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ПРВА ВЕСТ (7. август 2009):

    

Трајанка (58) и Богдан (64) Петковић пронађени су мртви у својој кући у селу Партеш,
поред Гњилана. Убијени су из ватреног оружја, хицима у главу, на основу чега се може
закључити да су починиоци професионалци, односно, особе са искуством у употреби
оружја. Портпарол косовске полиције рекао је да у том тренутку не постоје индиције да
је злочин етнички мотивисан, али су српски званичници у својим изјавама подсетили
домаћу и међународну јавност на то колико су чести злочини над Србима у покрајини,
као и да у протеклих десет година није расветљено ниједно убиство у којем су жртве
биле српске националности.

  

Сајт Б92 – посетиоци су на на ову вест оставили 15 коментара.

  

Сајт "Блица" – 14 коментара.

  

Сајт Радио телевизије Србије – 26 коментара.

  

ДРУГА ВЕСТ (29. септембар 2009):

  

Брис Татон (28), француски држављанин и навијач фудбалског клуба Тулуз, преминуо је
у београдском Клиничком центру. Татона и његове пријатеље брутално је претукла
група навијача Партизана, у центру Београда, 17. септембра, од када је младић био у
коми. Многобројни српски званичници изразили су саучешће Татоновој породици и
француској држави, али и истакли потребу да се Србија обрачуна са насиљем, које је
протеклих дана ескалирало на улицама престонице.
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Сајт Б92 – 1137 коментара на основну вест о смрти Бриса Татона.

  

Сајт "Блица" – 894 коментара.

  

Сајт РТС – 574 коментара.

  

Од преко две и по хиљаде коментара на ова три сајта, издвајамо неке који су
карактеристични, или препоручени од стране осталих посетилаца. Ради аутентичности,
преносимо их у оригиналном облику, са свим правописним и граматичким грешкама,
односно на оном писму на којем су објављени и на тим сајтовима. [1]

  

  

Б92

  

Bravo Beograde, grade buducnosti. Sramota. Nama treba berlinski zid a ne bezvizni rezim.
Saucesce porodici Taton.

  

  

NEMAM RECI! I mi hocemo u Evropu i da nam ukinu vize!? Ima li vece bruke za Srbiju! Stidi se
Srbijo, stidi se Beograde! 40 godina za svakog!
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Ja saljem iskreno saucesce porodici Bris Tantona, i ujedno cestitam Kosovskim Albancima na
otcepljenju od Srbije. Tako i treba,

  

Srbija nista bolje ne zasluzuje.

  

  

E jadni moj prijatelju. Gde si ti dosao da uzivas u fudbalu. I ti si naseo na reklamu vLADE Srbije
da je ovde sve super samo nas drugi ne razumeju. vLADA Srbije treba da se reklamira ovako:
"Postovani stranci koji zelite da nas posetite. Ovo je zemlja iz koje je pobeglo vise od 500000
mladih (molim da se ova brojka koriguje, suvise dugo se ne menja), a ovi koji su ostali samo jos
nisu pronasli nacin da pobegnu odavde. Ostali koji ne zele da napuste ovu zemlju su navijaci.
To su nepredvidljivi manijaci kojima mi na zalost ne mozemo nista. Oni nam odredjuju sta
mozemo i gde da organizujemo. Posto nam vi, vasim posetama, stvarate probleme, jer
izazivate ove zestoke momke, molimo vas da nas zaobidjete. Na taj nacin cete pomoci i nama,
vLADI Srbije, da odrzimo sliku o nasoj mirnoj i bezbednoj zemlji, a i Vi necete propustiti nista sto
нe mozete da dozivite u Ruandi." Mislim da bi nas ovako mnogo vise cenili. Sta drugo da
kazem. Saucesce porodici.

  

  

Strava i užas. Ovaj dan treba da bude proglašen za dan žalosti, a one silne NVO da organizuju
proteste protiv nasilja, koje bi i država podržala, a neka druga slika otišla u svet. Ipak, sve to ne
znači ništa ako ovi zlikovci ne budu vrlo brzo osuđeni na puuuno zatvora zbog teškog ubistva sa
predumišljajem!

  

  

Zveri... Čitam ovu vest i plačem kao kiša. Do neba mi je žao nesrećnog Brisa Tatona, neka mu
je laka zemlja. Da čujemo sad Đorđa Vukadinovića i njegove odbrambene kvaziintelektualne
srBske baljezgarije. Stidim se danas, stidim se doveka što će me neko nekad možda poistovetiti
sa bezumnicima koji uzeše još jedan nevini mladi život...
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Da li cemo posle ovoga moci da kazemo da smo dobri domaćini ? žalosno je što ovu zemlju
promovišu nasilnici, kojima je to jedino zanimanje...dangube. Porodici i francuskom narodu
iskreno saučešće.

  

  

Упућујем изразе најдубљег саучешћа породици Бриса Татона и народу Француске.
Стидим се што сам Србин!

  

  

Place mi se !!! Sokirana sam i uzasnuta!!! Moje najiskrenije saucesce porodici Brisa Tatona i
celom francuskom narodu !!! Sramota je sve ovo, cak imamo i spomenik zahvalnosti Francuskoj
na Kalemegdanu!!! Sta sada ovo treba da znaci? Ja imam puno prijatelja stranaca iz svih
krajeva sveta, da li to treba da znaci da treba da strahujem za njihovu bezbednost ako dodju u
Beograd i da im preporucim da ovu zemlju zaobilaze u sirokom luku? Nemam reci. Beograde,
Srbijo, stidite se!!! Gde je sada cuveno srpsko gostoprimstvo??? Kost mi stoji u grlu i place mi
se...

  

  

Danas je Beograd doziveo svoj najtuzniji dan. Oni koji su trebali biti domacini, dosli su glave
svome gostu! Gradonacelnice, proglasite Dan zalosti u Beogradu.
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I da li su zabranjeni "Obraz", "1389", "Nacionalni stroj", "Dveri"? Da li je jos uvek dozvoljeno da
se zvrlja po gradu "Pravda za Urosa"? Da li uvek moramo da cekamo da se ovako nesto desi
da bi smo se obracunali sa huliganima ili nije ni to dovoljno? Godinu dana sud resava pitanje
"Nacionlanog stroja". Urosu vraceno sudjenje na pocetak. Svi kude policiju a policija i nije tako
losa, ali nam je sudstvo katatrofalno, ali totalno katastrofalno.

  

  

Zahtevam da se otkrije nalogodavac! Zato plaćam porez! Ogorčen sam... Svi venac u ruke i
pravac ambasada Francuske!

  

  

Nismo više nacija huligana, sada smo nacija HULIGANSKIH UBICA. Sramota! O "ponositoj
naciji, koja baštini hrišćanstvo, pravoslavlje, Vizantiju,...", bih molio da mi se više ne govori.
Nemamo mi veze sa tim.

  

  

Kako me je samo sramota danas sto sam Srbin! Saučešće porodici ubijenog.

  

  

Neka mu je laka zemlja! Stid, sram i bol. To treba da oseca cela Srbija!
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Pocivaj u miru legendo. Stidi se Srbijo, zemljo praistorije.

  

  

Sad vise nista ne moze abolirati sutnju Srbije koja je protiv idiota sto su je, ponovo, vratili
unatrag. Potpuno sam svjesna da se to moglo desiti i u mojoj drzavi, nisam zlonamjerna, ali ako
u cetvrtak na tom mirnom protestu u tv izvjestajima ne vidim CIJELU Srbiju onda cu Vas i sama
osuditi. Sjecate li se pred pocetak rata grafita po Sarajevu:"Otpor, stoko,otpor!" Pa, nismo ga
dobro procitali. Prezao mi je ovog mladog covjeka.

  

  

Taj udarac sipkom po glavi Brisa Tatona normalnog i zivota punog francuskog mladica je
ujedno i smrtni udarac mom vec tesko ranjenom uverenju da je ovo normalan narod i da vredi
ostati ovde i boriti se protiv te, kako je cesto zovemo "druge srbije" koju cini manjina u nasoj
"drzavi". Danas sam se konacno oslobodio te iluzije i posle nekoliko decenija konacno shvatio
da su ovde , prevaranti, lopovi, jajare, secikese, huligani, nasilnici, zlocinci, psihopate, krminalci
i mafijasi u velikoj vecini i da ovde vise ne vredi ostati ni dana. Sve cu uciniti da zajedno sa
porodicom bukvalno pobegnem iz ovog divljeg i destruktivnog drustva. Bris Taton ce ostati da
zivi secanju svojih Francuza kao nevina zrtva divljeg naroda u 21. veku, a divljem narodu nema
spasa. Nema vise otkupa i okajanja grehova. Ispovedaonica je za Srbe zatvorena. U to sam
siguran.

  

  

STRAŠNO, STRAŠNO, UŽASNO!!!...POČIVAJ U MIRU SIROTI MLADIĆU...Sve ostalo što bih
napisao o ovim likovima koji su to uradili i o našim političaarima i ''patriotama'' ne bi bilo
pušteno...zato ću samo da kažem-SRAM VAS BILO!!! Imam 51 godinu i najozbiljnije smišljam
kako da se iselim bilo gde, makar i u Albaniju...i kako mogu da se ispišem iz srpstva, jer ako su
ovi "navijaci", ovi političari, ove ''patriote'' i ovi popovi Srbi- onda ja ne želim da budem Srbin...ne
želim da pripadam narodu u kome svi ovi likovi nisu po ludnicama i zatvorima nego su još ''elita''
ZBOGOM SRBIJO!
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Brice, andjeli s` tobom. Voleo bih da amfilohije kaze nesto o ovoj sodomi i gomori.

  

  

Vi svaki dan iznova dokazujete koliko vam prevladavaju vecinski primitivni ljudi. Mislim da ste
jedina zemlja Evrope u kojoj ima toliko fasizma, nacionalizma...mrznje prema svemu
nesrpskom.. Do kada mislite tako???? Pa prije par dana svabe gaze na ulici svoje
naciste...allooo svabe... Gdje ste spali ljudi????? Sta vam je ???

  

  

Danas Francuz, sutra ko zna ko, mozda ja, zato sto zivim na Zapadu (iako kao i mnogi
Dijasporci saljem HILJADE eura godisnje svojima u zavicaj), ili nosim majicu na kojoj pise nesto
na engleskom, isl. Znaci, kad god dodjem u Beograd, necu moci mirno da prosetam centrom, a
daleko od toga da povedem i kojeg stranca sa sobom. Zar da strahujem za bezbednost mojih
prijatelja stranaca, i zar da strahujem za sopstvenu bezbednost?!?! Neka hvala, takav Beograd,
kakav je postao u poslednje vreme, nece nas uskoro videti.

  

  

Meni ovo ubistvo koje su pocinili ti divljaci vise lici na Sodomu i Gomoru nego grupica sarenih
momaka i devojaka koja je nedavno samo pozelela da se proseta. Mora da ce presvetli vladika
da ce i ovo najostrije osuditi...Ili se po njima mogu ubijati po ulici oni koji nisu pravoslavci?
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Sedim i plaćem, jako sam se emotivno vezala za tog nesretnog mladića. Imala sam osećaj da
ako se izvuće da ima neke nade za nas. Mislim na svoje dete koje živi i radi u Parizu, koje tamo
niko nikada nije popreko pogledao a kamoli nešto gore, kako ona sada da pogleda u oči svojim
prijateljima Francuzima i da se ne stidi svoje zemlje.

  

  

Sta sad braco Srbi da ocekujem, viznu liberalizaciju!? Ljudi nemojte biti smesni a i ako nam se
kojim slucajem to dogodi sta onda, treba da se stidim u Francuskoj da kazem da sam Srbin
zbog skupine huligana ili da molim Boga da ne prodjem kao siroti mladic u znak protesta
Francuske omladine.

  

  

Otkazati sve utakmice nase lige. Drasticno kazniti FK Partizan. Podici odmah spomenik Bris
Tatonu u centru Beograda da nas zauvek podseca kakve smo zveri postali u 21 veku. Moliti se
za oprostaj ovog strasnog nedela.

  

  

Jadan covek, neka mu je laka zemlja. A nama neka sluzi na cast, tj. svim onim patriJotama koji
podrzavavaju ovakvo promovisanje srpstva. Dok se god ovakve barabe, koje su ubile neduznog
coveka, budu slobodno setale nama nema srece. Jos jedan blam Srbije pred celim svetom,
uzas.

  

  

zasto CRKVA CUTI???
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Bravo Srbijo! Uspela si! Ubila si svog gosta!

  

  

Sramota! Stidim se!

  

  

Drzava je konacno pokazala ko ovde vlada! Kladim se da ce monstrumi koji su ovo napravili
proci isto kao monstrum koji je pokusao da ubije policajca zapaljenom bakljom - sudjenje ce im
biti ponisteno! Stidim se i gledacu da sto pre pobegnem iz ove zemlje!

  

  

no comment...ne zelim ovde više da živim, svi svoju decu napolje što pre

  

  

I znate šta je najtragičnije i najogavnije u celoj priči? To što je samo pitanje dana kad će se
ovde naći likovi koji će reći "Pa šta? Francuzi su nas bombardovali". I to neće biti debili suženog
mozga kao "naše" hrabre ubice, nego ljudi(?) na koje stalno nalećemo u javnosti. Samo čekam
trenutak kad će neki Velja Ilić ili Oliver Antić javno izmudrovati da je to bio sasvim opravdan
izraz gneva mladih Srbije protiv NATO bombardovanja, novog svetskog poretka i otimanja
Kosova. (A i Francuz ih je svojim prisustvom strašno provocirao jer je govorio jezikom koji oni
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ne razumeju.) Srpski političari su tako odvratni šibicari i vaćaroši da čak ni jedna ovakva užasna
tragedija i sramota za ceo srpski rod neće ih sprečiti da pokušaju da nešto na brzinu ušićare.
Fuj!

  

  

Od 17. septembra sramota me je sto sam Srpkinja i Beogradjanka. Sramota me je sto ubise
coveka u sred mog grada, sramota me je sto pocinjem da verujem da je zlo oko nas pobedilo.
Iskreno saucesce roditeljima nesretnog Francuza ali i nama jer mi moramo da zivimo sa ovim
olosem.

  

  

da je isao i u Avganistan na utakmicu, danas bi bio ziv.

  

  

Ovo je realnost koja se desava svakog dana u Srbiji!!! Ne samo strancima nego i našim ljudima.

  

  

Zivim za to da makar jedan dan od rodjenja provedem u normalnoj Srbiji, bez nakaza i
iskompleksiranih maloumnika koji cine da ova zemlja bude tu gde jeste. Odbijam da mislim da
je takvih mnogo i tuzno mi je sto je to slika koja ide u svet. Zao mi je jako ovog mladica, dosao
kao turista, a vraca se u kesi, ZBOG CEGA???
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BLIC

  

Srpske majke, stidite se svoje dece! Kakve ste monstrume rodile, zašto ih niste vaspitavale?
Zar da ubijaju nedužne ljude na ulici zato što su stranci? Sramota za Srbiju! Najiskrenije
saučešće porodici Taton i svim francuskim državljanima. Ja sam postiđena i poražena... Malo
je, porodici sina niko neće vratiti.

  

  

....Sta bih dao da u Beograd dodju PSI RATA iz Engleske ili Francuski Legionari i da se
prosetaju u civilu po gradu...pa neka ih napadnu...sto ne nalete na tako neke....

  

  

SRBIJO-KAMENO DOBA!!Policijo, ocisti taj hrabri hooliganski sljam!!! Bris, God bless Your
soul!!! Rest in peace!!! Deepe condolances to the famil. We are not all like those bastards who
killed that poor guy!!! Holligani STID,SRAM,BEDA, to ste vi!!!

  

  

Od Milosevica naovamo nikako me ne napusta osecanje velike sramote. Pa sta je to sa ovim
narodom ? Sta je to sa mojom Srbijopm ?

  

  

Одувек смо били беда од народа и такви ћемо остати!Због закона и многих бедних
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судија никада нам неће бити боље!Сада ће наступити они који ће да их бране!

  

  

Beograd - rasadnik dripaca!Mrak i suma gusta... Najiskrenije saucesce porodici ovog momka, a
krivce kazniti maximalno. Kakvi hrabri momci, sve sam Miladin Kovacevic do Miladina
Kovacevica! Daj da i za njih platimo po jedno 1000000 dolara, steta je da tako fini momci trunu
na robiji... Srbijo, jadna ti majka...

  

  

Nikada se necete opametiti beogradjani niti doci pameti lako je sada govoriti zao mi je niti je ovo
prvi put niti poslednji

  

  

Sta reci?????Nema reci za ovo,i kako sad nagovoriti nekog stranca da doje u Srbiju?????Da li
je navijacko rivalstvo vredno ljudskog zivota???????Zapitaj te se malo!!!!Iskreno saucesce
porodici!!!

  

  

"Uostalom, mislim da Kartaginu treba razoriti!!!"

  

  

 12 / 18



Без коментара

Пише: НСПМ
четвртак, 01 октобар 2009 17:58

Ovako nisko se ne bi spustio nijedan narod na svetu. Ubijanje nevinih ljudi iz čista mira je zločin
koji treba kazniti smrtnom kaznom koja je nažalost ukinuta. Ponosan sam što nisam srbin. Ali
stvarno.

  

  

Du plus profond de mon coeur, je souhaite presenter mes sincer condoleance a la famille
Taton! Srbijo stidi se zauvek! I svi oni koji godinama tolerisu obesne balavce! USTANI SRBIJO,
NEMA VISE STA DA SE CEKA! STOP NASILJU!

  

  

srbija ubija!dokleeeeeeeeeeeee viseeeeeee!

  

  

Apelujem da se ovom mladiću po hitnom postupku dodelu ulica u Beogradu, na sramotu
srpskog naroda. Znam da je krivica individualna, ali se i ja kao običan gradjanin Srbije osećam
užasno tužan, i sramota me je. Nek mu je laka zemlja.

  

  

gadi mi se srbija i odvratni ksenofobicni mentalitet prouzrokovan dugogodisnjom izolacijom i
jako losim standardom,ko ne mora neka zaobilazi u sirokom luku,nema tamo nista,a niko nije
zeljan od nas koji smo vani ni rakije,ni domace klope...ostajte zdravo,a ove huligane koji su
sljam na 40 godina robije,divljaci,zivotinje....
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Mnogo mi je žao ovog nesrećnog francuza! Kao što kaže jedan komentar, nadamo se da će svi
odati pomen ovom čoveku! Kako li će francuska štampa, okarakterisati Srbiju i narod u njoj,
mogu samo da pretpostavim! Nadrljasmo.

  

  

Ruzno je ovo reci ali mi stvarno nismo za vize,sad da su pametni pa jos 5 god vize,nismo mi za
Evropu ,da sramotimo Srbiju,i posle se cudimo losim napisima o mama,pa zar lazu.

  

  

Zamislite da sada svi SRBI koji zive van SRBIJE moraju da kriju od stida da kazu da su SRBI,
dk nam je do skora to bila cast.

  

  

Ovo je neverovatno, meni krenule suze na oci kad sam ovo procitao, sramota za Srbiju. Ali me
interesuju sada samo potezi iz Pariza i Evrope...Sad bi trebalo razmotriti izdavanje viza za FR a
i ostale zemlje pa da nas malo drugi kazne jer nase vlasti su nemocne po tom pitanju, one se
brinu o mogucnosti pljacke banke u Svedskoj a u sopstvenom dvoristu treba da rasporedi vojne
trupe (ako ih ima :)) ).... Iskreno mislim da je ovaj incident kapisla koja nas gura u propast. Bris
pocivaj u miru. Beograde stidi se i vlada nek se pokrije po usima. RIP bris ,sorry France!!

  

  

Pitala Mira Adanja Polak japance znate li gde je i šta je Srbija? A jedan od prolaznika kaže: čuli
smo za Srbiju, ne znamo gde je ali znamo da je ta zemlja poznata po nemirima, ratovima,
huliganstvu! ETO, PO ČEMU NAS ZNAJU.
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ZASTO,ALI ZASTO SAM SE RODIO U ZEMLJI OVAKVIH LJUDI??????NAJGORI SMO NA
SVETU!!!!!!!!!!

  

  

Maske su pale, Srbija pokazuje svoje pravo lice...Nasilje, ubistva, mrznja i netolerancija, to je
vecinska Srbija

  

  

Po ko zna koji put smo dokazali da smo samo za tor ili stalu i nizasta drugo...

  

  

РТС

  

Zar smo mi zaista takav narod da uzivamo samo kada nekoga maltretiramo. Zar je trebalo doci
do smrti jednog mladica da bi neko dosao sebi i stao na put nasilju? Sramota za nas narod!!!

  

  

Velika sramota za Srbiju i nas Srbe po svetu, to nije smelo da se desi, sacica jada koja je juce
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dosla na svet da tako nesto uradi ni krivom ni duznom decku. Imao je samo 28 god. Sve ih
treba osuditi za primer ostalima po 40 god. pa kad izadju iz zatvora sa 60 pitace se sta im to
trebalo. Podhitno sudjenje koje cu sa zadovoljstvom pratiti. 40 god!

  

  

Sramota za Srbiju, Beograd, da tako tragicno zavrsi mlad zivot Uzas. Ali tako se nesto moglo i
naslutiti, ovde kod nas sve je uvrnuto ubice su heroji???, setite se Urosa, svi traze pravdu za
Urosa a niko se i ne pita kako je onaj unesreceni policajac, koja bre pravda njega treba po
kratkom postupku u zatvor 20 god, pa drugi se ne bi usuduli da prave takve necovecke stvari, a
ovako huligani imaju krila da ubijaju neduzne ljude. Saucesce do familiju i ostaje gorcina u dusi
sto se to desilo bas Francuzu.

  

  

Strasno, Boze sacuvaj!!!samo da se zna da nismo svi stoka...

  

  

Isto kao i vas i mene razdire tuga. Mnoga pitanja mi lete glavom, Zar toliko Evropa smeta da se
prolije krv jednog mladog neduznog bica koji niko nista nije skrivio? Zar su ideolozi taliko zedni
krvi? Sto se tice nasilnika isto kao i vi i ja sam za maksimum. Ukinuti i zatvoriti sve te
organizacije koje su fol narodne, demokratske i nenasilne. Pohvatati sve ideologe tih
organizacija. Zna se ko su.

  

  

Za pravog domaćina je najgore kada mu neko povredi gosta. Naš gost ne samo da je
povredjene nego je preminuo, jer se neko po ko zna koji put drznuo da ga napadne. Svakom
normalnom čoveku u Srbiji je ovo tragično. Tragično je kada uvek neko nekom nanese zlo. A
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oni koji su nanosili zlo očekuju pravdu. "Pravda za Uroša". Kako monstruozno sada zvuče
beogradski grafiti. Hoće li monstrumi koji ubiše čoveka tražiti pravdu na način na koji pravdu
traže Uroševi "saborci". Koja je pravda za nekog ko ubije drugog? Najviše je izgubila Brisova
porodica. I mi. Samo nismo svesni koliko smo izgubili. Gubimo svakog dana, okrećući glavu od
monstruma. Ako tako nastavimo i bude nas briga za sve, svaki dan će nam biti kao poklon,
poklon koji su nam dali monstrumi. Uzgred, letos su se u nekim gradovima u italiji gradjani
samoorganizovali i svoje gradove sami čuvaju od neljudi. Ljudi su organizovali patrole koje
čuvaju ulice, zgrade, kvartove. Oni imaju svest i savest. A mi? Mi nismo u stanju da reagujemo
na one sramne natpise "Pravda za Uroša".

  

  

Bas me je sramota... Ako ovi ne budu osudjeni na po 40 godina svaki, ova drzava ne treba da
postoji.

  

  

Odavno se nisam osećao jadnije i mizernije. Bez teksta sam jer ovo nije posledica jednog
ispada gomile kretena, već oslikava stanje čitave generacije Srpskog naroda, stanje generacije
koja za deset godina treba da vodi zemlju u "svetlu budućnost". Bože oprosti nam!

  

  

Ovo sto se desava u ovoj zemlji je neshvatljivo normalnom coveku. Saucesce porodici ovog
mucenika mada im je to mala uteha. Uteha je mala i za nas ostale zato sto znam da bi ovo
moglo da se desi bilo kom od nas u ovoj zemlji samo zato sto ima manijaka dovoljno ludih i
neobrazovanih da to ponovo ucine.
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Šta ti to rade slobodarski Beograde? Šačica moralnih nakaza koje je stvorila politika od 1990.
do danas! Sad su ta čudovišta stasala pa polako ubijaju dušu velikog grada i jednog naroda.
Normalno, pod dirigentskom palicom propale politike koja se uvukla u sve pore života i može
raditi šta hoće, jer je uzela narodne pare! Sramotno i jadno da čovek ne povjeruje, ali od istine
ne možemo pobjeći! Žalimo za mladim čovjekom iz Francuske, tuga je ono što osjećamo i
tražimo da čudovišta budu strogo kažnjena!

  

  

Sada bi UEFA trebala da zabrani svim nasim klubovima par godina iganja u Evropskim
kupovima kao Englezima.Ovo je sramota i stidim se da kazem ko sam i sta sam ovde gde
zivim.Nadao sam se da se stvari menjaju na bolje u Srbiji ali kada vidim sve ovo znam da se
nikada necu vratiti tu da zivim.  

  

    

[1]  Реакције посетилаца Интернет издања Б92, "Блица" и РТС пренели смо зато што је
на њима вест о Татоновој смрти имала рекордне читаности и бројеве коментара, који се
не памте годинама уназад. Та вест је изазвала велике реакције и на другим сајтовима, на
пример "Политике" и "Преса", где је тон коментара мање-више сличан овом који
преовладава у нашем избору, али на тим страницама број пристиглих коментара није
рекордан, односно, не издваја се у односу на реакције на ударне вести осталих дана (на
сајт "Политике" стигло је 116 коментара, а на сајт "Преса" 276 – ударне вести и текстови
на овим сајтовима иначе добијају толико, па и више коментара). Због тога су ти медији
изостављени из овог поређења.
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