрлицу. Рекао сам -
не дирајте га. Он ми је учинио тако велику услугу јер, замисли привилегију да читам своју
умртницу, а жив сам. Замолио сам их да га не гањају. У моје хрватство нико не може да
дира и сумња. Ја сам то био када то нико није смео да буде", казао је.

  

Блажевић је раније изјавио је да је његов мотив да се појави у предизборном споту за
европске изборе за Самосталну демократску српску странку, очит, јер се не слаже са
онима који у Хрватској ваљају грудву снега која би на крају могла све да затрпа.

  

"Сада сам проценио да антагонизам између Срба и Хрвата би требало да престане. Не
води ничему. Наравно, склони смо да из баналног понашања направимо грудву снега
која ће се закотрљати, па ћемо имати најдраже своје мртве. Јер је неко био мало свестан
да се то не ради", казао је.

  

На питање шта је то појединцима у Хрватској толико сметало, Блажевић каже да је знао
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да ће бити хаос.

  

"Фино је када ми вичу 'Ћиро педеру', то ми је почело фалити. Сада, део младих ми више
да сам четник. Не дају ми могућност дијалога, да им објасним да то не води ничему. Ми
немамо разлога да се тако понашамо. Добили смо домовину. Срби су грађани Хрватске и
морамо их третирати као и сваког другог Хрвата, то је једино нормално у цивилизованом
свету", појаснио је Блажевић.
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