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Од раних јутарњих часова, по мрклом мраку, грађани наше Републике стрпљиво чекају
како би Европској Унији и НАТО пакту саопштили прво српско историјско ДА. Сва
претходна историјска НЕ довела су на крају до наше историјске негације, тако да је
овога пута, зарад опстанка и напретка, предузето све у циљу коначне афирмације.
Грађани су поспани и крмељиви, али им у очима светли одлучност да се одрекну баласта
вековних територија. Грађани су бледи, неухрањени и болешљиви, али чврсто властитим
ногама стоје на ономе што се до скора сасвим погрешно називало „родном грудом“.
Грађани су потресени, претресени и истресени, али су узнесени!  

  

Тачно у 7,00 часова отворена су сва референдумска изјашњавалишта. И одмах је
направљена једночасовна пауза, како би се указала помоћ повређеним пензионерима.
Наиме, у жељи да први јасно и гласно упишу своје ДА и тако уђу у уџбенике историје,
многи од њих су се заглавили у вратима, задобивши у општем кркљанцу лакше и теже
повреде.

  

После очекиване непланиране паузе, изјашњавање је настављено у реду и миру,
захваљујући припадницима органа поменутог реда и наведеног мира. Ови органи су
самоиницијативно, по добијеном налогу, вршили родољубиве рације на улицама наших
слободних градова, и приводили затечено грађанство на изјашњавалишта. Предузете су
одређене тактичко-оперативне радње у проналажењу неодлучних и неопредељених,
али сила ни овог пута није примењена, иако је разлог за њену употребу био више него
очигледан, и оправдан.

  

У Војводини и Санџаку све тече по плану – ратификованом Плану Г4, познатом по
његовим састављачима као „Челични Чанак – Честити Чеда – Чудесни Пастор –
Чалмовани Зукорлић“. Тај референдум се, додуше, спроводи без учешћа грађана српске
националности, који су унапред добили привилеговани статус националне мањине.
Сходно томе, и референдумско питање је другачије формулисано: „Да ли сте за развој
добросуседских односа са оним што је остало од Србије?“ И поред мноштва историјских
чињеница које оправдавају одговор НЕ, очекује се да ће одговором ДА бити потврђен
наставак мирољубиве политике и сецесије осталих региона.
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У 11,55 часова на гласачком месту број 1 у Месној заједници Дедињарије појавио се
доживотни председник Републике са супругом и децом. Пошто је непосредно пре тога
обишао изградњу Моста уздаха на Бубањ Потоку, на глави му је блистао нови жути
шлем, дочаравајући одблеском ореол изнад његове мудре главе. Жена и деца појавили
су се у адекватним мајицама са натписом „Бирај ЗЕС, реци YES“. У кратком обраћању
јавности, председник је поновио свој одлучни став: „Да, да и – ДА, зар не?!“

  

Сада је 20 часова и 5 минута. Управо смо добили тачне, званичне и коначне резултате
референдума. Од 4.246.853 грађана са правом гласа, на референдум је изашло
4.416.542 гласача, од ког броја је њих 4.693.757 заокружило одговор ДА. Неважећих и
непопуњених листића нема, а на два листића је заокружен срамни одговор НЕ. Тајност
изјашњавања је била загарантована и у потпуности обезбеђена, али у правној држави
неће дуго проћи, па ће криминалци Петар Петровић и Јован Јовановић бити примерно
кажњени за своја злодела. За почетак, већ им је одузета незаконито стечена имовина,
осим оне коју су исправни грађани запалили у праведном гневу.

  

Лаку ноћ, уз упозорење да је полицијски час почео пре 10 минута, и да ће свако ко се
затекне на улицама до 6 часова ујутро бити стрељан на лицу места. Посебно се опомињу
поливачи улица да не понављају грешку од синоћ, када је њих двадесетак основано
лишено живота, пошто су показали непримерену необавештеност, извргавајући руглу
наш уставни поредак и мишљење Венецијанске комисије.
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