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Вучићево* „поповање“ против „Небеске Србије“ као маска за урнисање Земаљске
Србије

  

Господин Александар Вучић је приватизовао и небеску и земаљску Србију, и као сваки
неокомунистички мутант прогласио себе за самозваног бога и господара неба и земље,
одредитеља и пресудитеља судбине Србије и Српског народа у оба света и оба века, у
историји и метаисторији. Признајемо да нисмо, ипак, очекивали да тај скоројевић буде
толико примитивно претен циозан – мада је свака претенциозност увек примитивна и
скоројевићска – да Српском народу у Србији и urbi et orbi изван ње, после познатих
осионокомунистичких и инферналнодемонских претензија да „промени свест Српског
народа“ (као да се ради о заморчићима из познате му „шува рове“ или „болоњске“, или
већ неке сличне „школе“ његових учитеља или ученика, као што је Шешељ, или
Премијерка лезбијка, или неке креатуре међу министрима, или из неке друге
свезналачке му области „реконструирања“ или „декомпозирања“ свега што није као он и
његови узори и модели), или опетованих неприкосновених судова о његовој
свенадлежности над земљом и небом Српског народа (памти мо, рецимо: „Шта ће нам
Небо! тамо нема закона, тамо се ништа не ради“, итд. итсл.).

  

Ретко је и оваква, каква је ова титоистичка „и после Тита Тито – Србија“, имала на врху
власти таквог дилетанта и примитивца какав је Вучић. Јер да није тако, зар би на Нову
годину прво што је имао да каже Србији и Србима било ово што им је својевремено
упутио преко „Вечерњих новости“?
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  Као Србин из земље Србије и њен држављанин од рођења, на Земљи и на Небу њеном,који у Небеској Србији треба „не само да умрем и ништа више“, него и да живим, као штои  живими живећуу Њој и за Њу, питам се: ко том Србину, ругачу Јединствене Небоземне Србије, дадевласт и право да ми скраћује просторе и границе једине Богодане Земље-Отаџбиненаше, у све четири њене димензије укључујући и ону дубинску и ону безграничнувисинску, коју сам од Бога, а не од таквог издајника, добио и наследио у оба и за обасвета? Осим ако је он само пуж, а не и орао?  Ко Те је овластио, г. AV (како се потписује и рекламира полућирилицомполулатиницом)да из свог снобовског, еврослинавског, несмисленог и безкичменог провинцијализма (дали само „бугојанског“?) и пустопразног срљања у Европу – као да Србија није Европа ипре Европе: „Исток на Западу и Запад на Истоку“? (осим ако му је Еуропасамо уски северозападни полумесец, а не широкоока Εὐρώπη од Урала до Гибралтра) – издајеш и предајеш или продајеш Српско Небоземно Косово иМетохију? Има ли Александар Вучић деце, и има ли их Србија – јуче, данас, сутра? Ихоће ли их имати довека – у времену и историји и есхатону метаисторије?

  Кад сам у Конгресу несрећне, некада демократске републике, а данас окупаторске USAимперије, сведочио не тако давне (1990.г.), заједно са тада Епископом а потомПатријархом Свјатјејшим Павлом, о Српском Косову и Метохији, питао сам већ тадапротежиране од те тиранске „тоталдемо/но/кратске“ империје, горе неголи некадаогрезле у крви невиних Хришћана Римске империје, Шиптаре, присутне тамо г. Ругову игђу Пуљу: Имају ли Срби на Косову и Метохији децу? Или само Ви, придошли с тиранскимисламом на ту Свету Земљу Срба Хришћана, заливену сопственом а не туђом крвљу,знојем и сузама, и окићену са 1500 Светих Манастира и Цркава, кад на таквој и толикојмржњи, коју према Српској деци усађујете у свест и срца своје деце, засниватебудућност те деце?  * Није прошло ни три,четири дана како је Александар Вучић добио Орден од ПатријархаИринеја, и то Крст Светог Саве!, па је одмах пожурио да покаже како се он „бори заКосово“, јер је јавно изјавио: „Нећу да лажем Српски народ: Косово није део Србије!“
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